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  (شركة مساھمة مغفلة عامة)بنك سوریة والمھجر 
  الموحدالدخل  بیان

 2017كانون األول  31للسنة المنتھیة في 

  .معھا وتقرأ الموحدة المالیة البیانات ھذه من جزءاً  تشكل 40 إلى 1 من المرفقة ضاحاتاإلی إن
3 

 
  2017 2016 
 لیرة سوریة لیرة سوریة إیضاح 
    

 3,082,749,572 3,227,150,416 24  الفوائد الدائنة
 (1,119,989,139) (1,327,232,109) 25 الفوائد المدینة

   ______________ ______________ 
 1,962,760,433 1,899,918,307   صافي الدخل من الفوائد

  ______________ ______________ 
     

 944,374,066 697,606,923 26 العموالت والرسوم الدائنة
 (12,574,120) (170,561,018) 26 العموالت والرسوم المدینة

   ______________ ______________ 
 931,799,946 527,045,905  صافي الدخل من العموالت والرسوم

   ______________ ______________ 
 2,894,560,379 2,426,964,212  ئد والعموالت والرسومصافي الدخل من الفوا

    
 690,713,192 407,620,634  العمالت األجنبیةتعامالت بصافي األرباح الناتجة عن 

 6,471,924,000 (2,915,194,000)  غیرالمحققة تقییم مركز القطع البنیويأرباح  )(خسائر
 245,755 4,732,313 27 للمتاجرةموجودات مالیة  أرباح 

 3,500,000 3,500,000 27  أرباح موجودات مالیة متوفرة للبیع
 - 2,510,709    بیع موجودات ثابتة  أرباح

   ______________ ______________ 
 10,060,943,326 (69,866,132)   التشغیلي إجمالي الدخل

   ______________ ______________ 
     

 (1,062,631,788) (1,395,463,054) 28 نفقات الموظفین
 (97,635,085) (114,105,886) 9  استھالكات الموجودات الثابتة

 (5,473,358) (5,110,812) 10  الموجودات غیر الملموسة إطفاءات
 438,885,224 2,098,686,026  29  استرداد الخسائر االئتمانیة

 (316,564,120) 288,131,803 4 ,16  مخصصات متنوعة) استرداد (مصروف
 (665,460,905) (829,548,367) 30  عمومیةإداریة ومصاریف 

   ______________ ______________ 
 (1,708,880,032) 42,589,710   تشغیلیة )مصاریف( استرداد مصاریف إجمالي

   ______________ ______________ 
  8,352,063,294 (27,276,422)   الربح قبل الضریبة (الخسارة)

    
 (550,092,249) (728,506,611) 17  صروف ضریبة الدخلم
  ______________ ______________ 

 7,801,971,045 (755,783,033)   ربح السنة) (خسارةصافي 
  ______________ ______________ 

     العائد إلى:
 7,801,124,561 (761,024,266)   مساھمي البنك

 846,484 5,241,233   یطرة)حقوق األقلیة (الجھة غیر المس
   ______________ ______________ 
   (755,783,033) 7,801,971,045 
  ______________ ______________ 
     

 195.03 (19.03) 31 ربح السنة العائد إلى مساھمي البنك (خسارة) والمخفضة للسھم من الحصة األساسیة
   ______________ ______________ 
    
     

                             



  (شركة مساھمة مغفلة عامة)بنك سوریة والمھجر 
   الموحد لشاملالدخل ا بیان

 2017كانون األول  31للسنة المنتھیة في 

  .معھا وتقرأ الموحدة المالیة البیانات ھذه من جزءاً  تشكل 40 إلى 1 من المرفقة ضاحاتاإلی إن
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  2017 2016 
 لیرة سوریة لیرة سوریة إیضاح 
    

 7,801,971,045 (755,783,033)   ربح السنة(خسارة)  صافي
     

األخرى التي یمكن تحویلھا الحقا إلى بیان  مكونات الدخل الشامل
  الدخل:

   
 (4,660,000) 59,285,000 22  المالیة المتوفرة للبیع اتالتغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجود

  1,165,000 (14,821,250) 22  مطلوبات ضریبیة مؤجلة من استثمارات مالیة متوفرة للبیع
  ______________ ______________ 

 7,798,476,045 (711,319,283)   للسنةلشامل دخل اال(الخسارة الشاملة) 
   ______________ ______________ 

       العائد إلى:
 7,797,629,561 (716,560,516)   مساھمي البنك

 846,484 5,241,233   حقوق األقلیة (الجھة غیر المسیطرة)
   ______________ ______________ 
   (711,319,283) 7,798,476,045 

   ______________ ______________ 



  (شركة مساھمة مغفلة عامة)بنك سوریة والمھجر 
 الموحد الملكیةالتغیرات في حقوق  بیان
  2017األول  كانون 31المنتھیة في  للسنة

  
 

  .معھا وتقرأ الموحدة المالیة البیانات ھذه من جزءاً  تشكل 40 إلى 1 من المرفقة ضاحاتاإلی إن
5 

س المال المكتتب أر 
 بھ والمدفوع

  
  یاطي قانونيحتا

  
  حتیاطي خاصا

  
حتیاطي عام لمخاطر ا

  التمویل

ر المتراكم التغی
في القیمة العادلة 

 للموجودات
المالیة المتوفرة 

 للبیع

 )الخسائراألرباح ( ربح السنة
 المحققةالمتراكمة 

 غیر األرباح المدورة  
 المحققة

  
مجموع حقوق 
 مساھمي البنك

  
  حقوق األقلیة
(الجھة غیر 
  المسیطرة)

  
  

  مجموع حقوق الملكیة

  لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة 
            

2017            
كانون  1الرصید في 

المعاد  2017الثاني 
 22,071,638,085  164,746,812  21,906,891,273 16,639,985,695 (398,288,565) - 18,911,250 142,986,709 751,648,092 751,648,092 4,000,000,000  تصنیفھ

 (711,319,283) 5,241,233 (716,560,516) - - (761,024,266) 44,463,750 - - - -  إجمالي الدخل الشامل
 - - - - - (576,535,270) - - 288,267,635 288,267,635 -  المحول لالحتیاطیات
 - - - (2,915,194,000) 1,577,634,464 1,337,559,536 - - - - -  تخصیص ربح السنة

 ____________
__ 

____________
__ 

____________
__ 

____________
__ 

_________
_____ 

_____________
_ 

_____________
_ 

____________
__ 

____________
__ 

___________
___ 

____________
كانون   31الرصید في  __

 21,360,318,802 169,988,045 21,190,330,757 13,724,791,695 1,179,345,899 - 63,375,000 142,986,709 1,039,915,727 1,039,915,727 4,000,000,000 2017األول 
 ___________

__ 
___________

___  
___________

___  
___________

___  
_________

_____ 
____________

__ 
______________ ____________

__ 
____________

__ 
___________

___  
____________

__  
2016            

كانون  1الرصید 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 4,000,000,000  2016الثاني 

إعادة تصنیف الرصید 
االفتتاحي (إیضاح 

23(   -   -   -   -  - - (1,338,047)  1,338,047  -  -  - 
كانون  1الرصید في 

المعاد  2016الثاني 
 14,273,162,040  163,900,328  14,109,261,712 10,168,061,695 (1,351,630,564) - 22,406,250 142,986,709 563,718,811 563,718,811 4,000,000,000  تصنیفھ

 7,798,476,045 846,484 7,797,629,561 -  -  7,801,124,561 (3,495,000) -  -  -  -   إجمالي الدخل الشامل
 - - - - - (375,858,562) - - 187,929,281 187,929,281 -  المحول لالحتیاطیات
 - - - 6,471,924,000 953,341,999  (7,425,265,999) - - - - -  تخصیص ربح السنة

 ____________
__ 

____________
__ 

____________
__ 

____________
__ 

_________
_____ 

_____________
_ 

_____________
_ 

____________
__ 

____________
__ 

___________
___ 

____________
__ 

كانون   31الرصید في 
 22,071,638,085  164,746,812  21,906,891,273 16,639,985,695 (398,288,565) - 18,911,250 142,986,709 751,648,092 751,648,092 4,000,000,000 2016األول 

 ___________
__ 

___________
___  

___________
___  

___________
___  

_________
_____ 

____________
__ 

______________ ____________
__ 

____________
__ 

___________
___  

____________
__  



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

  2017 كانون األول 31سنة المنتھیة في لل

  .معھا وتقرأ الموحدة المالیة البیانات ھذه من جزءاً  تشكل 40 إلى 1 من المرفقة اإلیضاحات إن
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  2017  2016 
 لیرة سوریة لیرة سوریة إیضاح  

    األنشطة التشغیلیة    
  8,352,063,294  )27,276,422(  قبل ضریبة الدخلربح الالخسارة) (

    نقدیة: تعدیالت لبنود غیر
  97,635,085  114,105,886 9 استھالكات

  5,473,358  5,110,812 10 اطفاءات
  )438,885,224(  )2,098,686,026( 29  یةالخسائراالئتمانمخصص  استرداد

  316,564,120  )(288,131,803 4 ,16  مصروف مخصصات متنوعة (استرداد) 
  )245,755(  )4,732,313( 27  موجودات مالیة للمتاجرة أرباح 

  334,426  )2,510,709(   ةموجودات ثابت بیع/ استبعاد خسائر (أرباح) 
       
  8,332,939,304  )2,302,120,575(  لمطلوبات التشغیلیةوا قبل التغیرات في الموجوداتالربح الخسارة) (
      

  االحتیاطي( المركزي سوریة یداعات لدى مصرفاإلفي  التغیر
  االلزامي على الودائع)

 )157,267,600(  345,691,500  
  )19,087,041,717(  15,888,238,348  اإلیداعات لدى المصارففي  التغیر
  206,972,000  )206,972,000(   في ودائع البنوك  التغیر

  2,181,136,373  2,007,225,959  في التسھیالت االئتمانیة المباشرة نقصال
  )138,462,522(  )824,435,740(   في الموجودات األخرى الزیادة 
  180,887,427  80,106,988   في التأمینات النقدیة الزیادة 
  )7,000,690,205(  5,975,204,591   ودائع العمالءفي  التغیر 
  204,006,050  539,059,981   مطلوبات األخرىفي ال الزیادة

      

 )14,774,561,790(  20,999,039,952  التشغیل )المستخدمة فيمن ( صافي التدفقات النقدیة
  )45,840,340(  )434,281,511( 17 ضریبة الدخل المدفوعة

     
 )14,820,402,130(  20,564,758,441  شغیلیةاألنشطة الت )المستخدمة في( من صافي التدفقات النقدیة

       

     األنشطة االستثماریة
  )611,580,553(  )336,899,203(   شراء موجودات ثابتة

  -  2,702,876   بیع موجودات ثابتة
     

 (611,580,553) (334,196,327)   األنشطة االستثماریة المستخدمة في صافي التدفقات النقدیة
    

    تمویلیةاألنشطة ال
  )73,936(  )471,450(  أرباح موزعة على المساھمین عن سنوات سابقة

    

  )73,936(  )471,450(  صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة
       
     

  20,153,777,292  )8,010,447,341(  تأثیر تغیرات أسعار الصرف
       

  4,721,720,673  12,219,643,323   حكمھفي النقد وما في الزیادة  صافي 
  68,350,004,351  73,071,725,024   كانون الثاني 1النقد وما في حكمھ في 

       
  73,071,725,024  85,291,368,347 32 كانون األول 31النقد وما في حكمھ في 

    
     وأنصبة األرباح التدفقات النقدیة التشغیلیة من الفوائد

 2,916,720,746 2,977,124,122   فوائد مقبوضة
 1,035,430,433 1,381,226,603  فوائد مدفوعة

 3,500,000 3,500,000    توزیعات أرباح مقبوضة
 
  

 
 



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

  2017 كانون األول 31
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 معلومات عن البنك 1
  

عامة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  (البنك) كشركة سوریة مساھمة مغفلة عبنك سوریة والمھجر ش.م.م.ل الترخیصتم 
الخاص بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة في  2001لعام  28وفقا ألحكام القانون رقم  2003نیسان  30اریخ ت و./م20

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

كانون الثاني  7/ بوصفھ بنكا خاصا بتاریخ 9الرقم / مدیریة مفوضیة الحكومة تحت ىفي سجل المصارف الممسوك لد سجل البنك
2004.  

 
سھم قیمة السھم الواحد االسمیة  40,000,000لیرة سوریة موزعا على  4,000,000,000والمدفوع بھ یبلغ رأس المال المكتتب 

 .2016 كانون األول 31و 2017 كانون األول 31لیرة سوریة  كما في  100
  

لیرة سوریة للسھم الواحد، وقد  500سھم بقیمة اسمیة  3,000,000موزع على  1,500,000,000ره تأسس البنك برأسمال مقدا
لیرة سوریة موزع على  3,600,000,000إلى  2010كانون األول  31جي لیصل بتاریخ یتم زیادة رأس المال بشكل تدر

 لیرة سوریة  للسھم الواحد. 500سھم بقیمة اسمیة  7,200,000
  

وافقت الھیئة العامة للمساھمین على زیادة رأس المال وذلك بتوزیع جزء من األرباح المحتجزة بقیمة  2011ن نیسا 4بتاریخ 
لیرة  4,000,000,000لیرة سوریة على شكل أسھم مجانیة للمساھمین كل حسب نسبة تملكھ لیصبح رأس المال  400,000,000

  .2011 كانون األول 31 وریة للسھم الواحد بتاریخلیرة س 500سھم بقیمة اسمیة  8,000,000سوریة موزع على 
 

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

  
كانون األول  31فرع كما في  28والبالغ عددھا من خالل مركزه وفروعھ  یقوم البنك بتقدیم جمیع األعمال المصرفیة والمالیة

وحلب والالذقیة وحماة وحمص وطرطوس ودرعا  وریف دمشق دمشقكل من الجمھوریة العربیة السوریة  في  داخلمنتشرة  2017
یباشر ولم  2017زراعة خالل عام مشروع ال –الكائن في محافظة الالذقیة للبنك و 29تم تسجیل الفرع رقم  .والحسكة والسویداء
  .العمل بعد

 
لیصبح عدد الفروع التي تم إیقاف العمل مؤقتا بھا ثمانیة  تم إعادة العمل بفرع المحطة الكائن في مدینة حمص 2014خالل عام 

  للبنك متوزعة في حمص وریف دمشق (عدرا) وحلب ودرعا والحسكة (القامشلي). فروع
  

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

  إن أسھم البنك مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة.
  

في شركة سوریة والمھجر للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة والتي باشرت  %52یساھم بنك سوریة والمھجر ش.م.م.ع بنسبة 
  األوراق واألسواق المالیة السوریة. ھیئةالصادر عن  م/ 105بقرار رقم  2009تشرین األول  25أعمالھا في 

  

 إجتماعھ رقمفي بقرار مجلس اإلدارة  2017كانون األول  31تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة الموحدة للبنك كما في 
  على أن تتم الموافقة الحقاً من قبل الھیئة العامة للمساھمین. 2018شباط  15 تاریخب 112



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

  2017 كانون األول 31
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 سات المحاسبیة الھامةالسیاأسس اإلعداد و   2
 

 أسس إعداد البیانات المالیة الموحدة   2.1
 
 المالی  ة الموح  دة وفق  اً لمب  دأ التكلف  ة التاریخی  ة، باس  تثناء الموج  ودات المالی  ة المت  وفرة للبی  ع البیان  اتت  م إع  داد  -

  المركز المالي الموحد. بیان التي تظھر بالقیمة العادلة بتاریخ والموجودات المالیة للمتاجرة
وتفس  یراتھا وق  رارات مجل  س النق  د  م إع  داد البیان  ات المالی  ة الموح  دة وفق  اً لمع  اییر التق  اریر المالی  ة الدولی  ةت   -

    والتسلیف.
 تم عرض البیانات المالیة الموحدة باللیرة السوریة وھي عملة التشغیل للمجموعة. -
كم  ا ف  ي  التابع  ة  والش  ركةع جر ش.م.م.لبنك سوریة والمھ المالیة على البیانات الموحدة المالیة تشتمل البیانات -

 .2017كانون األول  31
تق  وم المجموع  ة بع  رض بی  ان المرك  ز الم  الي الموح  د حس  ب ترتی  ب الس  یولة. ی  تم ادراج الموج  ودات المالی  ة  -

والمطلوبات المالیة عادَة باإلجمالي في بیان المركز المالي الموحد، یتم تقاصھا واإلفص  اح عنھ  ا بالص  افي فق  ط 
 .2.5منصوص علیھ في ملخص أھم السیاسات المحاسبیة في االیضاح  كما ھو

بع  د األخ  ذ بع  ین االعتب  ار أح  دث مؤش  ر رس  مي ألس  عار المس  تھلك والمؤش  رات النوعی  ة األخ  رى، ال یعتب  ر  -
 االقتصاد الذي  تعمل بھ المجموعة اقتصاداً ذا تضخم مرتفع.

  
  المالیةالبیانات أسس توحید 

 

للخ  دمات  موح  دة المرفق  ة تش  مل أنش  طة البن  ك وأنش  طة الش  ركة التابع  ة، ش  ركة س  وریة والمھج  رإن البیانات المالیة ال
تقدیم االستشارات وتحلیل ونشر المعلومات المتعلق  ة المالیة المحدودة المسؤولیة. إن النشاط الرئیسي لھذه الشركة ھو 

ی  ة لحس  اب الش  ركة ولحس  اب الغی  ر وإدارة ب  األوراق المالی  ة باإلض  افة إل  ى ممارس  ة أعم  ال ش  راء وبی  ع األوراق المال
بت  اریخ للخدمات المالیة المحدودة المس  ؤولیة أعمالھ  ا  سوریة والمھجرشركة  باشرت اإلصدارات األولیة واالستثمار.

. إن نس  بة ملكی  ة البن  ك ف  ي ھ  ذه الش  ركة ھ  ي 41566وسجلت بالسجل التجاري تحت رقم  2009 تشرین األول 25
52%. 

 

ة عندما یكون للمجموعة حقوق من العوائد المتغیرة نتیجة مشاركتھا بالجھة المستثمر فیھا ولھا یتم تحقیق السیطر
  قدرة التأثیر على ھذه العوائد من خالل سلطة التحكم بالجھة المستثمر فیھا. 

  

س من المفترض أن الحصول على أغلبیة حقوق التصویت یؤدي إلى السیطرة. ومع ذلك، في حاالت فردی  ة، ق  د تم  ار
من األسھم أو قد ال تكون قادرًة على ممارسة السیطرة حتى مع ام  تالك أكث  ر م  ن  %50المجموعة السیطرة بأقل من 

من أسھم المنشأة. عند تقییم ما إذا كان لدى المجموعة سیطرة على الجھة المستثمر فیھا وبالت  الي س  یطرة عل  ى  50%
  والظروف ذات الصلة، بما في ذلك:تغیر العوائد، تأخذ المجموعة باالعتبار كل الوقائع 

  غرض وتصمیم الجھة المستثمر فیھا -
  األنشطة وكیفیة اتخاذ القرارات حول تلك األنشطة وما إذا كان یمكن للمجموعة توجیھ ھذه األنشطة -
  الترتیبات التعاقدیة مثل حقوق الخیار في الشراء وحقوق البیع وحقوق التصفیة -
ل  دیھا حق  وق ف  ي العوائ  د المتغی  رة نتیج  ة مش  اركتھا بالجھ  ة المس  تثمر فیھ  ا، فیما إذا كانت المجموعة عرض  ة، أو  -

  ولھا القدرة على التأثیر في تغییر ھذه العوائد.
  

تعود األرب  اح أو الخس  ائر وك  ل عنص  ر م  ن عناص  ر ال  دخل الش  امل األخ  رى لمس  اھمي الش  ركة األم للمجموع  ة وإل  ى 
ھ  ذا ی  ؤدي إل  ى عج  ز ف  ي أرص  دة حق  وق األقلی  ة (الحص  ة غی  ر  حقوق األقلیة (الحصة غیر المسیطرة)، حتى ل  و ك  ان

المس  یطرة). عن  د الض  رورة، ی  تم إج  راء تع  دیالت عل  ى البیان  ات المالی  ة للش  ركات التابع  ة لجع  ل سیاس  اتھا المحاس  بیة 
تتماشى مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة. یتم حذف جمیع الموجودات والمطلوب  ات وحق  وق المس  اھمین واإلی  رادات 

  لمصاریف والتدفقات النقدیة الناتجة عن عملیات ضمن المجموعة عند التوحید.وا
  

تق  وم المجموع  ة بإع  ادة تقی  یم س  یطرتھا عل  ى الجھ  ة المس  تثمر فیھ  ا إذا كان  ت الحق  ائق والظ  روف تش  یر إل  ى أن ھن  اك 
تحص  ل المجموع  ة عل  ى تغییرات في واحد أو أكثر من العناص  ر الثالث  ة للس  یطرة. یب  دأ توحی  د الش  ركة التابع  ة عن  دما 

الس  یطرة عل  ى الش  ركة التابع  ة ویتوق  ف عن  دما تفق  د المجموع  ة الس  یطرة عل  ى الش  ركة التابع  ة. ت  درج الموج  ودات 
والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف للشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في البیانات المالیة الموحدة م  ن 

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

ت  تم معالج  ة التغی  ر ف  ي حص  ة الملكی  ة ف  ي الش  ركة التابع  ة، دون فق  دان الس  یطرة، ض  من حق  وق الملكی  ة. إذا فق  دت 
 المجموعة الس  یطرة عل  ى ش  ركة تابع  ة، فإنھ  ا تلغ  ي االعت  راف ب  الموجودات (بم  ا ف  ي ذل  ك الش  ھرة) والمطلوب  ات ذات

لة والحصص غی  ر المس  یطرة ومكون  ات حق  وق الملكی  ة األخ  رى بینم  ا ی  تم االعت  راف ب  أي رب  ح أو خس  ارة ناتج  ة الص
 .ضمن بیان الدخل الموحد. یتم االعتراف بأي استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة في تاریخ فقدان السیطرة



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

  2017 كانون األول 31

 

9 

 
  (تتمة) السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و      2
 

  ات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحاتالتغیر  2.2
  

 
  التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة 

ك  انون الث  اني  1قام  ت المجموع  ة بتطبی  ق بع  ض المع  اییر والتع  دیالت ألول م  رة والت  ي أص  بحت ناف  ذة ابت  داء م  ن 
  رة وغیر نافذة التطبیق. . لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل من المعاییر الصاد2017

 إن طبیعة وأثر كل معیار أو تعدیل جدید مبینة ادناه:
  
 مبادرة اإلفصاح  –التدفقات النقدیة  بیان 7التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  -

ة، إن التعدیالت تتطلب من المنشأة تقدیم اإلفصاحات حول التغیرات في مطلوباتھ  ا الناتج  ة ع  ن األنش  طة التمویلی  
بم  ا ف  ي ذل  ك التغی  رات الناتج  ة ع  ن الت  دفقات النقدی  ة والتغی  رات غی  ر النقدی  ة (كاألرب  اح أو الخس  ائر الناتج  ة ع  ن 

 فروقات أسعار الصرف). 
  

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

ت بأن المنشأة یجب أن تأخذ بعین االعتبار فیما إذا كان القانون الضریبي یحد م  ن مص  ادر ال  ربح توضح التعدیال
م  ن اس  تردادات الفروق  ات الض  ریبیة المؤقت  ة القابل  ة لالقتط  اع  ال  ذي یمك  ن أن یقتط  ع من  ھالخاض  ع للض  ریبة، 

قی  ام المنش  اة بتحدی  د األرب  اح  كیفی  ة تب  ینوالناتجة ع  ن الخس  ائر غی  ر المحقق  ة. ع  الوًة عل  ى ذل  ك، ف  إن التع  دیالت 
المس  تقبلیة الخاض  عة للض  ریبة وتش  رح الح  االت الت  ي یتض  من فیھ  ا ال  ربح الخاض  ع للض  ریبة اس  تردادا ل  بعض 

 الموجودات بأكثر من قیمتھا الدفتریة.

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

 ھذه التحسینات تتضمن:
  
اإلفصاح ع  ن الحص  ص ف  ي منش  آت أخ  رى: توض  یح  12عدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم الت -

 نطاق متطلبات اإلفصاح 
، تطب  ق B10-B16، عدا عن المذكورة في الفق  رات 12إن التعدیالت توضح أن متطلبات اإلفصاح في المعیار 

ة (أو على جزء من حصصھا في مشروع على حصص المنشأة في شركة تابعة، مشروع مشترك أو شركة حلیف
 مح  تفظ بھ  امشترك أو شركة حلیفة) والمصنفة على أنھا (أو المتضمنة في مجموعة اس  تبعاد مص  نفة عل  ى أنھ  ا) 

  للبیع.

  إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على المجموعة. 
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 أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) 2
  

 وغیر نافذة للتطبیقمعاییر المحاسبة الدولیة صادرة عن مجلس المعاییر والتفسیرات ال  2.3
  

فیما یلي المعاییر والتفس  یرات الجدی  دة أو المعدل  ة الص  ادرة وغی  ر ناف  ذة للتطبی  ق حت  ى ت  اریخ اص  دار البیان  ات المالی  ة 
 للمجموعة، تعتزم المجموعة تطبیق ھذه المعاییر، إن لزم االمر، عندما تصبح ساریة المفعول.

 "األدوات المالیة"- 9التقاریر المالیة الدولي رقم  معیار
 

) النسخة النھائیة من معیار التقاریر المالی  ة ال  دولي IASB، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة (2014في تموز 
االعت  راف والقی  اس وك  ل  -األدوات المالی  ة  39األدوات المالی  ة لیح  ل مح  ل المعی  ار المحاس  بي ال  دولي رق  م  9رق  م 

كاف  ة الجوان  ب  9. یجمع معیار التق  اریر المالی  ة ال  دولي رق  م 9اإلصدارات السابقة لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
الثالث  ة لمش  روع محاس  بة األدوات المالی  ة: التص  نیف والقی  اس، وت  دني القیم  ة ومحاس  بة التح  وط. إن معی  ار التق  اریر 

، م  ع الس  ماح 2018ك  انون الث  اني  1ات الس  نویة الت  ي تب  دأ ف  ي أو بع  د نافذ للتطبی  ق عل  ى الفت  ر 9المالیة الدولي رقم 
بالتطبیق المبكر لھ. باستثناء محاسبة التحوط، یجب تطبیق ھذا المعیار بأثر رجعي، إال أن عرض معلومات المقارن  ة 

االس  تثناءات ل  یس إلزامی  اً. بالنس  بة لمحاس  بة التح  وط، ی  تم تطبی  ق متطلب  ات المعی  ار عل  ى اس  اس مس  تقبلي، م  ع بع  ض 
 المحددة.

  

 التصنیف والقیاس •
  الموجودات المالیة:

إن تصنیف وقیاس الموجودات المالیة یعتمد على كیفی  ة ادارتھ  ا (نم  وذج أعم  ال المجموع  ة) وخص  ائص ت  دفقاتھا 
م  ن  النقدیة التعاقدی  ة. ھ  ذه العوام  ل تح  دد م  ا إذا كان  ت الموج  ودات المالی  ة تق  اس بالتكلف  ة المطف  أة، القیم  ة العادل  ة

الخس  ارة. بالنس  بة ألدوات حق  وق الملكی  ة غی  ر  وأخالل الدخل الشامل اآلخر، او القیمة العادل  ة م  ن خ  الل ال  ربح 
بالقیم  ة العادل  ة م  ن خ  الل ال  دخل  افھیص  نبت ،باختی  ار ال رجع  ة فی  ھ ،المحتفظ بھا للمتاجرة، یمكن للمنشأة أن تقوم

ً تصنیف الحقالالشامل اآلخر، مع عدم إمكانیة اعادة  ك  ل لختیار ھذا االیطبق بیان الدخل. إلى الخسارة  وأللربح  ا
  ة.استثمار على حد

  

  المطلوبات المالیة: 
)، س  تبقى محاس  بة المطلوب  ات المالی  ة ش  بیھة ال  ى ح  د كبی  ر بمعی  ار 9حسب معی  ار التق  اریر المالی  ة ال  دولي رق  م (

الناشئة عن مخاطر االئتم  ان الخاص  ة بالمنش  أة الخسائر  وأ)، باستثناء معالجة االرباح 39المحاسبة الدولي رقم (
ف  إن المجموع  ة ال تتوق  ع  ولذلكالخسارة.  وأنفسھا والمتعلقة بالمطلوبات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح 

. إن قواع  د إلغ  اء االعت  راف بقی  ت كم  ا ھ  ي عند تطبیق المعیارأي تغییر جوھري على تصنیف مطلوباتھا المالیة 
  ) ولم تتغیر. 39محاسبة الدولي رقم (في معیار ال

  

  انخفاض القیمة •
ئتمانیة المتوقع  ة للموج  ودات المالی  ة سوف تعترف المجموعة بمخصصات انخفاض القیمة وفق منھج الخسائر اال

التموی  ل واالس  تثمارات  بش  كل رئیس  يالخسارة، وھو م  ا یتض  من  وأالتي ال تقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح 
بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادل  ة م  ن خ  الل ال  دخل الش  امل اآلخ  ر والودائ  ع ل  دى البن  وك والض  مانات  التي تقاس

ئتمانی  ة المتوقع  ة وااللتزامات االئتمانیة. إن المدخالت الرئیس  یة لقی  اس الخس  ائر اال األخرى المالیة والذمم المدینة
  تتركز في المتغیرات التالیة:

ü احتمالیة التعثر 
ü تیجة التعثرالخسارة ن 
ü التعرض للمخاطر نتیجة التعثر 
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 أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  2
  

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

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

 ):9صنیف موجوداتھا المالیة إلى ثالث مراحل وفقاً لمنھجیة معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (المجموعة ت تنوي
 

: الموجودات العاملة: الموجودات المالیة التي لم تتدھور جودتھا االئتمانیة بص  ورة جوھری  ة من  ذ 1المرحلة  -
  .شھر 12ن المتوقعة لمدة نشوئھا. سیتم تسجیل مخصص االنخفاض في القیمة بناًء على خسارة االئتما

: الموجودات غیر العاملة: الموجودات المالیة التي تدھورت جودتھا االئتمانی  ة بص  ورة جوھری  ة 2المرحلة  -
ئتمان بمقارنة احتمالیة التعث  ر عل  ى م  دى عم  ر األص  ل كم  ا ف  ي ت  اریخ إع  داد منذ نشوئھا. یتم تقییم جودة اال

بقی  ة عل  ى م  دى عم  ر األص  ل ف  ي الوق  ت ال  ذي ت  م فی  ھ تق  دیرھا عن  د التقاریر المالیة مع احتمالی  ة التعث  ر المت
عن  د الحاج  ة وفق  اً للتغی  رات ف  ي توقع  ات ال  دفع المس  بق). س  یتم  تع  دلعتراف األولي للتعرض للمخاطر (اال

 ئتمان المتوقعة على مدى عمر األصل.تسجیل مخصص االنخفاض في القیمة على أساس خسارة اال
ض   ة القیم   ة: بالنس   بة للموج   ودات المالی   ة الت   ي انخفض   ت قیمتھ   ا، س   تقوم : الموج   ودات منخف3المرحل   ة  -

 المجموعة بتسجیل مخصص االنخفاض في القیمة على أساس احتمالیة التعثر على مدى عمر األصل.
  

ئتم  ان من  ذ سوف تأخذ المجموعة في االعتبار المعلومات المستقبلیة في تقییمھا للتدھور الجوھري في مخ  اطر اال
ئتمان المتوقعة. وس  وف تش  تمل المعلوم  ات المس  تقبلیة عل  ى عناص  ر مث  ل عوام  ل كذلك قیاس خسارة االنشوئھا و

االقتصاد الكلي (مثل البطالة، ونمو الناتج المحلي اإلجمالي، والتضخم، ومعدالت ال  ربح) والتوقع  ات االقتص  ادیة 
  من المصادر الداخلیة والخارجیة.

  
عت  زم المجموع  ة ص  یاغة س  یناریوھات مختلف  ة. س  تقوم المجموع  ة ف  ي ك  ل ولتقی  یم مجموع  ة النت  ائج المحتمل  ة، ت

سیناریو باشتقاق خسارة ائتمان متوقعة وتطبیق منھج مرجح محتمل لتحدید مخصص االنخفاض ف  ي القیم  ة وفق  اً 
 ).9لمتطلبات معیار الدولي للتقاریر المالیة (

  
  محاسبة التحوط •

محاسبة التحوط وخلق رابط أقوى م  ع اس  تراتیجیة إدارة المخ  اطر تھدف متطلبات محاسبة التحوط العامة لتیسیر 
والس  ماح بتطبی  ق محاس  بة التح  وط عل  ى ع  دد أكب  ر م  ن مختل  ف أدوات التح  وط والمخ  اطر. وم  ع ذل  ك ف  إن ھ  ذه 
المتطلبات ال تتطرق بشكل واضح الستراتیجیات محاس  بة التح  وط الكلی  ة والت  ي ھ  ي ذات أھمی  ة للبن  وك. ونتیج  ة 

) باختی  ار سیاس  ة محاس  بیة تق  وم عل  ى االس  تمرار ف  ي تطبی  ق 9ی  ار التق  اریر المالی  ة ال  دولي رق  م (ل  ذلك یس  مح مع
  ).39محاسبة التحوط وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (

  
بن  اًء عل  ى التحلی  ل ال  ذي ت  م حت  ى تاریخ  ھ، تتوق  ع المجموع  ة أن تس  تمر ف  ي تطبی  ق محاس  بة التح  وط وف  ق معی  ار 

 ).39المحاسبة الدولي رقم (
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 أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)  2
  

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

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

  التأثیر المتوقع  •
)، ُیسمح للمجموعة باالعتراف ب  أي 9(رقم ولي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة وفقاً لألحكام االنتقالیة للتطبیق األ

) وب  ین القیم  ة الدفتری  ة ف  ي بدای  ة الفت  رة 39فرق بین القیمة الدفتریة الس  ابقة وف  ق معی  ار المحاس  بة ال  دولي رق  م (
الم  دورة. بن  اء عل  ى تقی  یم فتت  احي لألرب  اح المالی  ة الس  نویة والت  ي تتض  من ت  اریخ التطبی  ق األول  ي ف  ي الرص  ید اال

  ) یتوقع أن یكون لھ التأثیرات التالیة:9(رقم لمعیار الدولي للتقاریر المالیة ا تطبیقالمجموعة، فإن 
  

:Ɠƹƫө ǔƣỷ  
بناء على تقییم اإلدارة لنموذج األعمال وطبیعة األدوات المالیة الموجودة في نھایة الفت  رة المالی  ة، فإنھ  ا تتوق  ع الت  أثیر 

  التصنیف:التالي على 
غالبیة الموجودات المالیة المصنفة كقروض وذم  م مدین  ة والمقاس  ة بالتكلف  ة المطف  أة حس  ب معی  ار المحاس  بة  -

  ).9)، یتوقع أن تقاس بالتكلفة المطفأة أیضا حسب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (39الدولي رقم (
ف  ق م  ع ش  روط التص  نیف بالقیم  ة العادل  ة م  ن غالبیة أدوات الدین التي تصنف حالیا كمتاحة للبیع س  وف تتوا -

لھذا لن یكون ھناك أي تغییر على محاس  بة ھ  ذه الموج  ودات باس  تثناء متطلب  ات  ،خالل الدخل الشامل اآلخر
  انخفاض القیمة الجدیدة.

غالبیة أدوات حقوق الملكیة التي تقاس حالیا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ستص  نف بالقیم  ة  -
  ).9الخسارة حسب معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ( وأعادلة من خالل الربح ال

    
ǑƧƹƚƣỷ ﬞ ỸƖҗƫỷ  

نتیجة النتقال المجموعة لمنھجیة الخسارة المتوقعة في حساب خسائر االئتمان، فانھا تتوقع زیادة في مخصصات ھذه 
. ونتیج  ة ل  ذلك، ف  إن نس  بة كفای  ة رأس 2018ني ك  انون الث  ا 1الخسائر فیم  ا یتعل  ق ب  الموجودات المالی  ة المس  جلة ف  ي 

  المال للبنك قد تتأثر بصورة رئیسیة من الزیادة المحتملة في مخصصات انخفاض القیمة.
  

  فصاحاإل
فصاح جدیدة وتغییرات في العرض. یتوقع أن تغیر ھذه المتطلب  ات طبیع  ة وم  دى إیقدم المعیار الجدید ایضا متطلبات 

  ألول مرة. علق بأدواتھا المالیة باألخص في سنة تطبیق المعیار الجدیدفصاحات المجموعة فیما یتإ
  

  الـتأثیر المالي الصافي
تطبی  ق ل نتیج  ة وبالت  الي انخف  اض ف  ي حق  وق الملكی  ة زی  ادة ف  ي المخصص  ات تتوق  ع المجموع  ة ال بناء على م  ا س  بق،

  .المعیار
 

 31ئتمانی  ة مقارن  ة م  ع ف  ي مخصص  ات الخس  ائر اال التغی  رالمق  در ف  ي حق  وق الملكی  ة یتض  من ت  أثیر  إن األث  ر الم  الي
 ف  ي لحظ  ة معین  ة). إن التقی  یم المب  ین أع  اله ھ  و تق  دیر 39حس  ب معی  ار المحاس  بة ال  دولي رق  م ( 2017كانون األول 

) ق  د یختل  ف جوھری  ا 9ولیس توقع. التأثیر الفعلي على المجموعة نتیجة لتطبیق معی  ار التق  اریر المالی  ة ال  دولي رق  م (
التطورات التنظیمی  ة عن  د تطبی  ق  تابعلتقدیر. ستستمر المجموعة بتعدیل النماذج، المنھجیات، والضوابط وستعن ھذا ا

 .2018كانون األول  1) في 9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
 

 الحوكمة والضوابط
خ  الل العم  ل والتنس  یق ب  ین  ) مركزی  اً م  ن9تق  وم المجموع  ة ب  إدارة برن  امج تطبی  ق المعی  ار ال  دولي للتق  اریر المالی  ة (

ممثلین عن إدارة التسلیف وإدارة المخاطر واإلدارة المالیة واالستعانة أیض  ا بخب  راء ف  ي ھ  ذا المج  ال لتحدی  د مص  ادر 
البیان  ات وتص  میم النم  اذج ومعالج  ة تقنی  ة المعلوم  ات وإص  دار التق  اریر، إض  افة إل  ى تط  ویر م  نھج لتقی  یم الزی  ادة 

  ان والعوامل المستقبلیة بما في ذلك عوامل االقتصاد الكلي.الجوھریة في مخاطر االئتم
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 (تتمة)وغیر نافذة التطبیق معاییر المحاسبة الدولیة المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس   2.3
  

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

إن العم  ل ال  ذي قام  ت ب  ھ المجموع  ة حت  ى ت  اریخ اص  دار البیان  ات المالی  ة یش  تمل عل  ى تقی  یم ألدوات ال  دین المت  أثرة 
)، وأیض  اً تط  ویر منھجی  ة لتحدی  د انخف  اض 9بمتطلبات التصنیف والقیاس الخاصة بالمعی  ار ال  دولي للتق  اریر المالی  ة (

اب مخصص خسارة االئتمان المتوقعة.إن ھیكل الحوكمة والض  وابط ل  دى المجموع  ة القیمة بحیث تشكل أساسا الحتس
). إن ھ  ذه 9م  ازال قی  د اإلنج  از بم  ا یتماش  ى م  ع وثیق  ة التوجیھ  ات الت  ي یتض  منھا المعی  ار ال  دولي للتق  اریر المالی  ة (

عل  ى سیاس  ات  التوجیھ  ات تتطل  ب تك  وین إط  ار عم  ل للحوكم  ة ی  تم اعتم  اده م  ن قب  ل مجل  س اإلدارة بحی  ث یش  تمل
  وضوابط مفصلة یتم بموجبھا تحدید األدوار والمسؤولیات.

 اإلیرادات من العقود مع الزبائن - 15معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -

. أسس المعیار 2016وتم تعدیلھ في نیسان  2014في أیار  15تم إصدار معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
سبة عن اإلیرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع الزبائن. وفقا للمعیار یتم لنموذج من خمس خطوات للمحا

االعتراف باإلیراد لیعكس المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن یكون لھا حق فیھ مقابل السلع أو الخدمات المقدمة للزبائن. 
ولیة الحالیة المتعلقة باالعتراف إن معیار اإلیرادات الجدید سیحل محل جمیع متطلبات معاییر التقاریر المالیة الد

 1باإلیرادات. یتطلب المعیار التطبیق بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
ستقوم المجموعة بتطبیق المعیار في تاریخ نفاذ تطبیقھ. تقوم . مع السماح بالتطبیق المبكر. 2018كانون الثاني 

 أثر ھذا المعیار على بیاناتھا المالیة الموحدة.المجموعة بتقییم 
  

: البیع أو المساھمة 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  10لدولي رقم تتناول التعدیالت التباین بین معیار التقاریر المالیة ا
فقدان السیطرة على شركة تابعة تم بیعھا أو المساھمة بھا لصالح شركة زمیلة أو مشروع مشترك. توضح 

 معرف التعدیالت أن الربح أو الخسارة الناتجة عن بیع أصول أو المساھمة بھا والتي تمثل عمل تجاري، كما ھو
، بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك، یتم االعتراف بھ 3التقاریر المالیة الدولي رقم في معیار 

بشكل كامل. بینما أي ربح أو خسارة ناتجة عن بیع أو المساھمة بأصول ال تمثل عمل تجاري، یتم االعتراف بھا 
وع المشترك. قام مجلس معاییر فقط بحدود حصص المستثمر غیر ذي الصلة في الشركة الزمیلة أو المشر

المحاسبة الدولیة بتأجیل تاریخ نفاذ ھذه التعدیالت إلى أجل غیر مسمى، ولكن المنشأة التي تتبنى تطبیق ھذه 
مستقبلي. ستقوم المجموعة بتطبیق ھذه التعدیالت عندما تصبح  على أساس التعدیالت بوقت مبكر یجب أن تطبقھا

 نافذة. 
  

 تصنیف وقیاس معامالت الدفع على أساس األسھم - 2التقاریر المالیة الدولي رقم  التعدیالت على معیار -

الدفع على اساس األسھم  2أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
لى اساس األسھم التي یتم والتي تناولت ثالث جوانب رئیسیة: تأثیر شروط االستحقاق على قیاس معامالت الدفع ع

تسویتھا نقدا، تصنیف معامالت الدفع على اساس األسھم عندما یترتب على صافي مبلغ التسویة التزام ضریبة 
مقتطعة، والمعالجة المحاسبیة في الحالة التي یؤدي فیھا التعدیل على شروط معاملة دفع على أساس األسھم الى 

  ملة یتم تسویتھا نقدا الى معاملة یتم تسویتھا باستخدام أدوات حقوق الملكیة.تغییر في تصنیف ھذه المعاملة من معا
عند البدء بالتطبیق، یجب على المنشآت القیام بتطبیق التعدیالت من دون إعادة عرض الفترات السابقة، إال أنھ 

أخرى. إن ھذه یسمح بالتطبیق بأثر رجعي في حال كان التطبیق لجمیع التعدیالت الثالثة مع توافر شروط 
مع السماح بالتطبیق المبكر.  2018كانون األول  1التعدیالت نافذة للتطبیق للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 تقوم المجموعة بتقییم أثر ھذا المعیار على بیاناتھا المالیة الموحدة. 
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 (تتمة)وغیر نافذة التطبیق معاییر المحاسبة الدولیة الصادرة عن مجلس  المعاییر والتفسیرات  2.3
  

 عقود اإلیجار - 16معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -

والذي حل محل معیار المحاسبة الدولي  2016في كانون الثاني  16تم اصدار معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
تحدید فیما إذا كانت االتفاقیة تتضمن  4فسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم عقود اإلیجار، وتفسیر لجنة ت 17رقم 

الحوافز، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر  –اإلیجار التشغیلي  15عقد ایجار، تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رقم 
التقاریر المالیة الدولیة رقم  تقییم جوھر العملیات التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإلیجار. إن معیار 27رقم 
یجار، ویتطلب من المستأجرین أن یحدد مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح الخاص بعقود اإل 16

یجار وفق نموذج موحد ضمن بیان المركز المالي بشكل مشابھ للمحاسبة عن یقوموا بالمحاسبة عن جمیع عقود اإل
. یتضمن المعیار استثنائین فیما یتعلق باالعتراف 17محاسبة الدولي رقم عقود اإلیجار التمویلیة وفق معیار ال

یجار قصیرة األمد باإلیجار وھما استئجار الموجودات منخفضة القیمة (مثل أجھزة الحاسب الشخصي) وعقود اإل
لتزام متعلق بدفع یجار لمدة سنة أو ألقل من سنة). في تاریخ البدء باإلیجار، یقوم المستأجر باالعتراف با(عقود اإل

یجار) وبأصل یمثل حق استخدام األصل المستأجر خالل فترة اإلیجار (حق استخدام األصل). یجار (التزام اإلاإل
یتوجب على المستأجرین االعتراف بشكل منفصل بمصروف الفائدة على التزام اإلیجار ومصروف االستھالك 

  على حق استخدام األصل.
یجار عند وقوع أحداث معینة (مثل التغیر في مدة اإلیجار أو التغیر قیاس التزام اإلیجب على المستأجرین إعادة 

یجار المستقبلیة نتیجة التغیر في مؤشر أو معدل مستخدم لتحدید قیمة ھذه الدفعات). یقوم المستأجر في دفعات اإل
  .یجار كتعدیل على حساب حق استخدام األصلباالعتراف بمبلغ إعادة قیاس التزام اإل

لم تتغیر بشكل جوھري  16المحاسبة عن عقود اإلیجار بالنسبة للمؤجر وفق معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
یجار باستخدام . یستمر المؤجر بتصنیف كافة عقود اإل17عن المحاسبة الحالیة وفق معیار المحاسبة الدولي رقم 

یجار: التمویلي والتمییز بین نوعین من اإل 17م نفس مبدأ التصنیف المتبع في معیار المحاسبة الدولي رق
  والتشغیلي.

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

مع السماح بالتطبیق المبكر ولكن لیس قبل تطبیق المنشأة لمعیار التقاریر المالیة  2019كانون الثاني  1بعد 
. للمستأجر الخیار بتطبیق المعیار إما بأثر رجعي كامل او بأثر رجعي معدل. تسمح األحكام 15الدولي رقم 

  االنتقالیة للمعیار ببعض االعفاءات.
 ، ستقوم المجموعة بتقییم األثر المتوقع لتطبیق ھذا المعیار على بیاناتھا المالیة الموحدة. 2018م خالل عا

  
 عقود التأمین  – 17معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -

، )IFRS 17( 2017في أیار  17أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
لعقود التأمین یغطي االعتراف والقیاس، العرض واإلفصاح. عندما یصبح نافذاً  شامالً  جدیداً  عیاراً والذي یعتبر م

الصادر بتاریخ  4محل معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  17للتطبیق، سیحل معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
واع عقود التأمین (مثل التأمین على الحیاة، على كافة أن 17. یطبق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2005

 ً على  التأمین المباشر وإعادة التأمین) بغض النظر عن نوع المنشأة التي تقوم بإصدار ھذه العقود، كما یطبق أیضا
  بعض الضمانات واألدوات المالیة التي تحتوي على میزات مشاركة اختیاریة. 

ھو تقدیم  17إن الھدف العام لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم  یتضمن المعیار بعض االستثناءات في النطاق.
نموذج محاسبة لعقود التأمین أكثر فائدة واتساقاً بالنسبة للمؤمنین. على العكس من متطلبات معیار التقاریر المالیة 

ة، فإن معیار التقاریر ، والذي یستند بشكل كبیر على الحفاظ على السیاسات المحاسبیة المحلیة السابق4الدولي رقم 
ً  17المالیة الدولي رقم  لعقود التأمین، یغطي كافة الجوانب المحاسبیة ذات الصلة. إن جوھر  شامالً  یقدم نموذجا

  ھو النموذج العام، والمكمل ب:  17معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
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 (تتمة)وغیر نافذة التطبیق معاییر المحاسبة الدولیة سیرات الصادرة عن مجلس المعاییر والتف  2.3
 
 (تتمة) عقود التأمین  – 17معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -

 

ü  (طریقة العموالت المتغیرة) تطبیق محدد للعقود المباشرة التي تحتوي على میزات المشاركة المباشرة 
ü ساط) بشكل رئیسي للعقود قصیرة األمد. طریقة مبسطة (طریقة توزیع األق 

 2021كانون األول  1نافذ التطبیق للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد  17إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
مع اإللزام بعرض أرقام المقارنة. یسمح بالتطبیق المبكر، بشرط ان تقوم المنشأة بتطبیق معیاري التقاریر المالیة 

. إن ھذا المعیار غیر قابل 17بنفس أو قبل تاریخ البدء بتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  15و 9یین الدول
  للتطبیق على الشركة. 

  
            40تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  –تحویالت العقارات االستثماریة  -

ل الممتلكات، بما في ذلك الممتلكات قید اإلنشاء أو توضح التعدیالت متى یجب على المنشأة أن تقوم بتحوی
التطویر، من أو إلى العقارات االستثماریة. تنص التعدیالت على أن التغیر في االستخدام یحصل عندما ینطبق، 
أو لم یعد ینطبق، على الممتلكات تعریف العقارات االستثماریة وھناك دلیل على التغیر في االستخدام. إن مجرد 

على التغیر في االستخدام. یجب على المنشاة أن تقوم  ر في نیة اإلدارة لكیفیة استخدام األصل ال یعتبر دلیالً التغی
بتطبیق التعدیالت بشكل مستقبلي على التغیرات في االستخدام التي تحدث بنفس أو بعد تاریخ بدایة الفترات 

  یالت. المالیة السنویة التي تقوم فیھا المنشأة بتطبیق ھذه التعد
یجب على المنشأة أن تقوم بإعادة تقییم الممتلكات المملوكة في ذلك التاریخ وإعادة تصنیف ھذه الممتلكات إذا 

 ً لمعیار المحاسبة الدولي  تطلب األمر ذلك لتعكس الظروف الموجودة بذلك التاریخ. إن التطبیق بأثر رجعي وفقا
أ اإلدراك المتأخر. إن التعدیالت نافذة التطبیق للفترات یسمح بھ فقط إن أمكن ذلك بدون استخدام مبد 8رقم 

. یسمح بالتطبیق المبكر للتعدیالت ویجب اإلفصاح عنھ. 2018كانون الثاني  1السنویة التي تبدأ في أو بعد 
 ستقوم المجموعة بتطبیق ھذه التعدیالت عندما تصبح نافذة التطبیق. 

  
) (صادرة في كانون األول 2016الى  2014یة الدولیة (دورة التحسینات السنویة لمعاییر التقاریر المال -

2016:(  

  ھذه التحسینات تتضمن:
لغاء اإلعفاءات إ –تطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة ألول مرة  1معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  §

 قصیرة األمد للمنشآت التي تقوم بالتطبیق ألول مرة. 
توضیح أن قیاس  –االستثمار في الشركات الحلیفة والمشاریع المشتركة  28قم معیار المحاسبة الدولي ر §

 االستثمار بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ھو خیار مستقل لكل استثمار على حدة. 

 ھذه التعدیالت غیر قابلة للتطبیق على المجموعة. 
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 (تتمة)وغیر نافذة التطبیق معاییر المحاسبة الدولیة لمعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس ا  2.3
 

  المعامالت بعمالت اجنبیة والدفعات المقدمة  22لجنة التفسیرات الدولیة رقم تفسیر  -

یوضح التفسیر أنھ، عند تحدید سعر الصرف الفوري الذي سیتم استخدامھ في االعتراف األولي ألصل أو 
صروف أو إیراد (أو جزء منھ) عند استبعاد أصل غیر نقدي أو التزام غیر نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فإن م

تاریخ المعاملة ھو التاریخ الذي قامت بھ المنشأة باالعتراف األولي باألصل غیر النقدي أو االلتزام غیر النقدي 
مقبوضات مقدمة، على المنشأة أن تقوم بتحدید  الناشئ عن الدفعة المقدمة. في حال كان ھناك عدة مدفوعات أو

تاریخ المعاملة لكل عملیة دفع أو قبض خاصة بكل سلفة على حدة. یمكن للمنشآت أن تطبق ھذه التعدیالت بأثر 
  رجعي كامل. 

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

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

 بتطبیق التفسیر ألول مرة.  قامت فیھا المنشأة

. یسمح بالتطبیق المبكر 2018كانون الثاني  1ھذا التفسیر نافذ للتطبیق للفترات المالیة التي تبدأ في او بعد 
ویجب اإلفصاح عنھ. على كل حال، بما أن ممارسة المجموعة الحالیة متفقة مع التفسیر، ال تتوقع المجموعة 

 لموحدة. أي أثر على بیاناتھا المالیة ا
  

 عدم التیقن المتعلق بمعاملة ضریبة الدخل 23تفسیر لجنة التفسیرات الدولیة رقم  -

یتناول ھذا التفسیر المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تتضمن المعامالت الضریبیة عدم تیقن والذي یؤثر على 
اق معیار المحاسبة وال یطبق على الضرائب أو الرسوم خارج نط 12تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم 

، كما ال یتضمن بشكل محدد متطلبات متعلقة بالفوائد والغرامات المرتبطة بالمعامالت الضریبیة 12الدولي رقم 
  غیر المؤكدة.

  یتناول التفسیر بشكل محدد اآلتي: 
 ما إذا كانت المنشأة تقوم باألخذ بعین االعتبار المعاملة الضریبیة غیر المؤكدة بشكل منفصل §
 تراضات التي تقوم بھا المنشأة حول فحص المعاملة الضریبیة من قبل السلطات الضریبیة االف §
كیف تقوم المنشأة بتحدید الربح الضریبي (الخسارة الضریبیة)، األسس الضریبیة، الخسائر الضریبیة غیر  §

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

یجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ بعین االعتبار كل معاملة ضریبیة غیر مؤكدة بشكل منفصل أو 
أفضل لعدم التیقن. ھذا  بشكل مجمع مع معامالت ضریبیة غیر مؤكدة أخرى. یجب اتباع الطریقة التي تقدم حالً 

، ویسمح ببعض اإلعفاءات 2019كانون الثاني  1للتطبیق للفترات المالیة التي تبدأ في أو بعد  التفسیر نافذ
 للتطبیق. نافذاً  ندما یصبحاالنتقالیة. ستقوم المجموعة بتطبیق ھذا التفسیر ع
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 أھم التقدیرات المحاسبیة   2.4
    

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

 تؤدي إلى قد رؤیة حول ھذه الفرضیات والتقدیراتضبابیة الإن . الطارئة المفصح عنھا في البیانات المالیة الموحدة
  في الفترات المستقبلیة. المتأثرة تأو المطلوبالموجودات ل للقیمة الدفتریة اً جوھری تعدیالً نتائج تتطلب 

 
 الموح  دة والت  ي إن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المستقبلیة لألحداث غیر المؤك  دة ف  ي ت  اریخ البیان  ات المالی  ة

من الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة ف  ي  ینتج عنھا مخاطر ھامةقد 
 في السنة المالیة الالحقة ھي كما یلي: الموحدة البیانات المالیة

  
 

  مبدأ االستمراریة
وعلى  .أساس مبدأ االستمراریةالعمل على في الستمرار ا على المجموعة قدرةقامت إدارة المجموعة بتقدیر مدى 

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

 بأیة لیست على درایة اإلدارة، فإن وعالوة على ذلك ر بالعمل في المدى المستقبلي المنظور.لتساعدھا على االستمرا
ً  من الممكن أن جوھریة أمور بناء علیھ، فقد  .كمنشأة مستمرة على االستمرار قدرة المجموعة ھامة حول تثیر شكوكا

 تم إعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة.
 

  ة العادلة لألدوات المالیةالقیم
إن القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ من بیع أصل أو دفعھ لنقل التزام في عملیة منتظمة بین مشاركین في 

   السوق بتاریخ قیاس األدوات المالیة.
عن طریق  لموحدا 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 

 دیر واالجتھاد.تحدید القیمة العادلة یتطلب التق
  

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

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

  
  

  تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة
بن  اء الموح  د  الدخل بیانبمراجعة التسھیالت االئتمانیة بشكل ربع سنوي وتقدیر كفایة المؤونة المسجلة في  بنكقوم الی

  ة لمبالغ وفترات التدفقات النقدیة المستقبلیة.على تقدیرات اإلدار
 

االعت  راف  ،وذل  ك للموج  ودات المس  جلة بالتكلف  ة المطف  أة ،ین  تج ع  ن منھجی  ة ت  دني القیم  ة المعتم  دة م  ن قب  ل البن  ك
  بمخصصات:

  لقروض والسلف الھامة بشكل منفردلخسائر انخفاض القیمة بشكل فردي  •
  :انخفاض القیمة بشكل جماعيخسائر  •

o الھامة بشكل منفرد غیر والسلفلقروض ل 
o خسائر حصلت ولم تحدد بعد  

  

حول وضع المدین المالي وص  افي قیم  ة الض  مانة المتوق  ع  باالجتھاد دارةقوم اإلتتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة  عند
لمخصص  ات ق  د ین  تج ع  ن التغی  ر فیھ  ا تغی  ر ف  ي اتحقیقھا. إن ھذه التقدیرات مبنیة بشكل رئیس  ي عل  ى عوام  ل متع  ددة 

 .المطلوبة
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 أھم التقدیرات المحاسبیة (تتمة)  2.4
 

  االضمحالل في قیمة الموجودات المالیة المتوفرة للبیع
 وحدم مركز مالي بیانبمراجعة األدوات المالیة المصنفة كموجودات مالیة متوفرة للبیع في تاریخ كل  بنكقوم الی

وذلك لتقدیر التدفقات النقدیة  استخدام تقدیرات، المراجعةتطلب تلتقدیر ما إذا كان ھناك اضمحالل في القیمة. 
ولتحدید ما یعتبر انخفاض جوھري أو مستمر بالنسبة  ،المتوقعة والمدخالت األخرى لخصم التدفقات النقدیة

  للموجودات المالیة المتوفرة للبیع على شكل حقوق ملكیة.
 

  الـمــوجــودات الـضـریـبـیـة المؤجـلـة
االستفادة منھا عند تحقق الربح الضریبي. یتطلب  عالخسائر المتوقیتم االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن 

االعتراف بالموجودات الضریبیة المـؤجلة تقدیرات من اإلدارة مبنیة على فترة ومبالغ األرباح المستقبلیة الخاضعة 
  ة المستقبلیة.یخطط الضریبالبة باإلضافة إلى للضری

  
  المخصصات والمطلوبات المحتملة األخرى

یعمل البنك في بیئة تنظیمیة وقانونیة تتضمن، بحكم طبیعتھا، عنصر عال من مخاطر التقاضي متأصل في عملیاتھ. 
  في سیاق األعمال االعتیادیةونتیجة لذلك، یكون البنك طرف في التقاضي والتحكیم ومختلف اإلجراءات التي تنشأ 

  للبنك.
عندما یمكن للبنك القیام بقیاس موثوق لتدفق المنافع االقتصادیة فیما یتعلق بقضیة معینة، ویعتبر ھذه التدفقات 

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

  

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

 البنك بتقدیرات ھامة لیصل الستنتاج في ھذا 
  

    
  أھم السیاسات المحاسبیة  2.5

  
 المرفقة وفقاً ألھم السیاسات المحاسبیة التالیة:الموحدة المالیة  البیاناتأعدت 

 
  عامالت بالعمالت األجنبیةتال

بأسعار الصرف السائدة في تاریخ حدوث ھذه یتم تسجیل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة خالل السنة 
ویتم تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالیة بأسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة في تاریخ  ،التعامالت

المركز المالي والمعلنة من قبل مصرف سوریة المركزي.  یتم تسجیل األرباح والخسائر الناتجة عن التحویل  بیان
  الموحد. الدخل بیانفي  مجموعةرئیسیة للإلى العملة ال

  
  االعتراف باألدوات المالیة وإعادة تقییمھا

 
 تاریخ االعتراف §

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

بالقروض والسلف عند تحویل األموال إلى حسابات العمالء. یعترف البنك بودائع العمالء عندما تصل األموال 
  للبنك.

 
 دوات المالیةلألاألولي  قیاسال §

على خصائصھا والغرض من ولي بھا دوات المالیة ضمن مجموعات معینة عند االعتراف األیعتمد تصنیف األ
دوات المالیة وتسجیلھا مبدئیاً بالقیمة العادلة مضافاً إلیھا تكالیف االقتناء باستثناء كافة األباقتنائھا ویتم االعتراف 

  دوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.األ
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  (تتمة) أھم السیاسات المحاسبیة   2.5
  

  (تتمة) االعتراف باألدوات المالیة وإعادة تقییمھا
  

  الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة للمتاجرة §
ف الموجودات أو المطلوبات المالیة كموجودات أو مطلوبات مالیة للمتاجرة عندما یتم شراؤھا أو یصنتم تی

أو تكون عبارة عن جزء حقیق ربح على المدى القصیر من خالل األنشطة التجاریة، إصدارھا في المقام األول لت
. یتم تسجیل دلیل فعلي حالي على أنھا ستحقق ربحاً في المدى القریبوجد من محفظة تدار مع بعضھا البعض وی

م إدراج التغیرات في وقیاس الموجودات والمطلوبات المالیة للمتاجرة في بیان المركز المالي بالقیمة العادلة. یت
القیمة العادلة في صافي إیرادات المتاجرة. یتم تسجیل إیراد الفوائد وتوزیعات األرباح أو مصروفھا في صافي 

  إیرادات المتاجرة وفقا لشروط العقد، أو عندما ینشأ الحق باستالم الدفعات.
  

  طریقة معدل الفائدة الفعلي §
ل الذي یخصم المدفوعات أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة خالل العمر ) ھو المعدEIRإن معدل الفائدة الفعلي (

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

المقبوضات. یتم احتساب التكلفة المطفأة المعدلة على أساس سعر الفائدة الفعلي األصلي أو أحدث إعادة تقدیر 
ویتم تسجیل التغیر ضمن الفوائد الدائنة لألصول المالیة والفوائد المدینة للمطلوبات المالیة. إن السیاسات 

  فعلیة تختلف من أداة ألخرى.المحاسبیة لطریقة معدل الفائدة ال
  

 الیوم األولأو خسائر أرباح  §
 عندما یختلف سعر المعاملة عن القیمة العادلة الحالیة ألداة مماثلة في السوق الحالي الملحوظ أو عن القیمة العادلة

عة مباشرة تعترف المجمو ،الحالیة باستخدام أسلوب تقییم تعتمد متغیراتھ فقط على بیانات من األسواق الملحوظة
  .صافي ربح المتاجرةالیوم األول) في  أو خسارة بالفرق بین سعر المعامـلـة والقیمة العادلة (ربح

  

ستخدام أسلوب التقییم اال یتم االعتراف بالفرق بین سعر المعاملة والقیمة ب ،عند عدم توافر البیانات بشكل ملحوظ
  باألداة المالیة. حتى توافر المعلومات بشكل ملحوظ أو إلغاء االعتراف

  
 الموجودات المالیة المتوفرة للبیع §

إن أدوات حقوق الملكیة  تتضمن الموجودات المالیة المتوفرة للبیع: أدوات حقوق الملكیة وأدوات دین أخرى.
غیر المصنفة على أنھا موجودات مالیة  موجودات مالیة متوفرة للبیع ھي تلك الموجودات المالیةالمصنفة ك

  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل. وللمتاجرة أ
أدوات الدین في ھذه الفئة ھي تلك التي یكون الغرض منھا االحتفاظ بھا لمدة غیر محددة من الوقت ویمكن  إن

  بمتطلبات السیولة أو استجابة للتغیرات في ظروف السوق.بیعھا للوفاء 
ت المالیة المتوفرة للبیع حسب القیمة العادلة كما یتم االعتراف بالربح بعد االعتراف المبدئي، یتم تقییم الموجودا

التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات ضمن بند " الدخل الشامل أو الخسارة غیر المحققة مباشرة في
". عند إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة المتوفرة للبیع، یتم االعتراف بالربح أو الخسارة المالیة المتوفرة للبیع

ً في حقوق الملكیة في بیان الدخل ضمن ب ند "إیرادات تشغیلیة أخرى". في حال المتراكمة المعترف فیھا سابقا
  ألكثر من استثمار في نفس األسھم یتم التخلي عنھا بناء على مبدأ الوارد أوالً صادر أوالً. بنكتملك ال

 

ستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي واالعتراف بتوزیعات األرباح في بیان الدخل عندما ایتم االعتراف بالفوائد ب
  عات.ینشأ حق باستالم الدف

 

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

التي تحمل دفعات غیر المشتقة والمالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق تتمثل في األدوات المالیة  ستثماراتاال
  النیة والقدرة على االحتفاظ بھا حتى تاریخ استحقاقھا. بنكو محددة ولھا تواریخ استحقاق ثابتة ولدى الثابتة أ

  

یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة  ،المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاقالمالیة  بعد االعتراف األولي باالستثمارات
دني في القیمة. عند احتساب التكلفة المطفأة یؤخذ الفائدة الفعلي مطروحاً منھا مخصص الت معدل باستخدام طریقة

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

  ان الدخل ضمن بند "مصروف خسارة استثمارات مالیة".  یتم قید خسائر التدني في القیمة في بی
  

 للعمالء األرصدة واإلیداعات لدى المصارف والقروض والسلف §
ذات مدفوعات  غیر مشتقة ھي موجودات مالیةللعمالء األرصدة واإلیداعات لدى المصارف والقروض والسلف 

  باستثناء: في سوق نشط، غیر متداولةثابتة و
 بتصنیفھالبنك بیعھا فوراً أو في المدى القریب، وتلك التي یقوم البنك، عند االعتراف األولي، تلك التي ینوي ا• 

  بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  تلك التي یصنفھا البنك، عند االعتراف المبدئي، كمتوفرة للبیع• 
  سباب أخرى بخالف تدھور القدرة االئتمانیةتلك التي قد ال یتمكن البنك من استعادة االستثمار األولي فیھا أل• 

  

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

        

 الموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر §
إن الموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ھي تلك التي تم تصنیفھا في ھذه 

مة العادلة من خالل األرباح أو الفئة من قبل اإلدارة وذلك عند االعتراف المبدئي. یمكن لإلدارة أن تحدد أداة بالقی
  المعاییر التالیة، ویتم التحدید على أساس كل أداة على حدة: ي منالخسائر عند االعتراف األولي عند استیفاء أ

ة غیر المتسقة التي قد تنتج عن قیاس الموجودات أو جیلغي ھذا التحدید، أو یقلل بشكل ملحوظ، المعال •
  أو. اح أو الخسائر منھا على أساس مختلفالمطلوبات أو االعتراف باألرب

، والتي كلیھماالمالیة، أو  تعندما تكون الموجودات والمطلوبات جزء من مجموعة من الموجودات أو المطلوبا• 
  أو. تدار ویقیم أدائھا على أساس القیمة العادلة وفقاً لسیاسة موثقة إلدارة مخاطر أو استراتیجیة االستثمار

لمالیة مشتق ضمني، واحد أو أكثر، إال إذا كانت المشتقات ال تعدل بشكل كبیر التدفقات النقدیة تحتوي األداة ا• 
التي كانت ستكون مطلوبة بالعقد، أو أنھ من الواضح بالقلیل من التحلیل ألداة مماثلة أنھ من المحظور فصل 

  المشتق.
  

الل األرباح أو الخسائر في بیان المركز المالي یتم تسجیل الموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خ
بالقیمة العادلة. یتم تسجیل التغیرات في القیمة العادلة في صافي الربح أو الخسارة الناتجة عن الموجودات 
والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. یتم تسجیل الفوائد المكتسبة أو المتكبدة في 

ت الفوائد أو مصروفات الفوائد، على التوالي، وذلك باستخدام معدل الفائدة الفعلي، مع األخذ بعین االعتبار إیرادا
أي خصم / عالوة وتكلفة العملیة كونھا جزءا ال یتجزأ من األداة، بینما تسجل توزیعات األرباح في اإلیرادات 

  التشغیلیة األخرى عندما ینشأ الحق باستالم الدفعات.
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  إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة

  
 األصول المالیة §

 –إلغاء االعتراف باألصل المالي (أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة األصول المالیة المتشابھة یتم 
یتم أیضاً إلغاء االعتراف  .انتھاء الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من األصل المالي سب مقتضى الحال) عندح

  باألصل المالي إذا تم تحویل األصل وكان التحویل یحقق شروط إلغاء االعتراف.
  ، إذا وفقط إذا:یقوم البنك بتحویل األصل

 لنقدیة من ھذا األصلقام البنك بنقل حقوقھ التعاقدیة بالتدفقات ا -
 أو
احتفظ البنك بحقوقھ بالتدفقات النقدیة، ولكنھ تحمل مسؤولیة دفع التدفقات النقدیة المستلمة بالكامل لطرف  -

 ثالث حال استالمھا بدون تأخیر جوھري من خالل ترتیبات تحویل.
  

  یعتبر التحویل إلغاء اعتراف، فقط إذا:
 كیة األصل بشكل جوھريقام البنك بتحویل جمیع مخاطر ومنافع مل -

  أو
بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع األصل بشكل جوھري، إال أنھ حول السیطرة على  بنكقم الیلم  -

  األصل.
  

قیم فیما إذا احتفظ یدخل في ترتیبات تحویل، فإنھ یبنقل حقوق استالم التدفقات النقدیة ألصل أو  بنكقوم الیعندما 
بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع ملكیة األصل  بنكقم الیلى أي مدى. إذا لم إوبمخاطر ومنافع ملكیة األصل 

ستمر باالعتراف باألصل المنقول إلى حد ی لبنكحول السیطرة على األصل المنقول، فإن ایبشكل جوھري، ولم 
یتم تقییم األصل المنقول  أیضاً باالعتراف بااللتزام المصاحب. بنكقوم الی. في ھذه الحالة، فیھ مشاركتھ المستمرة

  .بنكوااللتزام المصاحب على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات المحتفظ بھا من قبل ال

یتم تقییم المشاركة المستمرة التي لھا شكل ضمان لألصل المنقول بالقیمة الدفتریة األصلیة لألصل أو أكبر قیمة 
  أیھما أقل. ،یمكن أن یطلب من البنك دفعھا

  
 
 ت المالیةالمطلوبا §

یتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائھ أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. عند استبدال االلتزام المالي الحالي بآخر 
 .ھذا التعدیل على أنھ انقضاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جدید معالجةوبشروط مختلفة، یتم 
  .رئخساالح أو اربالمالي األصلي والمقابل المدفوع ضمن األ بین قیمة االلتزامیتم االعتراف بالفرق 

  
  

  تحدید القیمة العادلة
للقیمة العادلة، من أجل إظھار كیفیة الحصول على القیم العادلة، تصنف األدوات المالیة على أساس التسلسل الھرمي 

  :الموضح أدناه
المدرجة (غیر المعدلة) في أسواق  أسعار السوق المعطیات المستخدمة في التقییم ھي ):1المستوى ( -

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

تتضمن ھذه المعطیات عادة أسعار السوق المدرجة في أسواق مالیة نشطة لموجودات . ملحوظ
  ومطلوبات مالیة مشابھة.

 غیر ملحوظة.ولكنھا لھا تأثیر جوھري على قیاس القیمة العادلة یتضمن معطیات ): 3المستوى ( -
  

  یقوم البنك بشكل دوري بمراجعة أسالیب التقییم بما في ذلك المنھجیات المعتمدة والمعایرة النموذجیة.

حدد فیما إذا كان ھناك ایة یحدة، ویقوم البنك بتقییم المستویات المعتمدة في كل فترة مالیة على أساس كل أداة على 
  عادة تقییم التصنیف في نھایة كل فترة مالیة.إتحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي من خالل 
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  تدني قیمة الموجودات المالیة

المركز المالي بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تدني قیمة األصل المالي أو  بیانخ في تاری بنكقوم الی
مجموعة األصول المالیة. تنخفض قیمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالیة إذا، وفقط إذا، كان ھناك دلیل 

االعتراف األولي باألصل (حدث  موضوعي على انخفاض القیمة نتیجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد
خسارة) ویكون لحدث (أو أحداث) الخسارة تلك أثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو 

تشمل األدلة الموضوعیة مؤشرات تدل على أن المقترض أو  مجموعة األصول المالیة التي یمكن تقدیرھا بموثوقیة.
إخالل وتقصیر في ؛ صعوبة مالیة كبیرة، احتمال كبیر لإلفالس أو إعادة تنظیم ماليمجموعة المقترضین یواجھون 

البیانات الملحوظة إلى أن ھناك انخفاض قابل للقیاس في التدفقات  وعندما تشیر ؛دفعات الفائدة أو المبلغ األصلي
  السداد.ب عثرالتقتصادیة التي ترتبط بمثالً عدد متزاید من الدیون المؤجلة أو الظروف اال ،النقدیة المستقبلیة المقدرة

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

 خسائر انخفاض القیمة بشكل منفرد للتعرضات االئتمانیة الھامة أو المحددة بشكل فردي .أ

 القیمة بشكل جماعي من:خسائر انخفاض  .ب

 القروض والسلف غیر الھامة بشكل منفرد -

  خسائر حصلت ولم تحدد بعد -

األرصدة لدى المصارف والمؤسسات المصرفیة (مثل المسجلة بالتكلفة المطفأة  للموجودات المالیةبالنسبة 
أوالً بتقییم ما  بنكالقوم ی، مارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق)ثباإلضافة إلى االست والقروض والسلف

 وأإذا كان ھنالك دلیل موضوعي على تدني القیمة بشكل منفرد لألصول المالیة التي تعتبر ھامة بشكل منفرد، 
  قامت اإلدارة بتصنیفھا من قبل بشكل إفرادي. 

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

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

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 یتم شطب القروض 
تقبل وتم تسییل جمیع الضمانات أو تم تحویلھا إلى البنك. إذا، في فترة الحقة، ازدادت أو انخفضت قیمة المس

خسارة التدني المقدرة نتیجة لحدث وقع بعد االعتراف بالخسارة، فإنھ یتم زیادة أو تخفیض قیمة خسارة التدني 
من أنھ لم یتم االعتراف بخسائر تدني القیمة) (ولكن فقط إلى حد القیمة الدفتریة على فرض المعترف بھ سابقاً 

خالل تعدیل حساب المخصص. في حال استرداد مبلغ مشطوب مستقبالً، یتم تخفیض المبلغ المسترد من 
  "مصروف الخسائر االئتمانیة".

ذا كان الفائدة الفعلي األصلي. إ معدلیتم خصم القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة باستخدام 
الفائدة الفعلي  معدلقیمة ھو في ال تدنيفائدة متغیر، یكون معدل الخصم لقیاس أي خسائر  معدلللقرض 
یعكس حساب القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي المضمون بالرھن  الحالي.

ً م نھا تكالیف الحصول على الضمان وبیعھ، التدفقات النقدیة التي یمكن أن تنتج عن تسویة الرھن مطروحا
 سواء كانت التسویة للرھن ممكنة أو ال.
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  نموذج انخفاض القیمة بشكل جماعي   §
  فاض القیمة بشكل جماعي عنصرین:تتضمن منھجیة البنك النخ

 التعرضات االئتمانیة غیر الھامة بشكل فردي -

تتكون ھذه المحافظ بشكل رئیسي من محفظة قروض التجزئة العقاریة، القروض الشخصیة غیر 
المضمونة، وبطاقات االئتمان، وبعض القروض للشركات الصغیرة والمتوسطة. یتم تجمیع ھذه 

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

لى أساس الخبرة السابقة في الخسارة لموجودات ذات خصائص مخاطر جماعي النخفاض القیمة ع
 ائتمان مشابھة لتلك الموجودة في المجموعة.

  

 الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة §
  

 خسائر حصلت ولم تحدد بعد -

تتمثل الخسائر غیر المحددة بعد بخسائر انخفاض القیمة التي حصلت في محفظة دیون منتجة ولكن 
م یتم تحدیدھا، ال ضمن التقییم اإلفرادي وال ضمن الجماعي. على غرار التعرضات غیر الھامة ل

بشكل فردي، یتم تجمیع ھذه القروض داخل محافظ متجانسة أصغر على أساس عنصر الخطر. ھذه 
المنھجیة تجمع بین احتمال التخلف عن السداد، وقیمة التعرض في وقت التعثر والخسارة المفترضة 

  حال التعثر خالل فترة ظھور الخسارة (الفترة بین حدث الخسارة وحدث تحدید انخفاض القیمة). في
 

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

  .الموجودات المالیة المتوفرة للبیع

ما إذا كان ھناك ، یقوم البنك بشكل إفرادي بتقییم ات الدین المصنفة كموجودات مالیة متوفرة للبیعبالنسبة ألدو
كمالحظة بیانات بشأن انخفاض في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة و/أو القیمة دلیل موضوعي على تدني 

. وفي ھذه الحالة فإن فقات النقدیةانخفاض في الضمانات التي تؤثر على قدرة البنك على استرداد جمیع التد
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 سابقاً في بیان الدخل. إن إیراد الفوائد 

س القیمة الدفتریة المخفضة والمستحقة باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات المستقبلي ھو على اسا
إذا، في فترة الحقة، زادت القیمة العادلة ألدوات الدین وكانت  النقدیة المستقبلیة من أجل قیاس قیمة التدني.

عندھا یتم عكس خسارة الزیادة مرتبطة بشكل موضوعي بحدث ائتماني وقع بعد االعتراف بخسارة التدني، 
  التدني ضمن بیان الدخل.

ً  وفرةالستثمارات بحقوق الملكیة المصنفة كاستثمارات متل بالنسبة  للبیع، فإن الدلیل الموضوعي یتضمن ایضا
و / أو معلومات أخرى حول  في القیمة العادلة لھذه االستثمارات عن الكلفة "الدائم"أو  "الجوھري"االنخفاض 

بشكل عام باعتبار  یقوم البنك .الملكیة والتي قد تؤثر سلبا على أداء الجھة المصدرة مصدر أداة حقوق
القیمة، فإن  تدنيدلیل على  یوجدأشھر. عندما  6من  اكثرلفترة  "الدائم"و %20بنسبة  "الجوھري"االنخفاض 

ً الخسارة المتراكمة والتي تقاس بالفرق بین تكلفة االستحواذ والقیمة العادلة الحالی في  خسارة تدنيأي  ة، ناقصا
ً  االقیمة على ھذه االستثمارات معترف بھ بیان الدخل، یتم الغاء االعتراف بھا من حقوق الملكیة  ضمن سابقا

بل بیان الدخل،  ضمنادوات حقوق الملكیة  تدني قیمةویتم االعتراف بھا في بیان الدخل. ال یتم عكس خسارة 
  العادلة بعد االعتراف المسبق بخسارة انخفاض القیمة في بیان الدخل الشامل.یتم االعتراف بالزیادة في القیمة 

 

 



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

  2017 كانون األول 31

 

24 

  
   أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)   2

  
  (تتمة) أھم السیاسات المحاسبیة   2.5

  
  (تتمة) تدني قیمة الموجودات المالیة

  
  القروض المعاد التفاوض على شروطھا §

ازالت أو التعدیالت على الشروط األصلیة للقروض نتیجة صعوبات مالیة یواجھھا یقدم البنك أحیانا بعض التن
المقترض، وذلك بدل االستیالء على أو فرض التحصیل من الضمانات. قد ینطوي إعادة التفاوض على تمدید 

اقبة ترتیبات السداد واالتفاق على شروط قروض جدیدة (جدولة أو إعادة ھیكلة). إن سیاسة البنك تتضمن مر
القروض المعاد التفاوض على شروطھا لضمان تحصیل الدفعات المستقبلیة والتأكد من أن البنك ال یتوقع أن 
یتكبد خسائر عند خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. وإذا نتج عن ھذه 

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

  

  تقییم الضمانات §
یعمل البنك على استخدام الضمانات، عندما یكون ذلك ممكناً، للحد من المخاطر على الموجودات المالیة. وتأتي 

الت، والعقارات، واألرصدة المدینة ھذه الضمانات في أشكال مختلفة مثل النقد واألوراق المالیة، والكفا
والمخزون والموجودات غیر المالیة األخرى والتعزیزات االئتمانیة مثل اتفاقیات التقاص. یتم تقییم القیمة العادلة 

 ً الضمانات غیر المالیة، مثل العقارات، تقیم على أساس  ، على األقل، عند منح القرض.للضمانات عموما
طرف ثالث مثل خبراء التخمین العقاري، والبیانات المالیة المدققة ومصادر أخرى  البیانات المقدمة من قبل

  مستقلة.
  

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

لفئة األصول المشابھة حسب قیمتھا المستملكة أو القیمة  أن تباع.  یتم نقل األصول المفیدة للعملیات الداخلیة
الدفتریة لألصل المضمون األصلي، أیھما أقل. یتم نقل األصول التي یتم تحدید خیار بیعھا لیكون الخیار 

 األفضل، للموجودات المحتفظ بھا للبیع بالقیمة العادلة أو القیمة العادلة ناقصا تكالیف البیع لألصول غیر المالیة
 .في تاریخ التملك وذلك تمشیا مع سیاسة البنك

  
  محاسبة التحوط

المشتقات المالیة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة، والعمالت األجنبیة، ومخاطر االئتمان. من أجل إدارة  بنكستخدم الی
  بتطبیق محاسبة التحوط للمعامالت التي تستوفي شروط محددة. بنكقوم الیمخاطر معینة 

 ،بما في ذلك طبیعة المخاطر ،بتوثیق العالقة بین البند المتحوط لھ وأداة التحوط بنكقوم الیلیة التحوط، عند بدایة عم
والطریقة التي سیتم من خاللھا تحدید مدى فعالیة التحوط  ،وھدف وإستراتیجیة ادارة المخاطر من استخدام التحوط

  عند بدایة عملیة التحوط وخالل فترة سریانھا.
  

  جارعقود اإلی
ویتطلب تحدید فیما إذا كان  ،إن تحدید فیما إذا كان عقد ما ھو إیجار أو یتضمن إیجار یتم بناء على جوھر العملیة

  الوفاء بالعقد یعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة وإن العقد ینقل الحق في استخدام ھذا األصل. 
 

  المجموعة كمستأجر
المخاطر والمنافع المرتبطة بملكیة األصل بشكل جوھري للمجموعة تعتبر  إن عقود اإلیجار التي ال تتضمن تحویل

عقود إیجار تشغیلیة. یتم تسجیل مدفوعات عقود اإلیجار التشغیلیة كمصاریف في بیان الدخل الموحد بطریقة القسط 
رة التي یتم تكبدھا الثابت على مدى مدة العقد. یتم االعتراف بالمدفوعات الطارئة لعقود اإلیجار كمصاریف في الفت

  فیھا.
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  تحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریف

  

یتم االعتراف باإلیراد فقط عندما یكون من المحتمل أن المنافع االقتصادیة سوف تتدفق إلى المجموعة، وفیما یلي 
  مقاییس المتبعة لالعتراف باإلیراد:ال
 

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

ائد الدائنة والمدینة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، یتم تسجیل الفو واألدوات المالیة للبیع
ً لمعدل الفائدة الفعلي. یؤخذ باالعتبار جمیع الشروط التعاقدیة لألداة المالیة (على سبیل  ،عند االحتساب وفقا

خیارات الدفع المسبق) وتشمل أي رسوم أو تكالیف إضافیة تنسب مباشرة إلى األداة وتشكل جزءاً ال  ،المثال
  تثناء الخسائر االئتمانیة المستقبلیة.باس ،یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي

  

عندما یتم تخفیض قیمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالیة المشابھة نتیجة لخسارة تدني القیمة، یتم 
المستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة لغرض احتساب الفائدة  معدلاالعتراف بدخل الفائدة باستخدام 

 تدني القیمة.خسارة 
  

 عموالت الدائنةال §
 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  -

اف فیھا كإیراد على أساس تؤجل العموالت المحققة من تقدیم الخدمات خالل فترة زمنیة محددة ویتم االعتر
وتشمل إیرادات العموالت ورسوم إدارة األصول وصنادیق االستثمار والرسوم األخرى الفترة الزمنیة. 

 اإلداریة واالستشاریة.
 

 تنفیذ عمل ھامعند  المحققةخدمات مالیة و تقدیم العموالت الدائنة من  -
یتم  لھام، مثال ذلك عمولة تخصیص أسھم لعمیل.كإیرادات عند إنجاز العمل اوالرسوم یعترف بالعموالت   

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

 التي تشكل جزءاً ال یتجزأ من أداة مالیةالعموالت الدائنة   -
ة ما یلي: عموالت إصدار القروض جزءاً ال یتجزأ من أداة مالی تتضمن العموالت التي تعتبرھا المجموعة  

وعموالت االلتزام للقروض التي من المحتمل أن یتم سحبھا وغیرھا من العموالت المتعلقة باالئتمان. إن 
االعتراف بھذه العموالت (مع أي تكالیف إضافیة) یشكل جزءاً ال یتجزأ من األداة المالیة المقابلة ویتم 

  ل إجراء تعدیل على معدل الفائدة الفعلي. اإلعتراف بھا كإیرادات فوائد من خال

  
 توزیعات األرباح §

والذي یحصل عادة عند موافقة المساھمین  یتم االعتراف باألرباح عندما ینشأ حق للمجموعة باستالم الدفعات،
  .على التوزیعات

  
 صافي دخل المتاجرة §

ادلة والفوائد الدائنة والمدینة المتعلقة بھا األرباح والخسائر الناتجة عن تغیرات القیمة الع جمیع یتضمن ھذا البند
  باإلضافة إلى توزیعات أرباح الموجودات والمطلوبات المالیة للمتاجرة.

  
  النقد وما في حكمھ

یشمل النقد وما في حكمھ على النقد واألرصدة النقدیة التي تستحق خالل مدة ثالثة أشھر، ویتضمن النقد واألرصدة 
صدة لدى المصارف، وتطرح ودائع البنوك التي تستحق خالل فترة ثالثة أشھر من تاریخ لدى البنك المركزي واألر

  التملك األصلي.
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  الموجودات الثابتة
راكم وأي انخفاض في القیمة. یتم تغییر طریقة استھالك یتم إثبات الموجودات الثابتة بالكلفة بعد خصم االستھالك المت

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

  

خفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على طول عمرھا یتم احتساب االستھالك بطریقة القسط الثابت وذلك لت
 :استھالك األراضي. فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات الثابتة مال یتاإلنتاجي، 

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

  

عتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال یكون ھناك منافع اقتص  ادیة متوقع  ة م  ن اس  تخدامھ أو اس  تبعاده.  یتم إلغاء اال
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 

بن  د إی  رادات أو مص  اریف أخ  رى ف  ي نف  س  ض  منالموح  د المستبعد. تسجل ھذه األرب  اح أو الخس  ائر ف  ي بی  ان ال  دخل 
ال ی  تم اس  تھالك المش  اریع قی  د التنفی  ذ حت  ى تص  بح ج  اھزة لالس  تخدام وتوض  ع قی  د  السنة التي تم استبعاد األصل فیھ  ا.

  التشغیل.
 

 تجمیع األعمال والشھرة
المحددة (بما فیھا  وھذا ینطوي على إدراج الموجودات یتم المحاسبة لتجمیع األعمال باستخدام طریقة االستحواذ.

الموجودات غیر الملموسة غیر المعترف بھا سابقا) والمطلوبات (بما في ذلك االلتزامات الطارئة ولكن باستثناء 
إعادة الھیكلة المستقبلیة) لألعمال التي تم حیازتھا بالقیمة العادلة. یتم االعتراف بأي زیادة في تكلفة الحیازة على 

صول المستحوذ علیھا كشھرة. إذا كانت تكلفة الشراء أقل من القیمة العادلة لصافي األصول القیمة العادلة لصافي األ
 المستحوذ علیھا، یتم االعتراف بخصم الشراء مباشرة في بیان الدخل في سنة الشراء.

 

تحواذ ویتم إذا تم تجمیع األعمال على مراحل، فإنھ یتم إعادة تقییم أي حصة قدیمة بالقیمة العادلة في تاریخ االس
االعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة عن التقییم ضمن األرباح والخسائر. یتم االعتراف األولي للشھرة بالتكلفة، 
باعتبارھا الزیادة في إجمالي المقابل المدفوع والمبلغ المعترف بھ كحقوق أقلیة، وأي حصص سابقة، عن صافي 

 األصول المستحوذ علیھا والمطلوبات المستلمة.
  

بعد التسجیل المبدئي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة مطروحاً منھا خسائر انخفاض القیمة المتراكمة. یتم مراجعة انخفاض 
قیمة الشھرة سنویا، أو أكثر من مرة خالل السنة، إذا كانت ھناك أحداث أو تغیرات في الظروف تشیر إلى انخفاض 

م في تاریخ االستحواذ تخصیص الشھرة المكتسبة خالل تجمیع القیمة الدفتریة. لغرض اختبار انخفاض القیمة، یت
) أو مجموعة من الوحدات، التي من المتوقع أن تستفید من CGUsاألعمال، على كل وحدات تولید النقد في البنك (

  تجمیع األعمال، بغض النظر عما إذا كان یتم تحویل موجودات أو مطلوبات الشركة المشتراة لتلك الوحدات.
  

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

  االقتصادیة المستقبلیة المتوقعة منھا سوف تتدفق إلى المجموعة.
دات غیر الملموسة المقتناة في إن تكلفة الموجو .في حال شرائھا، فإنھ یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة

وفیما بعد یتم تقییمھا بصافي القیمة الدفتریة والتي ھي  تجمیع األعمال ھي القیمة العادلة كما في تاریخ الحیازة.
 عبارة عن التكلفة منزالً منھا أیة مخصصات لإلطفاء وأیة مخصصات متعلقة بتدني قیمتھا.

زمني لفترة محددة أو لفترة غیر محددة. ویتم إطفاء الموجودات غیر یتم تقدیر عمر الموجودات غیر الملموسة ال
الملموسة التي لھا عمر زمني محدد خالل ھذا العمر. كذلك تتم مراجعة تقدیر العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك 

األصل غیر الموجودات في نھایة كل سنة ویتم إجراء أیة تعدیالت على الفترات الالحقة.  یجب تغییر طریقة إطفاء 
المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھ كلما كان ذلك ضروریا  إطفاءالملموس وعمره الزمني عند تغیر نمط 

وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي، كما تعالج مصاریف إطفاء الموجودات غیر الملموسة 
 مع العناصر المشابھة لھا من حیث الطبیعة.ذات العمر المحدد في بیان الدخل الموحد 

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

 سنوات 5      برامج الكمبیوتر §
 سنة20            الفروغ §
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 تدني قیم الموجودات غیر المالیة
تقوم المجموعة في تاریخ بیان المركز المالي الموحد بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على إمكانیة تدني قیمة األصل. 

، تقوم المجموعة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل. في حال تبین أن قیمة وإذا وجد أي مؤشر من ھذا النوع
األصل المسجلة أكبر من القیمة القابلة لالسترداد یتم االعتراف بتدني قیمة األصل حتى تعادل القیمة القابلة 

  لالسترداد.

بھا في  االعترافأن خسارة تدني تم في تاریخ كل بیان مركز مالي، یتم تقییم ما إذا كانت توجد أیة داللة على 
أو أنھا قد انخفضت، وإذا وجدت ھذه الحالة، تقوم المجموعة  موجودةالسنوات السابقة ألصل، عدا الشھرة، لم تعد 

  بتقییم المبلغ القابل لالسترداد لذلك األصل.
تخدمة لتحدید مبلغ األصل یجب عكس خسارة التدني المعترف بھا ألصل فقط إذا كان ھناك تغیر في التقدیرات المس

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

 
  الكفاالت المالیة

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

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

  القیمة، األكبر بینھما.
  

 إن أیة زیادة في المطلوبات الناتجة على الكفاالت المالیة یتم االعتراف بھا ضمن بند "مخصص الخسائر االئتمانیة"
في بیان الدخل. یتم االعتراف بالقسط المحصل في بیان الدخل ضمن بند "العموالت والرسوم الدائنة" من خالل 

  إطفاء القسط المحصل باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى فترة الكفالة.
  

  المخصصات
والكلفة  ،ن حدث سابقیتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو متوقع) على المجموعة ناتج ع

  الالزمة لتسویة ھذا االلتزام محتملة ویمكن قیاسھا.
 

  الضرائب
 

 الضریبة الحالیة -أ
یتم قیاس االلتزامات (الموجودات) الضریبیة الجاریة للفترات الجاریة والماضیة بالمبلغ المتوقع دفعھ (استرداده من) 

 ضریبة) الساریة فعالً بتاریخ بیان المركز المالي الموحد.السلطات الضریبیة باستخدام معدالت الضریبة (وقوانین ال
  

 ضریبة الدخل المؤجلة -ب
تؤخذ الضرائب المؤجلة بالكامل على الفروقات المؤقتة الناتجة ما بین األساس الضریبي للموجودات والمطلوبات 

 وقیمتھا المدرجة في البیانات المالیة الموحدة بتاریخ بیان المركز المالي الموحد. 
إلى الحد الذي  خفضیتم مراجعة القیمة المدرجة لموجودات الضرائب المؤجلة بتاریخ كل بیان مركز مالي موحد وت

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

 توجد فیھ أرباح مستقبلیة كافیة تسمح بتغطیة موجودات الضرائب المؤجلة.
یتم تحدید الضرائب المؤجلة باستخدام نسب الضریبة (أو القوانین الضریبیة) المعمول بھا أو التي ھي بحكم المعمول 

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

  

كمصروف ضریبة دخل أو إیراد ضریبي مؤجل في بیان الدخل باستثناء الضریبة  تدرج الضرائب الحالیة والمؤجلة
 رة للبیع، فروق العملة األجنبیة وصافي الحركة في تحوطات التدفقاتالمتعلقة بقیاس القیمة العادلة للموجودات متوف

النقدیة التي تسجل في بیان الدخل الشامل. یتم تصنیف ھذه البنود المستثناة في وقت الحق من بیان الدخل الشامل إلى 
  بیان الدخل مع ربحھا أو خسارتھا الضریبیة المؤجلة. 
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  توزیعات األرباح عن األسھم العادیة 
یتم االعتراف بتوزیعات األرباح عن األسھم العادیة كالتزام ویتم تنزیلھا من حقوق الملكیة عند الموافقة علیھا من قبل 

  مساھمي البنك. 
  .كحدث الحق فق علیھا بعد تاریخ بیان المركز المالي الموحدكما یتم اإلفصاح عن توزیعات األرباح الموا

  
  تقاریر القطاعات

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

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

  حسابات خارج بیان المركز المالي الموحد
شاطات المجموعة االعتیادیة كحسابات نظامیة ویتم اإلفصاح تسجل االلتزامات التي من المحتمل أن تطرأ نتیجة لن

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

 
 مصرف سوریة المركزيد وأرصدة لدى نق 3

 
 2017 2016 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 1,734,805,965 2,177,663,612  نقد في الخزینة
 19,665,062,016 33,141,864,086  الحسابات الجاریة مع مصرف سوریة المركزي

 5,728,597,402  5,342,026,850 )*( احتیاطي ودائع
 27,913,654 26,453,335 نتیجة الظروف الراھنة (**)نقد في الفروع المغلقة 

 ______________ ______________ 
 40,688,007,883 27,156,379,037 

 ______________ ______________ 
  

وفقا لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى مصرف سوریة المركزي على شكل  )*(
 2017 كانون األول 31ن فوائد، وقد بلغ رصید االحتیاطي لدى مصرف سوریة المركزي كما في ودائع من دو

من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد الى القرار  %5 مثل نسبةی ذيلیرة سوریة وال 5,342,026,850 مبلغ
لیرة   5,728,597,402مقابل مبلغ  2011للعام  أیار 2بتاریخ  5938الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 

 وال یتم استعمالھ في أنشطة البنك التشغیلیة. إن ھذا االحتیاطي إلزامي. 2016كانون األول  31سوریة كما في 
  
حیث تم إغالقھ نتیجة ، الموجود في فرع حلب المدینة النقد 2017 كانون األول 31كما في  یمثل المبلغ) **(

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

أرصدة  مقابل 2017 كانون األول 31لیرة سوریة وذلك حسب سعر الصرف القائم بتاریخ   10,844,423بقیمة
  لیرة سوریة وأرصدة بالعمالت األجنبیة مقومة باللیرات السوریة بقیمة 15,608,912بقیمة  باللیرات السوریة
ونظرا لكون عقد  .2016 كانون األول 31لیرة سوریة وذلك حسب سعر الصرف القائم بتاریخ  12,304,742

الناتجة عن أعمال  وال یشمل األضرار ال یشمل إال عملیات السرقة والحریق التامین التأمین المبرم مع شركة
، لم یتم التواصل مع شركة التأمین للمطالبة بالتعویض، وعلیھ ارتأت إدارة البنك تكوین مؤونات لتغطیة النقد إرھابیة

وقد تم إدراج ھذه المؤونات ضمن بند مخصصات متنوعة الظاھر في بیان المركز  ،كورالمذ الموجود في الفرع
  المالي الموحد.

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

 
 

 
كانون األول  31لیرة سوریة كما في  702,999,976 ئدبلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوا

  .2016 كانون األول 31لیرة سوریة كما في  1,415,410,298 ابلمق 2017
  

علیھا بقیمة  متنازعحسابات مراسلین رصید لتغطیة كامل بتكوین مؤونة  2017قام البنك خالل عام 
لیصبح الرصید المتراكم  ،2016خالل عام  لیرة سوریة212,552,018 لیرة سوریة مقابل  32,367,627

 خالل عامو .2017 كانون األول 31لیرة سوریة كما في  353,155,364لمؤونة الحسابات المتنازع علیھا مبلغ 
مقومة باللیرات یورو، بلغت قیمتھا ال 272,400بقیمة بالعمالت األجنبیة  رجیتینكفالتین خابتسدید قام البنك  2014

 تم تكوین مؤونة لتغطیة كامل قیمة المبلغ المدفوع لیرة سوریة وقد 59,780,904مبلغ  عند التسدیدالسوریة 
ند مخصصات تم تسجیل مصروف المؤونة ضمن ب .لحین البت بتعویض قیمة الكفالة المسددة بالعملة األجنبیة

لتظھر قیمة تخفیض األرصدة لدى المصارف بقیمة المؤونة المذكورة ، تم في بیان الدخل الموحدالظاھر متنوعة 
  تلك األرصدة بالصافي.

 
  إیداعات لدى المصارف    5

 
 

  
 .2016كانون األول  31و 2017كانون األول  31تتقاضى اإلیداعات لدى المصارف فوائد كما في 

 
  

  
2017 

  مصارف محلیة
 لیرة سوریة

  مصارف  خارجیة
 لیرة سوریة

  المجموع
 لیرة سوریة

        
 70,746,222,320 70,043,222,344 702,999,976 حسابات جاریة وتحت الطلب

                  3ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة 
 23,317,135,055 21,815,806,884 1,501,328,171 أشھر أو أقل 
    
 2,204,328,147 91,859,029,228 94,063,357,375 

 ______________ ______________ ______________ 

  
2016 

  مصارف محلیة
 لیرة سوریة

  مصارف  خارجیة
 لیرة سوریة

  المجموع
 لیرة سوریة

        
 88,274,716,034 86,859,305,736 1,415,410,298 حسابات جاریة وتحت الطلب

                                         3ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة 
 17,648,822,441 16,127,164,000 1,521,658,441 أشھر أو أقل 
    
  2,937,068,739 102,986,469,736 105,923,538,475 

 ______________ ______________ ______________ 

  
2017  

  مصارف محلیة
 لیرة سوریة

  مصارف  خارجیة
 لیرة سوریة

  المجموع
 لیرة سوریة

     
ذات استحقاق أصلي أكثر من إیداعات ( ودائع ألجل 

 34,534,253,132 33,150,253,132 1,384,000,000  ثالثة أشھر)
  ____________  _____________ _____________ 

  
2016 

  مصارف محلیة
 لیرة سوریة

  مصارف  خارجیة
 لیرة سوریة

  المجموع
 لیرة سوریة

     
إیداعات ( ودائع ألجل ذات استحقاق أصلي أكثر من 

 52,720,534,804 51,860,534,804 860,000,000 ة أشھر)ثالث
  ____________ _____________ _____________ 
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 للمتاجرةمـوجـودات مـالـیة    6
 

 2017  2016 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

  1,278,538 6,010,851 ھم شركات مدرجة في األسواق المالیة المحلیةأس
   

 6,010,851 1,278,538 
   

 
     (بالصافي)  تـسھیالت ائتمانیة مباشرة7   

 
 2017  2016  

 لیرة سوریة لیرة سوریة 
    

    الشركات الكبرى
 5,300,764,019 2,132,432,812 حسابات جاریة مدینة

    
 5,506,244,946 6,440,357,969  قروض

 (67,642,700) (140,164,185)  قروضفوائد مقبوضة مقدماً عن ال
    

  257,352,497 202,641,096  سندات محسومة
 - -  فوائد مقبوضة مقدماً عن السندات المحسومة

  8,635,267,692 10,996,718,762 
    

    الشركات الصغیرة والمتوسطة
 63,849,302 48,437,476  قروض

 (202,844) (164,130)  قروضفوائد مقبوضة مقدماً عن ال
  48,273,346 63,646,458 
    

    حسابات دائنة صدفة مدینة
 9,278,852 6,690,901 مدینةدائنة صدفة حسابات جاریة 

  6,690,901 9,278,852 
    

   )التجزئة( عقاریةالقروض وال األفراد
 1,298,391,403 1,074,608,577 قروض

 (121,343,288) (100,640,751) فوائد مقبوضة مقدماً عن القروض
 973,967,826 1,177,048,115 
   

    
 12,246,692,187 9,664,199,765 المجموع

  ینزل : مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة المباشرة
  (5,464,944,728)  (3,468,046,132) (على أساس دیون غیر منتجة)  

  تدني التسھیالت االئتمانیة المباشرة صصمخ : ینزل
 (816,194,450) (815,364,435) )أساس دیون منتجة (على  

 (1,815,201,752) (1,429,907,522) ینزل : فوائد معلقة (محفوظة)
     

 4,150,351,257 3,950,881,676 صافي التسھیالت االئتمانیة المباشرة
 __________________ __________________ 
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 (تتمة) (بالصافي) تـسھیالت ائتمانیة مباشرة     7 

  
   لیرة سوریة، أي ما نسبتھ5,388,947,746 بلغت التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة غیر العاملة (غیر المنتجة)  -

، في حین بلغت 2017كانون األول  31 كما فيمن رصید إجمالي التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة  55.76%
 لیرة سوریة، أي ما نسبتھ  7,652,567,562 التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة غیر العاملة (غیر المنتجة)

 . 2016كانون األول  31في  كما 62.49%
   

رة سوریة، أي لی 3,959,040,224 المباشرة غیر العاملة بعد تنزیل الفوائد المعلقة ةبلغت التسھیالت اإلئتمانی -
، في 2017كانون األول  31في من رصید إجمالي التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة كما  %40.97ما نسبتھ 

لیرة  5,837,365,810 حین بلغت التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة غیر العاملة بعد تنزیل الفوائد المعلقة 
كانون األول  31في ئتمانیة المباشرة كما من رصید إجمالي التسھیالت اإل % 47.66ھسوریة، أي ما نسبت

2016.  
 

كانون  31في لیرة سوریة، كما  1,770,922,440غیر العاملة  غیر المباشرةة بلغت التسھیالت اإلئتمانی -
لیرة سوریة، 2,540,380,591  غیر العاملة غیر المباشرة، في حین بلغت التسھیالت اإلئتمانیة 2017األول 

قرارات علما أن البنك یقوم بتكوین المخصصات الالزمة وفقا لمقتضیات  ،2016 كانون 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   
 

: تسھیالت ائتمانیة مباشرةفیما یلي تفاصیل حساب مخصص تدني   
 

 اإلجمالي األفراد الشركات 2017 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

       
 6,281,139,178 772,434,180 5,508,704,998  2017كانون الثاني  1في 

 (1,997,728,611) (39,803,704) (1,957,924,907) التغییر خالل الفترة
     

 4,283,410,567 732,630,476 3,550,780,091 2017 كانون األول 31في 
     

    2017كانون الثاني  1في 
 5,464,944,728 521,682,765 4,943,261,963 مخصصات تدني مقابل دیون غیر منتجة

 816,194,450 250,751,415 565,443,035 مخصصات تدني مقابل دیون منتجة
     

    إضافات خالل السنة
 186,067,062 70,018,797 116,048,265 مقابل دیون غیر منتجةمخصصات تدني 

 4,383,190 87,286 4,295,904 مخصصات تدني مقابل دیون منتجة
 ً  (فروقات أسعار انخفاض القیمة افرادیا

 (184,334,007) - (184,334,007)  الصرف)*  
ً انخفاض القیمة   (فروقات أسعار جماعیا

 (3,409,990) - (3,409,990)  الصرف)*  
 (1,996,664,177) (109,626,899) (1,887,037,278)  من دیون غیر منتجة **استردادات 
 (1,803,215) (282,888) (1,520,327)  من دیون منتجة **استردادات 

 (1,967,474) - (1,967,474)  *** المستخدم خالل السنة من مخصص تدني دیون غیر منتجة
     

    2017 كانون األول 31في 
 3,468,046,132 482,074,663 2,985,971,469  مخصصات تدني مقابل دیون غیر منتجة

 815,364,435 250,555,813 564,808,622  مخصصات تدني مقابل دیون منتجة
    

 4,283,410,567 732,630,476 3,550,780,091 مخصص تسھیالت ائتمانیة مباشرة
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  (تتمة) (بالصافي) رةتـسھیالت ائتمانیة مباش    7
  

 اإلجمالي األفراد الشركات   2016
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

       
 5,663,897,327 875,736,041 4,788,161,286  2016كانون الثاني  1في 

 617,241,851 (103,301,861) 720,543,712 التغییر خالل الفترة
     

 6,281,139,178 772,434,180 5,508,704,998 2016 كانون األول 31في 
     

    2016كانون الثاني  1في 
 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
     

    إضافات خالل السنة
 298,767,699 33,205,783 265,561,916 غیر منتجةمخصصات تدني مقابل دیون 

 4,463,876 164,084 4,299,792 مخصصات تدني مقابل دیون منتجة
 ً   (فروقات أسعار  انخفاض القیمة افرادیا

 1,068,333,094 - 1,068,333,094  الصرف)*  
  (فروقات أسعار  جماعیاً انخفاض القیمة 

 27,210,527 - 27,210,527  الصرف)*  
 (774,124,579) (136,357,875) (637,766,704)  من دیون غیر منتجة **ستردادات ا

 (73,695) (17,391) (56,304)  من دیون منتجة **استردادات 
 (7,335,071) (296,462) (7,038,609)  من مخصص تدني دیون غیر منتجة *** السنةالمستخدم خالل 

     
    2016 كانون األول 31في 

 5,464,944,728 521,682,765 4,943,261,963  ني مقابل دیون غیر منتجةمخصصات تد
 816,194,450 250,751,415 565,443,035 مخصصات تدني مقابل دیون منتجة

    

 6,281,139,178 772,434,180 5,508,704,998 مخصص تسھیالت ائتمانیة مباشرة
        

  
ات بالعملة األجنبیة مقابل التسھیالت الممنوحة بالعملة تشكلت فروقات أسعار الصرف نتیجة تكوین مخصص* 

  األجنبیة.
  

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

 
 ألحد دین متعثرن مخصص تدني دیون غیر منتجة عبارة عن جزء غیر مسدد من م السنةإن المستخدم خالل  ***

  .اء على إتفاق مع البنك لدى قیامھ بتسدید المبالغ المستحقة علیھبن منھ ؤهعمالء تم إعفاال
    

، والمتضمن 2012تشرین الثاني  13) تاریخ 4/م ن/ب902بناًء على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (
/م 1079)، والقرار رقم (4/م ن/ب597بعض التعلیمات الواردة في قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (تعدیل 

 1/م/2271التعمیم رقم و 2017نیسان  6تاریخ  1/م/1145والتعمیم رقم  2014كانون الثاني  29) تاریخ 4ن/ب
  ما یلي :البنك ب قام )4/م ن/ب902والمتضمنین تمدید العمل بالقرار رقم ( 2017حزیران  30تاریخ 

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

لیرة سوریة 443,522,886 ضرورة تكوین مخصصات مقابل تسھیالت إئتمانیة مباشرة بمبلغ  االختبارات
وارتأت إدارة البنك سوریة، لیرة 425,321,287 مخصصات مقابل تسھیالت إئتمانیة غیر مباشرة بمبلغ و

لیرة 767,286,961 مبلغ  لیصبح رصید مخصصات التسھیالت االئتمانیة المباشرةإضافیة حجز مخصصات 
كانون  31كما في لیرة سوریة  470,915,203سوریة ومخصصات التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة مبلغ 

 533,233,158ومبلغ وریة للتسھیالت االئتمانیة المباشرة لیرة س770,477,393  مقابل مبلغ 2017األول 
وبذلك یصبح إجمالي . 2016كانون األول  31كما في لیرة سوریة للتسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة 

 لیرة سوریة مقابل مبلغ1,238,202,164 مبلغ  2017كانون األول  31المخصصات كما في 
 .2016كانون األول  31یرة سوریة كما في ل 1,303,710,551
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 (تتمة) (بالصافي) تـسھیالت ائتمانیة مباشرة     7

 
وفق  الذي كان مطلوبا اإلحتفاظ بھالمخصصات الفائضة عن الحد األدنى قیمة  نتیجَة لتسدیدات العمالء انخفضت -

كما في  لیرة سوریة28,480,109 لیصبح رصیدھا  )4/م ن/ب902متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف (
  .2016كانون األول  31رة سوریة كما في یل 31,153,916مقابل مبلغ  2017كانون األول  31
                         

  الفوائد المعلقة
  فیما یلي الحركة على الفوائد المعلقة:

 2017  2016 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

     
 1,304,301,493  1,815,201,752 كانون الثاني 1الرصید في 

 824,201,839  279,741,439 لفوائد المعلقة خالل السنةیضاف: ا
 (313,301,580)  (665,035,669) ینزل: االسترداد من الفوائد المعلقة

 1,815,201,752  1,429,907,522 كانون األول 31الرصید في 
  
 

 مـوجـودات مـالـیة متوفرة للـبـیـع   8

 2017  2016 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة

    
    ودات مالیة متوفر لھا أسعار سوقیةموج

 75,215,000  134,500,000  أسھم شركات (أ)
    

 134,500,000  75,215,000 
    

 
 

 2016  2017 تحلیل األسھم والسندات:
 لیرة سوریة  لیرة سوریة

    

 75,215,000  134,500,000  ذات عائد متغیر
     

 134,500,000  75,215,000 
 

 
سعر ھ بتم تقییمو من أسھم الشركة %5تمثل استثمار البنك في الشركة السوریة أروب للتأمین بنسبة   )(أ

  یعتزم البنك االحتفاظ بھذا االستثمار على المدى البعید. .السوق
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 موجودات ثابتة   9
 

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

 سنة 20إلى  5من          مباني وتحسینات المبانيال
  سنوات 10إلى  5من         المفروشات والتجھیزات والسیارات

 
المفروشات   السیارات  األراضي والمباني 

 المجموع  مبانيالتحسینات   والتجھیزات

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 

2017           

          التكلفة

 3,021,552,881  792,482,531  446,901,311  18,290,000  1,763,879,039 2017كانون الثاني  1الرصید كما في 
 65,130,711  8,735,660  56,395,051  -  - اضافات
 628,101,354  117,067,788  119,530,357  -  391,503,209 تحویالت

 (3,562,220)  -  (3,562,220)  -  - استبعادات
 3,711,222,726  918,285,979  619,264,499  18,290,000  2,155,382,248 2017كانون األول  31الرصید كما في 

          
          اإلستھالك المتراكم

 1,577,773,832  761,406,148  337,204,264  10,038,160  469,125,260 2017كانون الثاني  1الرصید كما في 
 114,105,886  16,610,110  43,594,189  2,320,000  51,581,587 ستھالك السنةا

 (3,370,053)  -  (3,370,053)  -  - استبعادات
 1,688,509,665  778,016,258  377,428,400  12,358,160  520,706,847 2017كانون األول  31الرصید كما في 

          
          مشاریع تحت التنفیذ

 1,297,432,118  -  64,688,139   -  1,232,743,979 2017كانون الثاني  1الرصید كما في 
 271,768,492  -  71,162,340  -  200,606,152 إضافات

 (628,101,354)  -  (55,853,192)  -  (572,248,162) تحویالت إلى موجودات ثابتة
 941,099,256  -  79,997,287  -  861,101,969 2017كانون األول  31الرصید كما في 

 2,963,812,317  140,269,721  321,833,386  5,931,840  2,495,777,370 صافي القیمة الدفتریة للموجودات الثابتة
          

2016           

          التكلفة

 2,958,696,411  791,526,316  385,001,056  18,290,000  1,763,879,039 2016كانون الثاني  1الرصید كما في 
 35,098,346  956,215  34,142,131  -  - اضافات

 35,514,124  -  35,514,124  -  - تحویالت
 (7,756,000)  -  (7,756,000)  -  - استبعادات

 3,021,552,881  792,482,531  446,901,311  18,290,000  1,763,879,039 2016كانون األول  31الرصید كما في 
          

          اإلستھالك المتراكم
 1,487,560,321  740,581,291  319,515,674  7,711,804  419,751,552 2016كانون الثاني  1الرصید كما في 

 97,635,085  20,824,857  25,110,164  2,326,356  49,373,708 استھالك السنة
 (7,421,574)  -  (7,421,574)  -  - استبعادات

 1,577,773,832  761,406,148  337,204,264  10,038,160  469,125,260 2016كانون األول  31الرصید كما في 
          

          مشاریع تحت التنفیذ
 756,464,035  -  18,807,035  -  737,657,000 2016كانون الثاني  1الرصید كما في 

 576,482,207  -  81,395,228  -  495,086,979 إضافات
 (35,514,124)  -  (35,514,124)  -  -  تحویالت إلى موجودات ثابتة

 1,297,432,118  -  64,688,139  -  1,232,743,979 2016كانون األول  31الرصید كما في 
 2,741,211,167  31,076,383  174,385,186  8,251,840  2,527,497,758 صافي القیمة الدفتریة للموجودات الثابتة
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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 وذ ،ودرعا والقامشلي موزعة في حمص وعدرا وحلبفروع  ثمانیة
ھا مؤقتا لحین زوال الظروف االستثنائیة لتعود بعدھا إلى الخدمة، وبحسب آخر معلومات متوفرة المركزي على إیقاف

لإلدارة تبین بأن الفروع المغلقة لم یلحق بھا أي ضرر یذكر باستثناء ثالثة فروع، وبناء علیھ تم تقدیر قیمة األضرار 
  .2016عام  لیرة سوریة 184,895,771مقابل مبلغ  لیرة سوریة 183,171,455النقدیة والمادیة بمبلغ 

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

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

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

 
 موجودات غیر ملموسة 10

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

  سنوات 5     برامج الكمبیوتر
  سنة 20الفروغ               

  
 المجموع   الفروغ   برامج الكمبیوتر  

 لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة  
2017       
           التكلفة

 122,375,266  91,000,000  31,375,266 2017كانون الثاني  1الرصید كما في 
 -  -  - إضافات 

 122,375,266  91,000,000  31,375,266 2017انون األول ك 31الرصید كما في 
       

       
      اإلطفاء المتراكم

 82,542,955  52,571,769  29,971,186 2017كانون الثاني  1الرصید كما في 
 5,110,812  4,550,000  560,812 إطفاء السنة

 87,653,767  57,121,769  30,531,998 2017كانون األول  31الرصید كما في 
       

صافي القیمة الدفتریة للموجودات غیر 
 34,721,499  33,878,231  843,268 ملموسةال

            
 2016           

           التكلفة
 122,375,266  91,000,000  31,375,266 2016كانون الثاني  1الرصید كما في 

 -  -  - إضافات
 122,375,266  91,000,000  31,375,266 2016كانون األول  31الرصید كما في 

       
       

      اإلطفاء المتراكم
 77,069,597  48,009,303  29,060,294 2016كانون الثاني  1الرصید كما في 

 5,473,358  4,562,466  910,892 إطفاء السنة
 82,542,955  52,571,769  29,971,186 2016كانون األول  31الرصید كما في 

       
  غیر  صافي القیمة الدفتریة للموجودات

 39,832,311  38,428,231  1,404,080 ملموسةال
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 موجودات أخرى  11
 
   2017  2016 

 لیرة سوریة   سوریة لیرة
        

 ً   114,569,676  157,853,741 مصاریف مدفوعة مقدما
 16,364,994  18,945,045 مخزون مطبوعات وقرطاسیة

 2,628,281  2,532,892 طوابع
مم وأرصدة مدینة مختلفةذ  12,869,965  6,972,418 

 3,805,345  3,805,345 سلف تراخیص عمل
 1,079,340  1,079,340 سلف معامالت قضائیة

ةبنوك ومؤسسات مصرفی - فوائد محققة غیر مستحقة القبض   686,467,696  385,094,018 
  -تسھیالت إئتمانیة مباشرة  - غیر مستحقة القبض  فوائد محققة

 5,818,385  6,251,235    مؤسسات
(*)  متعثرین مصاریف مستحقة من مقترضین  937,213  8,256,484 

(**) موجودات آلت ملكیتھا للبنك وفاء لدیون مستحقة  7,436,025  7,167,778 
 62,320,000  468,064,000 سلف موردین 

  1,366,242,497  614,076,719 
  
عن الدفع حیث بلغت مجمل  المتوقفینالقروض  ینيبرفع دعاوي قضائیة على مد 2013عام  یقوم البنك منذ )(*

لیرة  63,634,944 مقابل  2017كانون األول  31لیرة سوریة كما في 56,300,369 مصاریف ھذه الدعاوي 
تسدید قیم بوالص حیاة وحریق مستحقة من المقترضین ا قام البنك بكم ،2016كانون األول  31سوریة كما في 

لیرة سوریة  1,166,285مقابل مبلغ  2017 كانون األول 31لیرة سوریة كما في 923,899 المذكورین بقیمة 
مصاریف المدفوعة ھذه البأخذ مخصصات مقابل  2017خالل عام قام البنك وقد  .2016كانون االول  31كما في 

لیرة   56,287,055مبلغ 2017 كانون األول 31بلغت ھذه المخصصات في حیث  ،دادھاوالتي ال یتوقع استر
تخفیض تم  .2016كانون األول  31في  لیرة سوریة  56,544,745 مخصصاتفي حین بلغت ھذه السوریة. 

 المخصصات المذكورة لتظھر قیمتھا بالصافي.المصاریف المستحقة من مقترضین متعثرین بقیمة 
  
  ت آلت ملكیتھا للمجموعة وفاًء لدیون مستحقةموجودا )*(*
  

الدفتریة  ة عائدة ألحد العمالء بلغت قیمتھقامت المجموعة بإستمالك عقار إستیفاًء لتسھیالت إئتمانی 2017 عامخالل 
لیرة سوریة بتاریخ قائمة المركز المالي الموحدة. إن المجموعة بصدد التفرغ عن ھذا العقار تماشیاً مع  268,247

  لمھلة القانونیة المحددة من قبل مصرف سوریة المركزي.ا
  

  وفاء لدیون مستحقة: بنكفیما یلي ملخص الحركة على الموجودات التي آلت ملكیتھا لل
      2016 كانون األول 31    2017 كانون األول 31  
 المجموع    المجموع   عقارات مستملكة  
 لیرة سوریة   سوریة لیرة   سوریة لیرة  
            

 6,829,735   7,167,778   7,167,778  الرصید في بدایة السنة 
 338,043   268,247           268,247          إضافات

 7,436,025  (***) الرصید في نھایة السنة
  

7,436,025 
  

7,167,778 

  
  

على أن تتم تصفیة  الءلعمإستیفاًء للتسھیالت اإلئتمانیة العائدة  اتم الحصول علیھ اتیمثل المبلغ قیمة عقار  )*(**
 23من القانون رقم  100من المادة  2الفقرة ب من البند وفق أحكام  سنتین من تاریخ االستمالكخالل  اتالعقار
   .2002عام 

ة المتجاوزة المھلة القانونیة المستملك اتقام البنك بالتواصل مع مصرف سوریة المركزي لغرض تسویة العقار
من رأس المال األساسي عند احتساب كفایة رأس المال، وذلك تماشیاً مع  اتالعقار هھذتم طرح قیمة  وقد ،للتصفیة

  تعلیمات مصرف سوریة المركزي.
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 المركزي ةودیعة مجمدة لدى مصرف سوری   12

  
، یجب على 2001للعام  28من قانون المصارف الخاصة رقم  19رقم  المادةمن  1كما ھو محدد في البند 
من رأسمال البنك لدى مصرف سوریة المركزي على شكل ودیعة مجمدة  %10 بـتفاظ المصارف الخاصة االح

  وبدون فوائد. یتم تحریر ھذه الودیعة عند التصفیة.
  

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

 2017  2016 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 215,789,800  215,789,800 وریةأرصدة باللیرة الس
 1,809,028,956  1,524,334,933 أرصدة بالدوالر األمیركي

 1,740,124,733  2,024,818,756 
 

 ودائع بنوك  13
 

 المجموع  مصارف خارجیة  مصارف محلیة 2017
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
      

 43,915,454,829  41,616,381,322  2,299,073,507 حسابات جاریة
  ودائع ألجل

 176,061,897  -  176,061,897 

 44,091,516,726  41,616,381,322  2,475,135,404 مجموع
            

 المجموع  مصارف خارجیة  مصارف محلیة 2016
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 54,251,681,432  52,892,829,525  1,358,851,907  حسابات جاریة

 206,972,000  -  206,972,000 ودائع ألجل
 54,458,653,432  52,892,829,525  1,565,823,907 مجموع
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 ودائـع الـعـمـالء  14

 
 2017  2016 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 54,965,059,122  59,091,504,643 (*) حسابات جاریة وتحت الطلب
 1,635,715,674  1,925,818,434  ودائع توفیر

 52,177,634,426  43,185,665,832 ودائع ألجل وخاضعة الشعار

 142,335,183  156,808,540  حسابات مجمدة ( مقیدة السحب)
 104,359,797,449  108,920,744,405 

  
 31من اجمالي الودائع في  %16.92لیرة سوریة أي ما نسبتھ  17,661,461,244 مبلغبجامدة  ودائع* منھا 

من إجمالي الودائع في  %20.96لیرة سوریة أي ما نسبتھ  22,832,334,969 مقابل مبلغ  2017كانون األول 
 .2016كانون األول  31

 
سوریة أي ما نسبتھ  لیرة413,328,026  مبلغالتعاوني والمشترك داخل الجمھوریة العام و بلغت ودائع القطاع

  لیرة سوریة أي ما نسبتھ   439,757,574مقابل مبلغ  2017 كانون األول 31في من إجمالي الودائع  0.40%
 .2016كانون األول  31من إجمالي الودائع  في  0.40%
 

من إجمالي الودائع في  %56.68 لیرة سوریة أي ما نسبتھ 59,149,178,033بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد 
من إجمالي الودائع  في  % 50.51ي ما نسبتھ لیرة سوریة أ 55,011,225,630 مقابل 2017كانون األول  31
 .2016كانون األول  31

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

 من اجمالي %0.15لیرة سوریة أي ما نسبتھ 156,808,540  المجمدة لقاء رأس المال المالي غیر المصرفي
من إجمالي الودائع  %0.13 لیرة سوریة أي ما نسبتھ  142,335,183 مقابل 2017كانون األول  31الودائع في 

  .2016كانون األول  31في 
 

 تأمینات نقدیة   15
 

 2017  2016 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 

    

 276,953,301  268,539,147  تأمینات نقدیة مقابل تسھیالت مباشرة
 1,677,806,497  1,610,489,795 ة مقابل تسھیالت غیر مباشرةتأمینات نقدی

 66,012,435  50,555,966  تأمینات نقدیة مقابل بوالص
 1,929,584,908  2,020,772,233 
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 مخصصات متنوعة  16

 كانون األول 31الرصید في   أسعار الصرف فروقات  ما تم رده لإلیرادات  المستخدم خالل السنة   (*) المكون خالل السنة   كانون الثاني 1الرصید في  2017
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة

            
 379,976,121  (57,155,030)   -   (234,300)   45,293,702   392,071,749  مخصص فروقات صنادیق الفروع

 32,923,174  -  -  (55,915,132)  36,000,000  52,838,306  )** (مخصص لمواجھة أعباء محتملة
  183,171,455  -  (1,724,316)  -  -  184,895,771  )*** (مخصص فروع متضررة

 7,613,038  -  -  -  1,644,519  5,968,519 مؤونة تقلبات أسعار الصرف
 1,590,567,270   (65,808,466)  (401,713,335)  -  -   2,058,089,071  )**** (مخصص عام محفظة كفاالت خارجیة

 2,693,863,416  82,938,221  (56,149,432)   (403,437,651)  (122,963,496)  2,194,251,058 
             

  1,308,951,000  (244,290,000)  (290,684,886)   -  16,000  1,843,909,886  /غیر منتجةئتمانیة غیر مباشرةامخصص تدني تسھیالت 
 470,915,203  (62,317,955)  -  -  -  533,233,158  / منتجةئتمانیة غیر مباشرةاتدني تسھیالت  مخصص

 1,779,866,203  (306,607,955)  (290,684,886)  -  16,000  2,377,143,044  مجموع المخصصات للتسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة
  5,071,006,460  82,954,221  (56,149,432)  (694,122,537)  (429,571,451)  3,974,117,261 

            

2016 
 كانون األول 31الرصید في    فروقات أسعار الصرف  ما تم رده لإلیرادات  المستخدم خالل السنة  المكون خالل السنة   كانون الثاني 1الرصید في 
 ة سوریةلیر  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة

            
 392,071,749  92,577,607  -  -  74,795,300  224,698,842 مخصص فروقات صنادیق الفروع

 52,838,306  -  -  (22,550,693)  49,570,749  25,818,250 مخصص لمواجھة أعباء محتملة
 184,895,771  -  -  -  26,823,452  158,072,319 مخصص فروع متضررة

 5,968,519  -  (11,197,655)  -  -  17,166,174 مؤونة تقلبات أسعار الصرف
 2,058,089,071  675,234,426  (48,172,733)  -  12,192,989  1,418,834,389 مخصص عام محفظة كفاالت خارجیة

 1,844,589,974  163,382,490  (22,550,693)  (59,370,388)  767,812,033  2,693,863,416 
            

 1,843,909,886  462,624,771  (18,111,754)  -  346,350,983  1,053,045,886  /غیر منتجةئتمانیة غیر مباشرةامخصص تدني تسھیالت 
 533,233,158  247,218,614  (400,995,989)  -  104,838,235  582,172,298  / منتجةئتمانیة غیر مباشرةامخصص تدني تسھیالت 

باشرةالمخصصات للتسھیالت االئتمانیة غیر الممجموع   1,635,218,184  451,189,218  -  (419,107,743)  709,843,385   2,377,143,044 
 3,479,808,158  614,571,708  (22,550,693)  (478,478,131)  1,477,655,418  5,071,006,460 
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 (تتمة) مخصصات متنوعة 16
 

یتضمن بند المكون خالل السنة مصروف  ،الل السنة من المخصصات المذكورة أعاله(*) باإلضافة إلى المكون خ
  ).4(إیضاح  حسابات مراسلین متنازع علیھامؤونة 

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

  خالل السنوات الالحقة.
  

قة والكائنة بمناطق المغل البنكمخصص فروع متضررة بناء على دراسة األضرار التي لحقت بفروع  (***) تم تكوین
 - المدینة  وفرع حلب  -سیتي سنتر، فرع حلب  -: فرع حمصوقد تناول ھذا المخصص الفروع التالیة ،غیر آمنة

  .قید اإلنشاء –وفرع دیر الزور  ،الشیخ نجار
  

خارجیة لمواجھة أي نوع من أنواع المخاطر التي یمكن أن تنشأ عن الكفاالت الظة محفل) تم تكوین مخصص عام *(***
    مراسلة. بنوكمحفظة الكفاالت المصرفیة المصدرة من البنك بناء على طلب 

 
 

 مخصص ضریبة الدخل  17
    

  : یلي كما مخصص ضریبة الدخل والموجودات الضریبیة المؤجلة حساب على الحركة إن
 

 2017  2016 
 لیرة سوریة  رة سوریةلی 

    

 (70,387,044)   433,864,865 كانون الثاني 1الرصید في 
 45,840,340  416,646 فروقات ضریبة عن سنوات سابقة

 (45,840,340)  (434,281,511)  یطرح: ضریبة الدخل المدفوعة
 504,251,909   728,089,965  مصروف ضریبة الدخل

 433,864,865  728,089,965 كانون األول 31الرصید في 
 

  
(ضمناً) حسب التواریخ المحددة لذلك، وتم تسدید  2016إلى  2012تم تقدیم البیانات الضریبیة عن أعوام 

إال أن البنك استلم  مخصصات الضریبة كما وردت في ھذه البیانات وھي مازالت قید المراجعة لدى الدوائر المالیة،
  ویقوم البنك حالیاً باالعتراض لدى لجان الطعن وإعادة النظر. السنة، خالل 2012 التكلیف المؤقت عن عام 
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 مخصص ضریبة الدخل (تتمة) 17
  

 

  ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي:  )*( 
 2017  2016 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 8,352,063,294  (27,276,422)  صافي الدخل قبل الضریبة
 (1,763,508)  (10,919,234) نزل أرباح شركة تابعة ی

 (6,471,924,000)  2,915,194,000  تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة )أرباح ینزلیضاف خسائر (
 4,562,466  4,550,000  یضاف إطفاء الفروغ

 46,982,600  49,190,479 یضاف استھالك المباني
 (3,500,000)  (3,500,000)  ةینزل توزیعات أرباح شركات حلیف

 (291,767,573)  2,579,975 اإلئتمانیة مخصص الخسائر  )ینزل استردادیضاف مؤونة (
 (11,197,655)  1,644,519  صافي مؤونة تقلبات أسعار قطع ( ینزل)  یضاف
 212,552,018  32,367,627 مؤونة حسابات مراسلین متنازع علیھا یضاف

 156,889,501  145,461,367  ولة ضریبیایضاف مؤونات غیر مقب
 (22,550,693)  (58,254,787)  ینزل مصاریف تمت تغطیتھا من مؤونات مرفوضة سابقا

 (35,979,744)  (401,713,335)  خارجیة كفاالتمخصص ینزل استرداد 
 -  (1,724,316)  ینزل استرداد مؤونة فروع متضررة

 2,647,599,873   1,934,366,706 
    

 %25  %25 نسبة ضریبة الدخل
    

  483,591,677  661,899,968   مصروف ضریبة الدخل
 (70,387,044)  -  یطرح: موجودات ضریبیة مؤجلة

  413,204,633  661,899,968 المبلغ الخاضع لرسم إعادة اإلعمار

 %5  %10 نسبة رسم إعادة اإلعمار

  20,660,232  66,189,997 یضاف رسم إعادة اإلعمار

 45,840,340  416,646  یضاف فروقات ضریبیة مدفوعة عن سنوات سابقة

 550,092,249  728,506,611 الدخل الموحد بیانالمدرج في مصروف ضریبة الدخل 
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 ضریبیة مؤجلةمطلوبات  18
  

2017 2016 
 لیرة سوریة لیرة سوریة

رصید بدایة 
 السنة

ضریبیة مؤجلة  مطلوبات
ادلة لقیمة العا رتفاعمن ا

للموجودات المالیة 
 المتوفرة للبیع خالل السنة

مطلوبات مردودات 
نتیجة ضریبیة مؤجلة 

بیع موجودات مالیة   
 متوفرة للبیع

رصید نھایة 
  رصید نھایة السنة  السنة

         
مطلوبات 

 6,303,750 21,125,000 - 14,821,250 6,303,750 ضریبیة مؤجلة
  

   
تقییم الموجودات  أرباحلیرة سوریة ناتجة عن 21,125,000 ؤجلة خالل السنة مبلغ تتضمن المطلوبات الضریبیة الم

یر رصید التغفي االعتبار االخذ بعد المتوفرة للبیع التي تظھر ضمن التغیر المتراكم في القیمة العادلة في حقوق الملكیة 
المتراكم في القیمة والتغیر  2017كانون الثاني  1المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع كما في 

 .العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع خالل السنة
 

 أخرىمطلوبات   19
  

 2017  2016 
 لیرة سوریة  سوریة لیرة

    
 1,020,868,842  1,463,624,960  حواالت وشیكات قید التحصیل

 107,003,852  136,782,769 أمانات ضریبیة مستحقة الدفع
 63,508,158  78,162,229 ذمم دائنة

 120,477,359  149,663,731 مصاریف مستحقة الدفع
 513,318,148  459,323,654 ودائع عمالء - فوائد مستحقة الدفع  

 12,441,198  11,969,748 عن سنوات سابقة أنصبة أرباح غیر مدفوعة
 75,341,789  68,962,626 أتعاب مھنیة مستحقة الدفع

 302,778,088  260,470,653 ت موظفین مستحقة الدفعآمكاف
 10,039,881  11,059,191 أخرى

 14,816,743  16,185,481  كفاالت عمالء  -عموالت مقبوضة مقدما
 223,658,776  361,156,810  مبالغ مستحقة التحصیل من مقاصة المصرف المركزي

 3,017,361,852  2,464,252,834 
 
 
 



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

  2017 كانون األول 31

 

43 

 
  س المال المكتتب بھ والمدفوعرأ  20
  

سھم قیمة السھم  40,000,000لیرة سوریة موزعا على  4,000,000,000والمدفوع بھ یبلغ رأس المال المكتتب 
  .2016 كانون األول 31و 2017 كانون األول 31لیرة سوریة  كما في  100الواحد االسمیة 

  
  جمیع أسھم البنك االسمیة تقسم الى فئتین:

  
ي األسھم التي ال یجوز تملكھا إال من قبل أشخاص سوریین طبیعیین أو معنویین وتسدد قیمتھا باللیرات السوریة. وھ - فئة أ

 نشرة صرف سعر بالنسبة للسوریین المقیمین في الخارج، یتوجب علیھم تسدید قیمة اكتتاباتھم بالعمالت األجنبیة حسب
 مال البنك.من رأس % 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  %49المركزي.  وتشكل ھذه الفئة  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 لرأس األدنى الحد زیادة یتضمن والذي 2005 لعام 35 رقم والمرسوم
 أوضاعھا لتوفیق سنوات 3 مھلة المرخصة البنوك منحت وقد .فیما یخص البنوك التقلیدیة ریةسو لیرة ملیارات 10 لیصبح
 4سنوات إلى  3تم تمدید ھذه المھلة من  2011لعام  17وبموجب القانون رقم  .المطلوب األدنى الحد الى رأسمالھا بزیادة

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

بالتوجیھات بھذا الخصوص من  ضوع الزیادة المطلوبة عند تزوید البنكیتم متابعة موسو، 2016عام المذكور خالل 
  اختصاصھا حسب األصول.من نھ یعتبر الجھات الوصائیة كو

  
  

 االحتیاطیات 21
 

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

حویل تم تی 2009شباط  12الصادر بتاریخ  952/100/1ورقم  2009كانون الثاني  20الصادر بتاریخ  369/100/3
من األرباح الصافیة قبل الضریبة بعد استبعاد أثر فروقات القطع غیر المحققة إلى االحتیاطي القانوني. یحق للبنك  10%

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

  :نونيحتساب االحتیاطي القاایوضح الجدول التالي طریقة 
  2017  2016 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  

      

 7,801,124,561  (761,024,266)  ربح السنة العائد إلى مساھمي البنك( خسارة ) 

 550,092,249  728,506,611  یضاف مصروف ضریبة الدخل  

 (6,471,924,000)  2,915,194,000  القطع غیر المحققة )ینزل أرباحیضاف خسارة (

 1,879,292,810  2,882,676,345   موعمج

 187,929,281  288,267,635  %10احتیاطي قانوني 

 
 .2017كانون األول  31لیرة سوریة كما في    1,039,915,727بلغ الرصید المتراكم لالحتیاطي القانوني المقتطع 
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 االحتیاطیات (تتمة) 21

  
 حتیاطي خاصا - 
  

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

ى االحتیاطي الخاص. یحق من األرباح الصافیة قبل الضریبة بعد استبعاد أثر فروقات القطع غیر المحققة إل %10تم تحویل ی
  من رأسمال البنك. % 100 ـللبنك التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح رصید االحتیاطي الخاص مساویاً ل

  
 :حتساب االحتیاطي الخاصایوضح الجدول التالي طریقة 

  2017  2016 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  
      

  7,801,124,561  (761,024,266)  لبنكربح السنة العائد إلى مساھمي ا( خسارة ) 

 550,092,249  728,506,611  یضاف مصروف ضریبة الدخل  

 (6,471,924,000)  2,915,194,000  القطع غیر المحققة )ینزل أرباحیضاف خسارة (

 1,879,292,810  2,882,676,345   مجموع

  187,929,281  288,267,635  %10 خاصاحتیاطي 

 
  .2017كانون األول  31لیرة سوریة كما في 1,039,915,727 لمتراكم لالحتیاطي الخاص المقتطع بلغ الرصید ا

  
 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 المباشرة 1%  -
  .من إجمالي محفظة الدیون العادیة غیر المباشرة 0.5%  -
المصنفة كدیون عادیة ة بضمانات شخصیة أو بدون ضمانة وحعلى جزء التسھیالت اإلئتمانیة الممنو 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 یقل الم بحیث ال رة سوریة،لی  36,383,344البالغةو 2009التسھیالت القائمة بتاریخ االحتیاطي عن و

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

 الصادربتاریخ 4ب/ن /م/597رقمالقرار و 2010نیسان  14 بتاریخ الصادر4 ب//م ن650 أحكام القرارینلبعض 
والتعمیم رقم  4201كانون الثاني  29تاریخ  4/م ن/ ب1079تم تمدیده بالقرار رقم لذي او 2009األول  كانون 9

تم االستمرار بتعلیق  2015حزیران  30تاریخ  1/م/2271والتعمیم رقم  2015نیسان  6تاریخ  1/م/1145
 ا الخصوص.لحین صدور تعلیمات جدیدة بھذحجز أیة احتیاطیات عامة لمخاطر التمویل من تاریخ صدور القرار 

لیرة 142,986,709 مبلغ  2017كانون األول  31حیث بلغ إجمالي االحتیاطي العام لمخاطر التمویل لغایة 
مع العلم أن البنك ملزم باستكمال احتجاز  ،2016كانون األول  31وینھ بتاریخ ھو نفس المبلغ الذي تم تكسوریة، و

 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

 
 2017 
 المجموع  موجودات مالیة متوفرة للبیع 
   سندات  أسھم 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
      

 18,911,250  -  18,911,250 كانون الثاني 1الرصید في 
للموجودات المالیة  التغیر المتراكم في القیمة العادلة

 59,285,000  -  59,285,000 المتوفرة للبیع

 (14,821,250)  -  (14,821,250) * مطلوبات ضریبیة مؤجلة
 63,375,000  -  63,375,000  كانون األول 31الرصید في 

 
 2016 
 المجموع  موجودات مالیة متوفرة للبیع 
   سندات  أسھم 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
      

 22,406,250  -  22,406,250 كانون الثاني 1الرصید في 
للموجودات المالیة  التغیر المتراكم في القیمة العادلة

 (4,660,000)  -  (4,660,000) فرة للبیعالمتو

 1,165,000  -  1,165,000 * مطلوبات ضریبیة مؤجلة
 18,911,250  -  18,911,250 كانون األول 31الرصید في 

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

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

  
 غیر المحققةالمحققة و المدورة(الخسائر) األرباح   23

 
ً لتعلیمات مصرف سوریة المركزي الصادرة طب والتعمیم رقم  2008لعام  362قرار مجلس النقد والتسلیف رقم وقا

لفروقات القطع غیر المحققة وغیر القابلة للتوزیع الناتجة عن  دورةالم رباح، یتم فصل األ2009شباط  12تاریخ  952/100
فقد بلغت األرباح القابلة للتوزیع مبلغ  وعلیھ مدورة.مركز القطع البنیوي من حساب األرباح الإعادة تقییم 

 بلغت الخسائر المتراكمة المحققة مبلغفي حین  2017كانون األول  31كما في لیرة سوریة  1,179,345,899
 .2016كانون األول  31في  كما لیرة سوریة 398,288,565

 
المدورة غیر  رباحمن األ مثل خسائر غیر محققةت لیرة سوریة 1,338,047بتحویل مبلغ  2017قام البنك خالل عام 

فتتاحي لفرق تقییم مركز القطع البنیوي لعام المحققة والتي تمثل تعدیل الرصید االالمتراكمة  (الخسائر) المحققة إلى األرباح
2007.  
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 الفوائد الدائنة  24

 

 
2017  2016 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة
    

 2,094,471,742  1,984,550,143  لدى مصارف فوائد أرصدة وایداعات
    تسھیالت ائتمانیة مباشرة

    للمؤسسات
 201,314,410  88,218,216 فوائد حسابات جاریة  مدینة

 439,618,565  460,169,335 مؤسسات –فوائد قروض 
 313,301,580  665,035,669  فوائد مستردة من دیون غیر منتجة

    لألفراد (التجزئة)
 34,043,275  29,177,053  لألفراد (التجزئة) -فوائد قروض 

    
 3,227,150,416  3,082,749,572 

 
 

 المدینةالفوائد   25
  

 
2017  2016 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة
    

    ودائع العمالء
 92,824,671  101,612,405 ودائع توفیر

 797,082,099  923,226,500 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
 229,219,820  301,611,234 ودائع بنوك

 862,549  781,970 تأمینات نقدیة
    
 1,327,232,109  1,119,989,139 
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  صافي الدخل من العموالت والرسوم  26

 2017  2016 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 37,154,676  37,100,190 عموالت االئتمان
 104,435,145  110,971,257 ةعموالت على العملیات التجاری

 801,849,104  543,169,470 عموالت الخدمات المصرفیة
 935,141  6,366,006 عموالت وایرادات أعمال الوساطة
 944,374,066  697,606,923  إجمالي العموالت والرسوم الدائنة

    
    ینزل: العموالت والرسوم المدینة

 (8,447,307)  (168,789,073)  عموالت تحویالت مصرفیة
 (4,126,813)  (1,771,945) عموالت ورسوم متنوعة أخرى

 (12,574,120)  (170,561,018) إجمالي العموالت والرسوم المدینة

 931,799,946  527,045,905 صافي الدخل من العموالت والرسوم
 
  

 أرباح موجودات مالیة  صافي  27
  

  أرباح موجودات مالیة للمتاجرة  27.1
  

موجودات مالیة للمتاجرة عن محفظة األوراق المالیة الخاصة بشركة سوریة والمھجر للخدمات المالیة  أرباحلغت ب
لیرة سوریة عن 4,732,313 مبلغ  والناتجة عن تقییم المحفظة المحدودة المسؤولیة التابعة لبنك سوریة والمھجر

ھرت المبالغ المذكورة نتیجة توحید البیانات . ظ2016لیرة سوریة في عام  245,755مبلغ  مقابل ،2017عام 
  المالیة. 

  
  صافي أرباح موجودات مالیة متوفرة للبیع  27.2

 
كانون األول  31كما في  یرة سوریةل 3,500,000 بلغت عوائد توزیعات أسھم الشركة السوریة آروب للتأمین

یحمل البنك استثمار في ھذه  حیث ،2016كانون األول  31كما في  یرة سوریةل3,500,000 مقابل  2017
  .%5الشركة بنسبة 
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 نفقات الموظفین 28

  

 
2017  2016 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة
    

 662,419,531  777,574,470  رواتب ومنافع وعالوات الموظفین
 49,944,750  61,068,874 في الضمان االجتماعي لبنكمساھمة ا

 301,813,150  482,410,650 مكافآت
 13,518,627  26,419,278  تدریب الموظفین

 10,483,718  10,853,500 تعویض تمثیل
 239,900  323,900 مالبس مستخدمین

 24,212,112  36,250,771  )33(إیضاح  تأمین صحي موظفین
 -  561,611  تعویضات أخرى

 1,395,463,054  1,062,631,788 
  

 یةاالئتمانالخسائر اد داستر 29
  

 2017  2016 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

     مباشرة إئتمانیة تسھیالت

 367,961,300  1,768,213,436 شركات
 (4,243,488)  (2,775,577)   منتج

 372,204,788  1,770,989,013  غیر منتج
 103,005,399  39,803,704 أفراد

 (146,693)  195,602   منتج
 103,152,092  39,608,102  غیر منتج

 1,808,017,140  470,966,699 
      مباشرةغیر  إئتمانیة تسھیالت

     )16شركات (إیضاح 
 296,157,754  -   منتج

 (328,239,229)  290,668,886  غیر منتج
  290,668,886  (32,081,475) 
     

     اإلجمالي
 291,767,573  (2,579,975)  إجمالي منتج

 147,117,651  2,101,266,001  إجمالي غیر منتج
    

 438,885,224  2,098,686,026 المجموع
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  إداریة وعمومیةمصاریف   30

 
2017  2016 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة
     

 11,304,038  23,989,415  مصاریف إعالن وتسویق
 44,073,632  60,670,759 ایجارات

 27,327,542  29,957,454 مصاریف قرطاسیة ومطبوعات
 152,349,670  76,675,932 مصاریف وأتعاب مھنیة

 35,787,774  37,400,021 برید وھاتف وانترنت
 15,574,091  14,728,982  مصاریف بطاقات االئتمان

 17,631,457  35,741,249 رسوم وأعباء حكومیة
 12,462,325  15,930,214 نفقات السویفت

 55,605,204  74,901,932 صیانة
 20,325,449  32,168,291  نقل وسفر

 109,348,326  125,967,413 )33تأمین (إیضاح 
 20,820,917  34,092,935 مصاریف معلوماتیة

 115,112,789  157,044,935 خدمات تنظیف وأمن وحراسة وطاقة
 3,813,158  1,528,743  تبرعات

 17,890,107  18,839,927 أخرى
 5,700,000  1,847,665  تعثرة *مصاریف متعلقة بقروض م

 334,426  - خسائر بیع موجودات ثابتة
 -  25,742,500  نفقات التقاص االلكتروني

 -  62,320,000 مصروف مؤونة سلف موردین
     
 829,548,367  665,460,905 

 
ة من المقترضین مصاریف الدعاوي القضائیة وبوالص الحیاة والحریق المستحق 2017البنك خالل عام  تكبد* 

 ).11المتعثرین (إیضاح 
 
 

  السنة العائد إلى مساھمي البنكربح  (خسارة) للسھم من والمخفضة الحصة األساسیة 31
  

المرجح لعدد األسھم  المتوسطأرباح السنة على (خسارة) یمكن حساب حصة السھم العادي الواحد من خالل قسمة 
  القائمة خالل السنة وذلك كما یلي:

 2017  2016 
    

 7,801,124,561  (761,024,266) ربح السنة العائد إلى مساھمي البنك (لیرة سوریة) (خسارة)
    

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

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

   
(19.03)  195.03 

 
ربح السنة مطابقة للحصة األساسیة لعدم إصدار البنك ألدوات قد یكون لھا (خسارة) إن الحصة المخفضة للسھم من 

 .تأثیر على حصة السھم من األرباح عند تحویلھا
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 النقد وما في حكمھ 32
 

 2017  2016 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
    

 21,399,867,981  35,319,527,698  )*(سوریة المركزي نقد وأرصدة لدى مصرف 
 105,923,538,475  94,063,357,375  یضاف: أرصدة لدى المصارف التي تستحق خالل ثالثة أشھر

 )54,251,681,432(  (44,091,516,726)  ینزل: ودائع البنوك التي تستحق خالل ثالثة أشھر
 85,291,368,347  73,071,725,024 

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

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

 تتكون تعویضات اإلدارة العلیا وأعضاء مجلس اإلدارة من المبالغ التالیة:
 

 2017  2016 
 سوریةلیرة   لیرة سوریة 
    

 77,871,913  119,957,248  مجموع تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین
 119,957,248  77,871,913 

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

 
 تعامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى

  
ة (ضمن أعمالھا االعتیادیة) بتعامالت تجاریة مع لى التعامالت مع أعضاء اإلدارة العلیا قامت المجموعإباإلضافة 

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

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

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

 حصة البنك من حقوق ملكیة الشركة التابعة  
 2016 2017 البنكحصة  
 لیرة سوریة لیرة سوریة % 

     
 178,475,711 184,153,713 52 یةالمسؤول 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 الموحدةتم استبعاد رصید اال
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 (تتمة) طراف ذات العالقةالمعامالت مع األ   33 
 

 المجموع    

  
والشركات  الشركة األم

 2016 2017   أعضاء مجلس اإلدارة   الشركات الحلیفة  الشقیقة

 لیرة سوریة ةلیرة سوری   لیرة سوریة   لیرة سوریة  لیرة سوریة 
             بنود داخل بیان المركز المالي الموحد:

)وجودات(ممدینة حسابات جاریة   54,700,116,465  -   -  54,700,116,465 68,040,840,479 
)لوباتحسابات جاریة دائنة (مط  41,614,565,701  32,779,656   19,016,288  41,666,361,645 52,933,851,965 

)لوباتجل (مطودائع أل  -  221,090,830   -  221,090,830 716,739,557 
 12,833,334 -  -   -  - ایجارات مدفوعة مقدماّ 

 - 1,166,666  -   1,166,666  - إیجارات مستحقة غیر مدفوعة
 

          بنود خارج بیان المركز المالي الموحد:

 192,311,997 173,507,417  -   -  173,507,417 كفاالت واردة
 29,467,251 -  -   -  - بوالص 

          
          معلومات إضافیة

 75,215,000 134,500,000  -   134,500,000  - استثمارات ومساھمات
          

          عناصر بیان الدخل الموحد:
 980,941,124 687,036,882  -   -  687,036,882 فوائد وعموالت دائنة

د وعموالت مدینةفوائ  287,498,681  8,771,585   -  296,270,266 224,337,031 
 109,348,326 125,967,413  -   125,967,413  -  )30(إیضاح  مصاریف التأمین

 24,212,112 36,250,771  -   36,250,771  -  )28(إیضاح  صحي موظفین  تأمین
 11,166,666 14,000,000  -   14,000,000  -  ایجارات

 3,500,000 3,500,000  -   3,500,000  -  )27.2توزیعات أرباح (إیضاح رقم 
 78,788,875 4,430,240  -   -  4,430,240  *أتعاب اإلدارة 

 
ومساعدات فنیة للبنك. خدماتنتیجة تقدیمھ  لبنان والمھجردارة المصاریف المستحقة لبنك تمثل أتعاب اإل *
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 والمطلوبات المالیةالقیمة العادلة للموجودات  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:
  

  جودات مماثلة.المستوى األول: األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في سوق مالي فعال لمو
  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. 
  

  موجودات المالیة المسجلة بالقیمة العادلة حسب كل مستوى من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة:یوضح الجدول التالي تحلیل ال
  
  

                 تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة

    2017  2016 

 المجموع  توى الثالثالمس  المستوى الثاني  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  

                   

 75,215,000  -  -  75,215,000  134,500,000  -  -  134,500,000  8  موجودات مالیة متوفرة للبیع

 1,278,538  -  -  1,278,538  6,010,851  -  -  6,010,851  6  تاجرةموجودات مالیة للم

 76,493,538  -  -  76,493,538  140,510,851  -  -  140,510,851    المجموع

  
  

 ال توجد أیة تحویالت ما بین المستوى األول والمستوى الثاني خالل السنة.
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  )(تتمةالیة ة للموجودات والمطلوبات المالقیمة 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  

   2017      2016   

الربح غیر المعترف   دلةالقیمة العا  القیمة الدفتریة 
الربح/ (الخسارة)   القیمة العادلة  القیمة الدفتریة  بھ

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

            الـمـوجودات المالیة

 -  27,156,379,037  27,156,379,037  -  40,688,007,883  40,688,007,883 مصرف سوریة المركزينقد وأرصدة لدى 
 -   105,923,538,475   105,923,538,475  -  94,063,357,375  94,063,357,375 أرصدة  لدى المصارف
 33,823,839  52,754,358,643  52,720,534,804  113,022,763  34,647,275,895  34,534,253,132 ایداعات لدى المصارف

 634,122  4,150,985,379  4,150,351,257  -  3,950,881,676  3,950,881,676 تمانیة مباشرة (بالصافي)تسھیالت ائ
 -  2,024,818,756  2,024,818,756  -  1,740,124,733  1,740,124,733 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

            
            المطلوبات المالیة

 -  54,458,653,432  54,458,653,432  -  44,091,516,726  44,091,516,726 ودائع بنوك
 11,464,482  108,909,279,923  108,920,744,405  22,753,183  104,337,044,266  104,359,797,449 ودائع العمالء
 -  2,020,772,233  2,020,772,233  -  1,929,584,908  1,929,584,908 تأمینات نقدیة

            

 45,922,443      135,775,946     مجموع التغییر في القیم العادلة غیر المعترف بھ
  

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

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

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

لنقدیة المخصومة على أساس مردود معدل الفائدة الفعلي طریقة التدفقات استخدام إالعادلة ب تحدید القیمةیتم  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    

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

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

، مخاطر السوق، مخاطر السیولة ومخاطر التشغیل. مخاطر السوق تتضمن االئتمانإن أھم أنواع المخاطر ھي مخاطر 
 سعار الفائدة ومخاطر العمالت.مخاطر أ

     
  االستراتیجیات العامة و الھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر

 

 تتلخص إستراتیجیة البنك بما یتعلق بإدارة المخاطر بالنقاط التالیة: •
  ا الخصوص.ذمواكبة التطور الحاصل في أعمال البنك التجاریة ومساندة استراتیجیاتھ بھ - 
ع المالي للبنك من خالل إیجاد التوازن األمثل بین عاملي المخاطرة والعائد إضافة المساھمة في تطور الوض - 

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

  البنك أن تعمل.على إدارة 
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  •
اع المخاطر التي تتعرض لھا وھي ما یعرف بــ "القابلیة للمجموعة القبول بھا، فیما یتعلق بكل نوع من أنو

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

  
   مسؤولیات مجلس اإلدارة

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

 .تكرارھا
في  حسینات وسبل تعزیز ممارسات البنكدراسة تقاریر وتوصیات اإلدارة التنفیذیة حول التطورات والت -

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

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

 
  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 •
 مراجعة وإقرار خطة التدقیق الداخلي السنویة المقترحة من المدقق الداخلي.

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

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

 
 (تتمة) مقدمة35.1   

 
  االستراتیجیات العامة والھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر (تتمة)

 
كل عام وتقییم فعالیتھا، لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة ومھمتھا اإلشراف على إدارة المخاطر بش •

  وتتضمن مسؤولیتھا المھام الرئیسیة التالیة:

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

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

  تالیة:لجنة الترشیحات والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة، وتتضمن مسؤولیتھا المھام الرئیسیة ال •

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 فیذیین، وإلغاءالمدیرین التن بخصوص تعیین اإلدارة لمجلس التوصیة -

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

 
    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 -

  
 اللجان األخرى   

 
  تھا المھام الرئیسیة التالیة:لجنة التسلیف وتتضمن مسؤولی •

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.

 ن الصادرة عن مجلس اإلدارة.ضمان حسن تطبیق سیاسات وإجراءات منح االئتما -
  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

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

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

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

  دائرة مخاطر االئتمان. - 
  دائرة إدارة االئتمان. - 
  دائرة المتابعة االئتمانیة. - 
  .السوق والسیولةدائرة مخاطر  - 
 دائرة مخاطر التشغیل.  - 
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  االستراتیجیات العامة والھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر (تتمة)

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

 ت إلى لجنة التدقیق.والسیاسات المتبعة. وتتم مناقشة نتائج التدقیق مع اإلدارة وترفع التقاریر واالقتراحا
 
  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 

  مسؤولیات ومھام األطراف المختلفة في عملیة إدارة المخاطر.  - 
 .البنكد المخاطر المختلفة التي یتعرض لھا تحدی - 
 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 أثر بعض التغیرات السلبیة المحتمل اختبارات الجھد بشكل دوري ومستمر لمعرفة البنكیجري 

وأموالھ الخاصة ومستویات السیولة لدیھ. ھذا وتساعد النتائج التي یتم الوصول إلیھا كل من مجلس  بنكالمالي لل
ستمرار والسیولة الالزمة الالمطلوبة لحجم األموال الخاصة المستقبلي 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

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

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

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

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

    
 المخصصات العامةأرصدة اختبار الجھد لتقدیر كفایة 

عنایة خاصة إلدارة مخاطر محفظة التسھیالت االئتمانیة المباشرة وغیر المباشرة عن طریق تكوین  یولي البنك
حیث یتم تحدید كفایة ھذه المخصصات  لدیون المنتجة إلى دیون غیر منتجةمخصصات عامة لمقابلة مخاطر تحول ا

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

    
 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

  
  اختبار الجھد على صعید مخاطر التشغیل

خسارة أو عنھا  أن ینتجث تشغیلیة غیر متوقعة ومن المحتمل جداً وقوع حوادیتضمن ھذا االختبار سیناریوھات 
كبرى مثل: (الكوارث الطبیعیة، أعمال  ةإلى أضرار نتیجة حدوث اضطرابات تشغیلی ةالثابت البنكتعرض أصول 

  الشغب، حروب، أعمال إرھابیة). 
  .خاصة ونسبة كفایتھاال البنكیتم دراسة أثر تنفیذ ھذا االختبار على أموال 

  
  قیاس المخاطر ونظام التقاریر

یتم قیاس مخاطر المجموعة بطریقة تعكس الخسائر المتوقعة التي یمكن أن تنتج في الظروف العادیة. كما یدرس 
  .ةاالحتماالت التي یمكن أن تنتج عن الظروف االستثنائی ءالبنك أسو

تراتیجیة المجموعة وحدود ومستویات تتم مراقبة وضبط المخاطر بناًء على السقوف المعتمدة التي تعكس اس
جموعة بقیاس القدرة اإلجمالیة لتحمل المخاطر ومقارنتھا بالمخاطر االجمالیة مالمخاطر المقبولة. كما تقوم ال

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

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

. یستلم مجلس اإلدارة تقریراً شامالً عن المخاطر وتقوم اإلدارة بتقییم مخصص الخسائر االئتمانیة بشكل ربع سنوي
  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 
  متوفرة على مستویات المجموعة كافة.
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 (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

العمالء بأعمال متشابھة أو ممارسة األعمال ضمن بیئة جغرافیة تنشأ التركزات عند قیام مجموعة من المراسلین أو 
واحدة أو ذات ظروف اقتصادیة متماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلین أو العمالء على اإلیفاء بالتزاماتھم التعاقدیة والتي 

سیة المجموعة تجاه ممكن أن تتأثر بنفس التغیرات االقتصادیة والسیاسیة والظروف األخرى. تدل التركزات على حسا
  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   

ز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماتھ تجاه المجموعة. مخاطر االئتمان ھي مخاطر حدوث خسائر نتیجة تخلف أو عج
تعمل المجموعة على إدارة السقوف والرقابة على مخاطر التركزات االئتمانیة على مستوى العمیل (فرد أو مؤسسة) 

  وحجم التعرض االئتماني لكل قطاع أو منطقة جغرافیة.
  

من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع وتقوم المجموعة بتحدید مستویات مخاطر االئتمان المقبولة 
  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.  .العمالءتقوم المجموعة بتقدیم كفاالت لتلبیة احتیاجات 
یة للقروض وتتم الوقایة من االئتمانیتم تحصیل ھذه الدفعات وفقاً لشروط االعتماد. تتسم ھذه التسھیالت بنفس المخاطر 

 ھذه المخاطر باتباع نفس سیاسات المجموعة وإجراءاتھا الرقابیة. 
  

  االئتمان.تالي التعرضات لمخاطر یوضح الجدول ال
 2017  2016 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة 
     بنود داخل بیان المركز المالي الموحد

 25,393,659,418  38,483,890,936 أرصدة  لدى مصرف سوریة المركزي
 105,923,538,475  94,063,357,375  أرصدة  لدى المصارف
 52,720,534,804  34,534,253,132 ایداعات لدى المصارف

 4,150,351,257  3,950,881,676  التسھیالت االئتمانیة المباشرة
  -  - لألفراد

 196,615,839  60,577,758  القروض العقاریة
 3,952,284,372   3,887,787,499  الشركات الكبرى

 1,451,046  2,516,419  الصغیرة والمتوسطةالشركات 
 390,912,403  692,718,931 موجودات أخرى

 2,024,818,756  1,740,124,733 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي
 173,465,226,783  190,603,815,113 

     
     

     بنود خارج بیان المركز المالي الموحد

 4,751,287,600   4,589,928,396 كفاالت :
 1,090,325,470  727,234,973 دفع

 979,600,259  1,230,684,873 حسن تنفیذ
 2,681,361,871  2,632,008,550 أخرى

 1,296,115,911  1,276,727,618 سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة
 4,464,217,080  203,109,369 مباشرة غیر مستغلةغیر سقوف تسھیالت ائتمانیة 

 6,069,765,383   10,511,620,591 
 201,115,435,704  179,534,992,166  إجمالي المخاطر االئتمانیة

  
یتم تصنیف محفظة التسھیالت إلى ست فئات وذلك  وتعدیالتھ 4/م ن/ب597بناًء على قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 

 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 یةاالئتمانوزیع التعرضات ت

  
تشرین الثاني  13بتاریخ  من مجلس النقد والتسلیف الصادر 4/م ن/ ب902تم التصنیف بناًء على أحكام القرار رقم 

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  9ریخ بتا

، 2014حتى نھایة عام  2014كانون الثاني  29الصادر بتاریخ  4/م ن/ب1079 ربالقرار المذكور بموجب القرا
ً التعمیم رقم   2016حزیران  30تاریخ  1/م/2271والتعمیم رقم  2016نیسان  6تاریخ  1/م/1145وصدر الحقا

  لحین صدور تعلیمات جدیدة بھذا الخصوص. 2016خالل عام  4/م ن/ب902والمتضمنین تمدید العمل بالقرار رقم 
  

  2017كانون األول  31                     

  القروض العقاریة   األفراد لیرة سوریة
الصغیرة الشركات 

 المتوسطةو
  

 عالمجمو    الكبیرةالشركات 
                 

 11,837,219  11,828,500  -  -  8,719 دیون متدنیة المخاطر

 3,355,999,599  3,097,597,650  -  201,144,128  57,257,821 عادیة (مقبولة المخاطر)

  
 

    
 

   

 3,339,735,392  3,097,595,774  -  184,881,797  57,257,821 منھا غیر مستحقة

 16,264,207  1,876  -  16,262,331  - منھا مستحقة:

 6,765,213   -  -  6,765,213  - یوم  30لغایة 

 6,470,920  1,876  -  6,469,044  - یوم 60یوم لغایة  31من

 3,028,074  -  -  3,028,074  - یوم 90یوم لغایة  61من 

           
تحت المراقبة (تتطلب اھتماما 

 5,837,870  591,528  302,129 خاصا")
 

900,683,674  907,415,201 

 599,541,837  595,195,310  3,452,870  591,528   302,129 منھا غیر مستحقة

 307,873,364  305,488,364  2,385,000  -  - منھا مستحقة:

 204,454,030  204,454,030  -  -  - یوم  90لغایة 

 103,419,334  101,034,334  2,385,000  -  - یوم 120یوم لغایة  91من 

 -  -  -  -  - یوم 150یوم لغایة  121من 

 -  -  -  -  - یوم 179یوم لغایة  151من 

 5,388,947,746  4,631,848,769  42,435,476  260,818,006  453,845,495 غیر عاملة:

 40,671,176   19,254,207  -  21,416,969  - دون المستوى

 339,414,145  311,384,693  -  27,945,588  83,864 مشكوك فیھا

 5,008,862,425  4,301,209,869  42,435,476  211,455,449  453,761,631 ھالكة ( ردیئة )

          

 9,664,199,765  8,641,958,593  48,273,346  462,553,662  511,414,164 المجموع 

 (1,429,907,522)  (1,243,265,296)  (5,882,634)  (115,997,608)  (64,761,984) یطرح : فوائد معلقة

 (4,283,410,567)  (3,510,905,798)  (39,874,293)  (285,978,296)  (446,652,180) یطرح : مخصص التدني

          

 3,950,881,676  3,887,787,499  2,516,419  60,577,758  - الصافي

    
    

یعتبر الحساب الجاري المدین مستحقا إذا حقاق أحد األقساط أو الفوائد، وقا في حال استیعتبر كامل رصید الدین مستح
  تجاوز السقف الممنوح.
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 إدارة المخاطر (تتمة)  35
  

  (تتمة)  االئتمانمخاطر 35.2    
  

  (تتمة) حسب درجة المخاطر المباشرة توزیع التعرضات االئتمانیة
  

  2016كانون األول  31                     

  القروض العقاریة   األفراد لیرة سوریة
الصغیرة الشركات 

 المتوسطةو
  

 المجموع    الكبیرةالشركات 
                 

 299,000  299,000  -  -  - دیون متدنیة المخاطر

 3,343,743,627  3,056,513,296  -  231,649,821  55,580,510 عادیة (مقبولة المخاطر)

  
 

    
 

   

 3,307,300,087  3,042,331,322  -  209,844,534  55,124,231 ھا غیر مستحقةمن

 36,443,540  14,181,974  -  21,805,287  456,279 منھا مستحقة:

 15,402,344  3,527,669  -  11,845,921  28,754 یوم  30لغایة 

 5,098,981  -  -  4,872,250  226,731 یوم 60یوم لغایة  31من

 15,942,215  10,654,305  -  5,087,116  200,794 یوم 90یوم لغایة  61من 

           
تحت المراقبة (تتطلب اھتماما 

 3,788,156  29,252,038  670,031 )خاصاً 
 

1,216,371,773  1,250,081,998 

 1,102,070,662  1,083,363,702  1,990,825  16,211,645  504,490 منھا غیر مستحقة

 148,011,336  133,008,071  1,797,331  13,040,393  165,541 ا مستحقة:منھ

 81,507,667  79,855,892  1,537,331  -  114,444 یوم  90لغایة 

 50,179,963  48,521,565  260,000  1,347,301  51,097 یوم 120یوم لغایة  91من 

 16,318,092  4,625,000  -  11,693,092  - یوم 150یوم لغایة  121من 

 5,614  5,614  -  -  - یوم 179یوم لغایة  151من 

 7,652,567,562  6,732,813,545  59,858,302  289,764,795  570,130,920 غیر عاملة:

 16,586,722   -  -  16,362,878  223,844 دون المستوى

 151,445,319  116,678,980  -  33,724,240  1,042,099 مشكوك فیھا

 7,484,535,521  6,616,134,565  59,858,302  239,677,677  568,864,977 ھالكة ( ردیئة )

          

 12,246,692,187  11,005,997,614  63,646,458  550,666,654  626,381,461 المجموع 

 (1,815,201,752)  )1,599,639,157(  (7,564,499)  (130,889,216)  )77,108,880( یطرح : فوائد معلقة

 (6,281,139,178)  )5,454,074,085(  )54,630,913(  )223,161,599(  )549,272,581( یطرح : مخصص التدني

          

 4,150,351,257  3,952,284,372  1,451,046  196,615,839  - الصافي
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  إدارة المخاطر (تتمة)35 

  
  (تتمة) االئتمان مخاطر   35.2

  
  حسب درجة المخاطر غیر المباشرة یةاالئتمانیع التعرضات توز

   
             2017كانون األول  31

القروض   األفراد لیرة سوریة
 العقاریة

الشركات  
الصغیرة 

 المتوسطةو
 المجموع  الشركات الكبرى 

          
 -  - دیون متدنیة المخاطر

 
-  826,072,142  826,072,142 

المخاطر) عادیة (مقبولة  -  - 
 

-  1,170,505,090  1,170,505,090 
ماما تحت المراقبة (تتطلب اھت

 ً )خاصا  -  - 

 

-  822,428,724  822,428,724 
 -  - منھا غیر مستحقة

 
-  822,428,724  822,428,724 

 -  - منھا مستحقة:
 

-  -  - 
یوم  90لغایة   -  -  -  -  - 
یوم 120یوم لغایة  91من   -  -  -  -  - 
یوم 150یوم لغایة  121من   -  -  -  -  - 
یوم 179یوم لغایة  151من   -  - 

 
-  -  - 

 -  - غیر عاملة:
 

-  1,770,922,440  1,770,922,440 
 27,506,825  27,506,825  -  -  - دون المستوى

 -  -  -  -  - مشكوك فیھا
 1,743,415,615  1,743,415,615  -  -  - ھالكة ( ردیئة )

 -  - المجموع
 

-  4,589,928,396  4,589,928,396 
 -  - یطرح : مخصص التدني

 
-  (1,779,866,203)  (1,779,866,203) 

 -  - الصافي
 

-  2,810,062,193  2,810,062,193 
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  إدارة المخاطر (تتمة) 35   

  
  (تتمة) مخاطر االئتمان   35.2

  
  (تتمة) حسب درجة المخاطر غیر المباشرة یةتماناالئتوزیع التعرضات 

  
  

             2016كانون األول  31

القروض   األفراد لیرة سوریة
 العقاریة

 الشركات 
الصغیرة 

 المتوسطةو
 المجموع  الشركات الكبرى 

          
  -   - دیون متدنیة المخاطر

 
-   2,008,930,340  2,008,930,340 

اطر)عادیة (مقبولة المخ  -  - 
 

-  923,898,485  923,898,485 
ً تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاص )ا  -   - 

 
-  373,888,687  373,888,687 

 -  - منھا غیر مستحقة
 

-  373,888,687  373,888,687 
 -  - منھا مستحقة:

 
-  -   -  

یوم  90لغایة   -  -  -  -  - 
یوم 120یوم لغایة  91من   -  -  -  -  - 
یوم 150یوم لغایة  121من   -  -  -  -  - 
یوم 179یوم لغایة  151من   -  - 

 
-  -  - 

 -  - غیر عاملة:
 

-  2,540,380,591  2,540,380,591 
 -  -  -  -  - دون المستوى

 -  -  -  -  - مشكوك فیھا
 2,540,380,591  2,540,380,591  -  -  - ھالكة ( ردیئة )

 -  - المجموع
 

-  5,847,098,103   5,847,098,103 

 -  - یطرح : مخصص التدني
 

-  (2,377,143,044)  (2,377,143,044) 

 -  - الصافي
 

-  3,469,955,059  3,469,955,059 
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 إدارة المخاطر (تتمة)35 

 
  (تتمة) مخاطر االئتمان 35.2  

  
  غیر المباشرةالمباشرة و التتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھی

   
داخل بیان المركز المالي الموحد المباشرةتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت   

    
       2017كانون األول  31

ةالقروض العقاری األفراد لیرة سوریة  
ة الصغیر الشركات

المتوسطةو  المجموع الشركات الكبرى 
      

 11,837,219 11,828,500 - - 8,719 دیون متدنیة المخاطر
 1,825,324,938 1,649,742,993 - 150,953,005 24,628,940 عادیة (مقبولة المخاطر)

 774,387,405 767,669,878 5,823,870 591,528 302,129 تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصاً)
 3,569,422,058 3,158,193,940 42,435,476 186,914,682 181,877,960 غیر عاملة:

 28,185,269 10,620,000 - 17,565,269 - دون المستوى
 298,288,255 272,019,281 - 26,268,974 - مشكوك فیھا

 3,242,948,534 2,875,554,659 42,435,476 143,080,439 181,877,960 ھالكة ( ردیئة )
 6,180,971,620 5,587,435,311 48,259,346 338,459,215 206,817,748 المجموع 

      
      

      منھا:
 264,643,406 261,981,169 64,120 - 2,598,117 تأمینات نقدیة

 2,532,954,397 2,150,164,620 47,749,324 327,463,944 7,576,509 عقاریة
 291,482,392 130,013,211 - - 161,469,181 سیارات وآلیات
 3,091,891,425 3,045,276,311 445,902 10,995,271 35,173,941 كفالة شخصیة

 6,180,971,620 5,587,435,311 48,259,346 338,459,215 206,817,748 المجموع 
      

       2016كانون األول  31

ةالقروض العقاری األفراد لیرة سوریة  
ة الشركات الصغیر

 المجموع الشركات الكبرى والمتوسطة
      

 299,000 299,000 - - - دیون متدنیة المخاطر
 2,580,062,580 2,397,844,642 - 155,782,821 26,435,117 عادیة (مقبولة المخاطر)

اً)تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاص  261,828 26,738,192 3,788,156 660,753,992 691,542,168 
 3,903,081,239 3,385,290,433 59,858,302 195,374,588 262,557,916 غیر عاملة:

 11,447,352 - - 11,398,200 49,152 دون المستوى
 131,914,639 101,204,417 - 29,790,211 920,011 مشكوك فیھا

 3,759,719,248 3,284,086,016 59,858,302 154,186,177 261,588,753 ھالكة ( ردیئة )
 289,254,861 377,895,601 63,646,458 6,444,188,067 7,174,984,987 

لمجموع ا       
      

      منھا:
 271,492,795 267,824,117 1,116,786 - 2,551,892 تأمینات نقدیة

 2,274,604,372 1,832,827,899 62,083,770 362,209,824 17,482,879 عقاریة
 411,588,439 186,622,019 - - 224,966,420 سیارات وآلیات

 4,217,299,381 4,156,914,032 445,902 15,685,777 44,253,670 كفالة شخصیة
 7,174,984,987 6,444,188,067 63,646,458 377,895,601 289,254,861 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 لقیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالتتوزیع ا
 

       2017كانون األول  31
ةالقروض العقاری األفراد لیرة سوریة ةالشركات الصغیرة والمتوسط   المجموع الشركات الكبرى 

      
 826,072,142 826,072,142 - - - دیون متدنیة المخاطر

 994,033,631 994,033,631 - - - عادیة (مقبولة المخاطر)
اً)تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاص  - - - 164,272,541 164,272,541 

 410,666,283 410,666,283 - - - غیر عاملة:
 15,195,417 15,195,417 - - - دون المستوى
 - - - - - مشكوك فیھا

 395,470,866 395,470,866 - - - ھالكة ( ردیئة )
      

 2,395,044,597 2,395,044,597 - - - المجموع 
      

      منھا:
 1,432,439,719 1,432,439,719 - - - تأمینات نقدیة

 92,455,000 92,455,000 - - - عقاریة
 - - - - - سیارات وآلیات
 870,149,878 870,149,878 - - - كفالة شخصیة

 2,395,044,597 2,395,044,597 - - - المجموع 
      

       2016كانون األول  31
ةالقروض العقاری األفراد لیرة سوریة ةالشركات الصغیرة والمتوسط   المجموع الشركات الكبرى 

      
 1,312,147,676 1,312,147,676 - - - دیون متدنیة المخاطر

 326,478,485 326,478,485 - - - عادیة (مقبولة المخاطر)
اً)ا خاصتحت المراقبة (تتطلب اھتمام  - - - 98,360,835 98,360,835 

 523,963,541 523,963,541 - - - غیر عاملة:
 - - - - - دون المستوى

 - - - - - مشكوك فیھا
 523,963,541 523,963,541 - - - ھالكة ( ردیئة )

      

 2,260,950,537 2,260,950,537 - - - المجموع 

      
      منھا:

 1,661,188,843 1,661,188,843 - - - تأمینات نقدیة
 61,151,835 61,151,835 - - - عقاریة

 - - - - - سیارات وآلیات
 538,609,859 538,609,859 - - - كفالة شخصیة

 2,260,950,537 2,260,950,537 - - - المجموع 

 
  الضمانة عن مبلغ الدین لكل عمیل إفرادیا.األخذ بعین اإلعتبار أال تزید قیمة  بعدلضمانات لالعادلة قیمة الیتم إدراج 

 

  الدیون المعاد ھیكلتھا 
 مبلغ 2017األول كانون  31بتاریخ  (دیون جیدة معاد التفاوض على شروطھا) معاد ھیكلتھابلغت الدیون ال

  .2016كانون األول  31لیرة سوریة بتاریخ  25,848,100مقابل  لیرة سوریة 182,200,233
 

     الدیون المجدولة
لیرة سوریة 172,710,469 مبلغ  2017كانون األول  31بلغت الدیون المجدولة (دیون غیر منتجة معاد جدولتھا) بتاریخ 

  .2016كانون األول  31لیرة سوریة بتاریخ  468,064,689مقابل 
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  إدارة المخاطر (تتمة)   35 
 

  (تتمة) مخاطر االئتمان   35.2
  

  : االئتمانمخاطر نوعیة الموجودات المالیة من ناحیة 
ستخدام اآللیة االئتمان باي، یوضح الجدول التالي نوعیة الموجودات المالیة من ناحیة مخاطر باستخدام آلیة داخلیة للتصنیف االئتمان جودات المالیة من ناحیة مخاطر االئتمانیتم قیاس نوعیة المو

  : ياالئتمانالداخلیة للتصنیف 
  

 المجموع  *انخفضت قیمتھ  عادي  دجی  إیضاح 2017كانون األول  31
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة   
          

  38,483,890,936  -  -   38,483,890,936  3 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
  94,063,357,375  -   78,755,715,191   15,307,642,184  4 أرصدة لدى المصارف
  34,534,253,132  -   34,469,236,882   65,016,250  5 إیداعات لدى المصارف

  1,740,124,733  -  -   1,740,124,733  12 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

   55,596,674,103  113,224,952,073  -  168,821,626,176 

          
 المجموع  انخفضت قیمتھ  عادي  جید  إیضاح 2016كانون األول  31

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة   
          

  25,393,659,418  -   -    25,393,659,418  3 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
  105,923,538,475  -    87,152,238,834   18,771,299,641  4 أرصدة لدى المصارف

  52,720,534,804  -    52,720,534,804  -   5 إیداعات لدى المصارف
  2,024,818,756  -   -    2,024,818,756  12 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

   46,189,777,815  139,872,773,638   -  186,062,551,453 

  
  ).4(ایضاح رقم تنازع علیھا تم تكوین مؤونة لتغطیة األرصدة لدى المصارف الم(*) 
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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  2017  2016 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة    

       جید

  AAA  40,224,015,669   27,418,478,174  لى (*)الدرجة األو
 -  -  AAو حتى + AA- من   الدرجة الثانیة
  A  15,372,658,434   18,771,299,641و حتى + A- من   الدرجة الثالثة

    55,596,674,103   46,189,777,815  
       

       عادي
  BBB  3,595,684,285   3,828,273,020و حتى + BBB-من   (**) الدرجة الرابعة

 -  -  BBو حتى + BB-من   الدرجة الخامسة
  B  75,701,946,559   89,919,549,723و حتى + B-من   الدرجة السادسة

  46,124,950,895   33,927,321,229      مصارف غیرمصنفة
    113,224,952,073   139,872,773,638  
    168,821,626,176  186,062,551,453 

  
 المركزي جید من الدرجة األولى. مصرفم اعتبار تصنیف ال) ت*(
 المحلیة عادیة من الدرجة الرابعة. البنوك) تم اعتبار تصنیف **(
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 إدارة المخاطر(تتمة)35 
 
  (تتمة) االئتمانمخاطر    35.2

  
 التركز الجغرافي

 ما یلي:یة حسب التوزیع الجغرافي كاالئتمانیوضح الجدول التالي التركز في التعرضات 
 

  داخل القطر 2017كانون األول  31
دول الشرق األوسط 

 المجموع  أمریكا  *آسیا  أوروبا  األخرى
 لیرة سوریة     لیرة سوریة     لیرة سوریة     لیرة سوریة     لیرة سوریة     لیرة سوریة    
                        

 38,483,890,936  -  -  -  -  38,483,890,936 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
 94,063,357,375  -  19,961,266  15,317,832,234  76,521,235,728  2,204,328,147 أرصدة  لدى المصارف

 34,534,253,132  -  -  65,016,250  33,085,236,882  1,384,000,000 ایداعات لدى المصارف 
            التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة (بالصافي):

 -  -  -  -  -  -  لألفراد
 60,577,758  -  -  -  -  60,577,758 القروض العقاریة
 3,887,787,499  -  -  -  -  3,887,787,499 الشركات الكبرى

 2,516,419  -  -  -  -  2,516,419  الصغیرة والمتوسطةالشركات 

 692,718,931  -  -  -  619,198,274  73,520,657 الموجودات األخرى
 1,740,124,733  -  -  -  -  1,740,124,733 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

 173,465,226,783  -  19,961,266  15,382,848,484  110,225,670,884  47,836,746,149 المجموع 
 

 * بإستثناء دول الشرق األوسط
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 إدارة المخاطر(تتمة)35 

     
  (تتمة) الئتمانامخاطر    35.2

    
 التركز الجغرافي (تتمة)

 
  یوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب التوزیع الجغرافي كما یلي:

 

  داخل القطر 2016كانون األول  31
دول الشرق األوسط 

 المجموع  أمریكا  * آسیا  أوروبا  األخرى
 لیرة سوریة     لیرة سوریة     لیرة سوریة     لیرة سوریة     لیرة سوریة     لیرة سوریة    
                        

 25,393,659,418  -  -  -  -  25,393,659,418 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

 105,923,538,475  -  8,439,734  18,900,023,903  84,078,006,099  2,937,068,739 أرصدة  لدى المصارف

 52,720,534,804  -  -  -  51,860,534,804  860,000,000 صارف ایداعات لدى الم

            التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة (بالصافي):

 -  -  -  -  -  -  لألفراد

 196,615,839  -  -  -  -  196,615,839 القروض العقاریة

 3,952,284,372  -  -  -  -  3,952,284,372 الشركات الكبرى
 1,451,046  -  -  -  -  1,451,046  الصغیرة والمتوسطةت الشركا

 390,912,403  -  -  -  358,881,985  32,030,418 الموجودات األخرى

 2,024,818,756  -  -  -  -  2,024,818,756 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

 190,603,815,113  -  8,439,734  18,900,023,903  136,297,422,888  35,397,928,588 المجموع 
  

  
* بإستثناء دول الشرق األوسط
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  )إدارة المخاطر (تتمة   35 

  
  (تتمة) االئتمانمخاطر   35.2 

 
  التركز حسب القطاع االقتصادي 
  

  :2017كانون األول  31یة حسب القطاع االقتصادي كما في االئتمانیبین الجدول التالي التركز في التعرضات 
  

 ع االقتصادي (لیرة سوریة)القطا
 مالي

 
 صناعة

 
 تجارة

 
 عقارات

 
 زراعة

 
 خدمات - أفراد 

حكومي وقطاع  
 عام داخل سوریة

حكومي وقطاع  
 عام خارج سوریة

 
 إجمالي

         

                  
أرصدة لدى مصرف سوریة 

 38,483,890,936 المركزي
 

- 
 

- 
 

- 
 

-  - 
 

- 
 

-  38,483,890,936 
 94,063,357,375  -  -  -  -  -  -  -  94,063,357,375 أرصدة لدى المصارف

 34,534,253,132  -  -  -  -  -  -  -  34,534,253,132 إیداعات  لدى المصارف
المباشرة  التسھیالت اإلئتمانیة

 3,950,881,676  -  -  518,555,494  21,666,659  124,090,282  1,913,789,780  1,372,779,461  - (بالصافي)
 692,718,931  -  -  820,478  34,282  196,340  3,028,071  2,172,064  686,467,696 الموجودات األخرى

الودیعة المجمدة لدى مصرف 
 1,740,124,733  -  -  -  -  -  -  -  1,740,124,733 سوریة المركزي

                  
 173,465,226,783  -  -  519,375,972  21,700,941  124,286,622  1,916,817,851  1,374,951,525  169,508,093,872 المجموع
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  )إدارة المخاطر (تتمة   35 
  

  (تتمة) االئتمانمخاطر    35.2
     

  (تتمة) التركز حسب القطاع االقتصادي 
    

  :2016كانون األول  31كما في  قتصاديیة حسب القطاع االاالئتمانیبین 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 

 25,393,659,418  -  -  -  -  -  -  -  25,393,659,418 المركزي

 105,923,538,475  -  -  -  -  -  -  -  105,923,538,475 أرصدة لدى المصارف

 52,720,534,804  -  -  -  -  -  -  -  52,720,534,804 إیداعات  لدى المصارف
المباشرة  التسھیالت اإلئتمانیة

 4,150,351,257  -  -  486,773,395  26,586,058  796,969,990  1,739,317,101  1,100,704,713  - (بالصافي)

 390,912,403  -  -  682,408  37,271  1,117,274  2,438,352  1,543,080  385,094,018 الموجودات األخرى
الودیعة المجمدة لدى مصرف 

 2,024,818,756  -  -  -  -  -  -  -  2,024,818,756 سوریة المركزي

                  
 190,603,815,113  -  -  487,455,803  26,623,329  798,087,264  1,741,755,453  1,102,247,793  186,447,645,471 المجموع
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  دارة المخاطر (تتمة)إ 35  

  
  (تتمة) االئتمانمخاطر    35.2

  
  یة االئتمانالضمانات المحتفظ بھا والتحسینات 

انات حیث یتم قبول منھا الحصول على ضم االئتمانلى عدة أسالیب وممارسات لتخفیف مخاطر تعتمد المجموعة ع
 ً   لمعاییر وأسس معتمدة. الضمانات وفقا

  وأبرز أنواع الضمانات ھي:

  بالنسبة للقروض التجاریة: الرھونات للمباني السكنیة والعقارات والمخزون والضمانات النقدیة. •

  للمباني السكنیة والسیارات والرواتب والضمانات النقدیة.بالنسبة لألفراد: الرھونات  •

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 إفرادیاً 

ت الرئیسیة النخفاض قیمة القروض ھي االستحقاق الزمني لألصل أو الفائدة أو وجود صعوبات مالیة إن المؤشرا
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.
  

  ة بتقییم انخفاض القیمة بشكل منفرد وبشكل جماعي.تقوم المجموع
 

  المخصص اإلفرادي
  

ً تحدد المجموعة مالئمة المخصصات لجمیع القروض والسلف الھامة بشكل  القرارات الصادرة لمؤشرات منفرد وفقا
ار رقم والقر 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، •
  ألعمال  في حال اإلفالس،العوائد المتوقعة عند تصفیة ا •
  توفر مصادر مالیة أخرى والقیمة المتوقع تحقیقھا للضمان، •
 فترة التدفقات النقدیة المتوقعة. •

  یة في تاریخ كل بیان مركز مالي وكلما اقتضت الحاجة لذلك.االئتمانیتم تقییم الخسائر 
  المخصص الجماعي

بالنسبة للقروض والسلف التي ال تعتبر ھامة بشكل  یتم تقییم المخصص عن خسائر القروض والسلف بشكل جماعي
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.
المحفظة حتى عند عدم وجود دلیل موضوعي على یؤخذ باالعتبار عند التقییم الجماعي انخفاض القیمة المحتمل في 

  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 
ئر، باإلضافة إلى الدفعات المتوقعة واالستردادات في حال انخفاض القیمة. إن وجود مخصص إفرادي لھذه الخسا

  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.
 م مخصص التعھدات المالیة واالعتمادات المستندیة بطریقة مماثلة لطریقة تقییم القروض.یتم تقیی
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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 
  كد من االلتزام بالسقوف والسیاسات واإلجراءات المحددة من قبل مجلس اإلدارة.بشكل یومي من خالل التأ

تنتج مخاطر السوق من احتمال التغیر في نسب الفوائد وفي أسعار السلع وأسعار صرف العمالت األجنبیة والموجودات 
  المالیة الخ... 

لعمالت الرئیسیة في محفظتھ من خالل دراسة بصورة دوریة بتقییم مخاطر أسعار الفائدة لكل عملة من ا بنكیقوم ال
بتقییم مخاطر  بنكوقیمتھا االقتصادیة. كما یقوم ال التدمعتأثیر تغیر معدالت الفائدة بنسبة اثنان بالمائة على عوائد ھذه ال

حرص أسعار صرف العمالت األجنبیة من خالل مراقبة مستمرة لوضعیتھ الصافیة واإلجمالیة من العمالت األجنبیة، وی
  على المتابعة الیومیة لوضعیة العمالت األجنبیة المتداول بھا مع التشدید على إبقاء أدنى المستویات لھا.

  
أھم أھداف إدارة مخاطر السوق ھو اإلبقاء على مستوى معتدل من التعرض للمخاطر التي لھا نتائج سلبیة على إن 

ة من اختبارات الجھد والتي تسمح بتقدیر حجم المخاطر التي قد أرباح البنك أو قیمتھ االقتصادیة، حیث یتم إجراء سلسل
  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

لمخاطر الناجمة عن تغی  رات أس  عار الفائ  دة الس  ائدة بالس  وق والت  ي ت  ؤثر بالت  الي عل  ى الت  دفقات النقدی  ة المس  تقبلیة أو ھي ا
القیم العادلة لألدوات المالیة. یراقب مجلس اإلدارة مستویات مخاطر معدالت الفائ  دة بوض  ع ح  دود لفج  وات مع  دل الفائ  دة 

  كل یومي للتأكد من أن المراكز ال تتجاوز المستویات المحددة.خالل فترات محددة. یتم مراقبة المراكز بش
  

یبین الجدول التالي تحلیل الحساسیة لألدوات الخاضعة ألسعار الفائدة واثر ذلك على بیان الدخل الموحد ف  ي ح  ال ح  دوث 
 تغیر معقول في أسعار الفائدة، مع بقاء بقیة المتغیرات ثابتة.

  
عتماد على و أثر التغیر المفترض ألسعار الفائدة على صافي إیرادات الفوائد، وذلك باالإن حساسیة بیان الدخل الموحد ھ

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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  (تتمة) مـخـاطـر الـسـوق  35.3

  
  %2مخاطر أسعار الفائدة للتغیر في سعر الفائدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 2016  2017 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)
  ةلیرة سوری

 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

        

 240,426,975 320,569,300 16,028,465,000  101,614,425 135,485,900 6,774,295,000 دوالر أمیركي
 )208,059,825( )277,413,100( )13,870,655,000(  )90,605,610( )120,807,480( )6,040,374,000( وروی

 )198,540( )264,720( )13,236,000(  )7,770( )10,360( )518,000( جنیھ استرلیني
  )165(  )220(  )11,000(  63,420 84,560 4,228,000  ین یاباني

 22,146,570 29,528,760 1,476,438,000  34,193,835 45,591,780 2,279,589,000 لیرة سوریة
 )4,095( )5,460(  )273,000(  )3,105( )4,140( )207,000( فرنك سویسري
 )3,987,810( )5,317,080( )265,854,000(  )10,001,010( )13,334,680( )666,734,000( العمالت األخرى

         

 2016  2017 أثر النقصان

  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 
  لیرة سوریة

األثر على الربح 
 قبل الضریبة

 لیرة سوریة 

األثر على حقوق الملكیة   
ج عن األثر على (النات

الربح بعد إقتطاع 
 الضریبة)

 لیرة سوریة

        

 )240,426,975( )320,569,300( 16,028,465,000  )101,614,425( )135,485,900( 6,774,295,000 دوالر أمیركي
 208,059,825 277,413,100 )13,870,655,000(  90,605,610 120,807,480 )6,040,374,000( یورو

 198,540 264,720 )13,236,000(  7,770 10,360 )518,000( ترلینيجنیھ اس
 165 220  )11,000(  )63,420( )84,560( 4,228,000 ین یاباني

 )22,146,570( )29,528,760( 1,476,438,000  )34,193,835( )45,591,780( 2,279,589,000 لیرة سوریة
 4,095 5,460  )273,000(  3,105 4,140 )207,000( فرنك سویسري
 3,987,810  5,317,080 )265,854,000(  10,001,010 13,334,680 )666,734,000( العمالت األخرى
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 اإلفصاحات الكمیة:
  

  مخاطر العمالت
ت في أسعار صرف العمالت األجنبیة.  تعتبر المجموعة اللیرة السوریة تتمثل بتذبذب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرا

العملة الرئیسیة لھ، ویقوم المجلس بوضع حدود لمراكز العمالت، ویتم مراقبة المراكز بشكل یومي للتأكد من أن 
  المراكز ال تتجاوز المستویات المحددة.

رات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغیر معقول تقوم المجموعة بإعداد تحلیل الحساسیة لمراقبة اثر التغی
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.
  

  %10الزیادة في سعر الصرف  مخاطر العمالت: أثر
  

 2017 أثر الزیادة
 

2016 
   

األثر على الربح قبل  مراكز القطع العملة
 الضریبة

األثر المرحل الى 
حقوق المساھمین بعد 

 اقتطاع الضریبة
األثر على الربح قبل  مراكز القطع 

 الضریبة

األثر المرحل الى 
حقوق المساھمین بعد 

 اقتطاع الضریبة

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة یةلیرة سور 
        

 1,858,727,996 1,860,837,528 18,608,375,279  1,621,995,681 1,642,367,575  16,423,675,747 دوالر أمیركي
 5,459,181 7,278,907 72,789,074   )1,702,604(  )2,270,139(  )22,701,391(  یورو

 66,180 88,240 882,403  853,556  1,138,074  11,380,741 نيجنیھ استرلی
 )845( )1,127( )11,267(  317,205 422,940 4,229,404 ین یاباني

 23,550 31,400 313,996  23,137 30,849 308,492 فرنك سویسري
  )19,791,373(  )26,388,498(  )263,884,978(   )49,106,043(  )65,474,724(  )654,747,241( العمالت األخرى
  
 2017 أثر النقصان

 
2016 

   

األثر على الربح قبل  مراكز القطع العملة
 الضریبة

األثر المرحل الى 
حقوق المساھمین بعد 

 اقتطاع الضریبة
األثر على الربح قبل  مراكز القطع 

 الضریبة

األثر المرحل الى 
حقوق المساھمین بعد 

 اقتطاع الضریبة

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  لیرة سوریة ریةلیرة سو لیرة سوریة 
        

 )1,858,727,996( )1,860,837,528( 18,608,375,279  )1,621,995,681( )1,642,367,575( 16,423,675,747 دوالر أمیركي
 )5,459,181( )7,278,907( 72,789,074  1,702,604 2,270,139  )22,701,391(  یورو

 )66,180( )88,240( 882,403   )853,556(  )1,138,074( 11,380,741 جنیھ استرلیني
 845 1,127 )11,267(   )317,205(  )422,940( 4,229,404 ین یاباني

 )3,5502( )31,400( 313,996   )23,137(  )30,849( 308,492 فرنك سویسري
  19,791,373  26,388,498  )263,884,978(   49,106,043  65,474,724  )654,747,241( العمالت األخرى
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  مخاطر أسعار األسھم
  

مخاطر أسعار األسھم ھي مخاطر انخفاض القیم العادلة ألدوات حقوق الملكیة نتیجة لتغییرات مستویات مؤشرات 
  األسھم. 

في القیمة العادلة ألدوات حقوق الملكیة نتیجة لتغیرات محتملة في مؤشرات إن التأثیر على حقوق الملكیة كنتیجة للتغیر 
  حتفاظ بجمیع المتغیرات األخرى ثابتة، ھي كالتالي:ھم أو صافي قیمة الموجودات مع االاألس

  

Ɨ Ƴҳƣỷ ǒỷңһửƧ  %  التغیر في
  أسعار األسھم

2017 

التأثیر على 
بیان الدخل 

  الموحد
2017  

التأثیر على 
  الملكیة حقوق

2017 

التغیر في  %
  أسعار األسھم

2016 

التأثیر على 
بیان الدخل 

  الموحد
2016  

التأثیر على 
  الملكیة حقوق

2016 
              

  5,641,125  -  %10+  10,087,500  -  %10+  متوفرة للبیع أسھم
  (5,641,125)  -  %10-  (10,087,500)  -  %10-  متوفرة للبیع أسھم
 95,891 127,854  %10+ 450,814 601,085  %10+  للمتاجرة أسھم
 )95,891( )127,854(  %10- )450,814( )601,085(  %10-  للمتاجرة أسھم
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فجوة إعادة تسعیر الفائدة
.2017كانون األول 31 كما فيیتم التصنیف على فترات إعادة تسعیر الفائدة أو االستحقاق أیھما أقرب

المجموعبنود ال تتأثر بالفوائدسنوات5أكثر من سنوات5إلى 4من سنوات4إلى 3من سنوات3إلى 2من سنة2إلى 1من شھر12إلى 9من أشھر9إلى 6من أشھر6إلى 3من أشھر3من شھر إلى دون الشھرسوریةلیرة 

موجودات

مصرفلدى نقد وأرصدة
7,546,143,79740,688,007,883---------33,141,864,086سوریة المركزي

94,063,357,375---------93,563,357,375500,000,000أرصدة  لدى المصارف

65,016,25034,534,253,132----4,823,146,196180,000,0007,906,860,2283,035,412,3764,179,652,08214,344,166,000ایداعات لدى المصارف

6,010,8516,010,851----------موجودات مالیة للمتاجرة
تسھیالت ائتمانیة مباشرة 

40,324,3641,478,421,427942,104,038132,148,311344,386,159200,335,51233,714,048193,576,50417,546,87777,330,344490,994,0923,950,881,676(بالصافي)

134,500,000134,500,000----------موجودات مالیة متوفرة للبیع

2,963,812,3172,963,812,317----------موجودات ثابتة

34,721,49934,721,499----------غیر ملموسةموجودات 

1,366,242,4971,366,242,497----------موجودات أخرى
الودیعة المجمدة لدى مصرف 

1,740,124,7331,740,124,733----------المركزيسوریة 

131,568,692,02172,158,421,428,848,964,2663,167,560,6874,524,038,24114,544,501,51233,714,048193,576,50417,546,87777,330,34414,347,566,036179,481,911,963إجمالي الموجودات

المطلوبات

44,091,516,726----------44,091,516,726ودائع بنوك

104,359,797,449-----96,555,662,4913,667,562,2861,140,469,336687,359,3172,276,014,05932,729,960ودائع العمالء

1,929,584,908-------1,929,584,908---تأمینات نقدیة

3,974,117,2613,974,117,261----------خصصات متنوعةم

21,125,00021,125,000----------مطلوبات ضریبیة مؤجلة

728,089,965728,089,965----------مخصص ضریبة الدخل

3,017,361,8523,017,361,852----------مطلوبات أخرى

7,740,694,078158,121,593,161----140,647,179,2173,667,562,2861,140,469,3362,616,944,2252,276,014,05932,729,960إجمالي المطلوبات

7,708,494,930550,616,4622,248,024,18214,511,771,55233,714,048193,576,50417,546,87777,330,3446,606,871,95821,360,318,802(1,509,140,859)(9,078,487,196)فجوة إعادة تسعیر الفائدة

الفجوة المتراكمة إلعادة  
14,431,279,07114,464,993,11914,658,569,62314,676,116,50014,753,446,84421,360,318,802(80,492,481)(2,328,516,663)(2,879,133,125)(10,587,628,055)(9,078,487,196)تسعیر الفائدة
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  إدارة المخاطر (تتمة)   35

  مخاطر السوق (تتمة)   35.3
  فجوة إعادة تسعیر الفائدة (تتمة)

  .2016كانون األول 31 كما في  یتم التصنیف على فترات إعادة تسعیر الفائدة أو االستحقاق أیھما أقرب
 3من شھر إلى    دون الشھر سوریةلیرة 

 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

                        موجودات
 مصرفنقد وأرصدة لدى 

  27,156,379,037  7,491,317,021  -  -  -  -  -  -  -  -  -  19,665,062,016 سوریة المركزي

  105,923,538,475  -  -  -  -  -  -  -  -  -  500,000,000   105,423,538,475   دى المصارفأرصدة  ل

  52,720,534,804  -  -  -  -  7,035,340,000  8,218,647,065  1,623,540,000  2,210,602,000  4,929,440,000  60,000,000  28,642,965,739 ایداعات لدى المصارف

  1,278,538  1,278,538  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - موجودات مالیة للمتاجرة

تسھیالت ائتمانیة مباشرة 
  4,150,351,257  366,697,079  85,063,150  96,824,801  48,607,593  64,726,033  117,889,158  204,137,771  578,651,659  512,792,225  532,834,652  1,542,127,136 (بالصافي)

  75,215,000  75,215,000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - موجودات مالیة متوفرة للبیع

  2,741,211,167  2,741,211,167  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - موجودات ثابتة

  39,832,311  39,832,311  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - موجودات غیر ملموسة

  614,076,719  614,076,719  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - موجودات أخرى

الودیعة المجمدة لدى مصرف 
 2,024,818,756  2,024,818,756  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - المركزيسوریة 

 195,447,236,064  13,354,446,591  85,063,150  96,824,801  48,607,593  7,100,066,033  8,336,536,223  1,827,677,771  2,789,253,659  5,442,232,225  1,092,834,652  155,273,693,366 إجمالي الموجودات

                       

                        المطلوبات

 54,458,653,432  -  -  -  -  -  -  206,972,000  -  -  -  54,251,681,432  ودائع بنوك

 108,920,744,405  -  -  -  -  7,846,067  35,457,942  2,583,576,600  1,222,761,766  3,393,838,301  5,558,816,709  96,118,447,020 ودائع العمالء

 2,020,772,233  -  -  -  -  -  -  -  2,020,772,233  -  -  - تأمینات نقدیة

 5,071,006,460  5,071,006,460  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - مخصصات متنوعة

 6,303,750  6,303,750  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - مطلوبات ضریبیة مؤجلة

 433,864,865  433,864,865  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  مخصص ضریبة الدخل

 2,464,252,834  2,464,252,834  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى

 173,375,597,979  7,975,427,909  -  -  -  7,846,067  35,457,942  2,790,548,600  3,243,533,999  3,393,838,301  5,558,816,709  150,370,128,452 إجمالي المطلوبات

                        

 22,071,638,085  5,379,018,682  85,063,150  96,824,801  48,607,593  7,092,219,966  8,301,078,281  (962,870,829)  (454,280,340)  2,048,393,924  (4,465,982,057)  4,903,564,914 فجوة إعادة تسعیر الفائدة

                        

الفجوة المتراكمة إلعادة  
   22,071,638,085  16,692,619,403  16,607,556,253  16,510,731,452  16,462,123,859  9,369,903,893  1,068,825,612  2,031,696,441  2,485,976,781  437,582,857  4,903,564,914 تسعیر الفائدة
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  ارة المخاطر (تتمة)دإ   35

  مخاطر السوق (تتمة)   35.3
  التركز في مخاطر العمالت األجنبیة

  2017كانون األول  31
 السوریة باللیرةما یوازي العمالت األجنبیة  السوریة باللیرة 
 مجموع العمالت األجنبیة أخرى ین یاباني جنیھ استرلیني یورو دوالر أمیركي  العملة

       الموجودات
 6,992,327,233 12,772,210 - 13,265,646 3,320,559,109 3,645,730,268 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

 92,263,869,916 150,237,941 25,098,739 263,094,929 37,645,285,256 54,180,153,051 المصارف لدى أرصدة
 33,150,253,133 - - - 20,844,630,937 12,305,622,196 ایداعات لدى المصارف

 8,923,539 3,530 307 11,279 8,908,423 -  (بالصافي) تسھیالت ائتمانیة مباشرة

 619,492,389 - 17 - 401,124,693 218,367,679  موجودات أخرى

 1,524,334,933 - - - - 1,524,334,933 المركزي سوریة الودیعة المجمدة لدى مصرف
 134,559,201,143 163,013,681 25,099,063 276,371,854 62,220,508,418 71,874,208,127 اجمالي الموجودات

       المطلوبات       
 42,790,293,704 5,348,880 - - 41,851,039,726 933,905,098  ودائع بنوك

 70,486,825,704 811,838,944 20,869,659 263,621,724 17,861,715,002 51,528,780,375 ودائع العمالء

 1,404,857,314 - - - 689,032,335 715,824,979  تأمینات نقدیة

 3,632,665,950 - - - 1,653,150,374 1,979,515,576 مخصصات متنوعة
 482,412,719 264,606 - 1,369,389 188,272,372 292,506,352 مطلوبات أخرى

 118,797,055,391 817,452,430 20,869,659 264,991,113 62,243,209,809 55,450,532,380 اجمالي المطلوبات
        

 15,762,145,752 (654,438,749) 4,229,404 11,380,741 (22,701,391) 16,423,675,747 الموجودات والمطلوبات في صافي التركز
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  ارة المخاطر (تتمة)دإ   35
  مخاطر السوق (تتمة)   35.3

  التركز في مخاطر العمالت األجنبیة (تتمة)
  2016كانون األول  31

 السوریة باللیرةما یوازي العمالت األجنبیة  السوریة باللیرة 
 مجموع العمالت األجنبیة أخرى ین یاباني لینيجنیھ استر یورو دوالر أمیركي  العملة

       الموجودات 
 7,739,512,288 7,485,594 - 15,645,758 2,115,162,394 5,601,218,542 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

 103,331,039,595 352,711,472 22,315,060 291,113,534 35,448,932,595 67,215,966,934 لدى المصارف  أرصدة
 51,860,534,804 - - - 37,321,242,731 14,539,292,073 ایداعات لدى المصارف 
 9,227,751 7,791 - 5,423 9,214,537 - (بالصافي) تسھیالت ائتمانیة مباشرة

 358,882,263 - 19 - 123,407,819 235,474,425 موجودات أخرى
 1,809,028,956 - - - - 1,809,028,956 المركزي سوریة الودیعة المجمدة لدى مصرف

 165,108,225,657 360,204,857 22,315,079 306,764,715 75,017,960,076 89,400,980,930 اجمالي الموجودات
 
 

      
       المطلوبات :
 53,802,116,367 6,343,860 - - 53,579,210,966 216,561,541 ودائع بنوك 

 86,481,017,103 617,119,309 22,326,346 304,355,369 18,518,804,519 67,018,411,560 ودائع العمالء
 1,386,036,701 - - - 536,519,915 849,516,786  تأمینات نقدیة

 4,457,860,870 - - - 2,106,727,556 2,351,133,314 مخصصات متنوعة
 562,730,109 312,670 - 1,526,943 203,908,046 356,982,450 مطلوبات أخرى

 146,689,761,150 623,775,839 22,326,346 305,882,312 74,945,171,002 70,792,605,651 جمالي المطلوباتا
        

 18,418,464,507 (263,570,982) )11,267( 882,403 72,789,074 18,608,375,279 الموجودات والمطلوبات في صافي التركز
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 ارة المخاطر (تتمة)دإ   35
  

  اطر الدفع المسبقمخ   35.4
  

ستحقاقھا، ء اللتزاماتھم أو مستحقاتھم قبل اإن مخاطر الدفع المسبق تكمن في تعرض المجموعة إلى خسارة مالیة نتیجة طلب أو دفع العمال
ھي غیر  مثل رھونات ذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائدة، إن عوامل السوق األخرى التي قد تؤدي إلى الدفع المسبق

ضة جوھریة في األسواق التي تعمل فیھا المجموعة. وبالتالي، فإن المجموعة تعتبر تأثیر مخاطر الدفع المسبق على صافي الفائدة المقبو
  عتبار أیة غرامات قد تنتج عن الدفع المسبق. غیر جوھري، بعد األخذ بعین اال

 
 خطة الطوارئ وخطة استمراریة العمل

 

تبني خطة للطوارئ  تم ،2008أیار  5بتاریخ الصادر  4/م ن/ب391 رقم مجلس النقد والتسلیف ل وقرارالتزاما بمبادئ باز
 أو مكان العملب جموعة سواء المتعلقةواستمراریة العمل لمواجھة سیناریوھات متنوعة قد تؤثر على الركائز األساسیة لعمل الم

  كما یلي: الموارد البشریة وأالتجھیزات التقنیة 
 خدمةمن موقع ثاني بدیل ومؤقت، مجھز ل جموعةیخص مكان العمل تم تحضیر خطة مرنة النتقال وتشغیل إدارة الم فیما -

 أثناء حدوث أزمة ما. جموعةفریق عمل رئیسي إلدارة األنشطة الحیویة للم
یزات مادیة) لضمان تم تامین تقنیات احتیاطیة (برمجیة وتجھقد لتجھیزات التقنیة الداعمة للعمل المصرفي، فل بالنسبة -

إضافة لتامین أنظمة اتصاالت طوارئ  اوإدارتھ جموعةاألساسي والربط الشبكي لفروع الم جموعةاستمرار العمل بنظام الم
 .القطربدیلة للتواصل داخل وخارج 

قال والعمل فقد تم اختیار فریق عمل رئیسي وآخر بدیل، من أصحاب الخبرات والكفاءات لالنت ،فیما یخص الموارد البشریة -
 من موقع إدارة استمراریة العمل.

  
  

 مخاطر السیولة   35.5
 
تتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة المجموعة على توفیر التمویل الالزم لتأدیة التزاماتھا في تواریخ استحقاقھا. وللوقایة من ھذه  

ة الموجودات مع أخذ السیولة في االعتبار، ومراقبة السیولة المخاطر تقوم اإلدارة بتنویع مصادر التمویل باإلضافة إلى الودائع وإدار
لتوفیر  اعلى أساس یومي. باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة وتوفر الضمانات الممكن استعمالھ

  السیولة عند الحاجة.
  

باإلضافة إلى ذلك، تقوم  د أي حالة نقص غیر منظورة في السیولة.بسھولة كحمایة ض للتسییلتحتفظ المجموعة بموجودات ذات قابلیة 
من متوسط ودائع الزبائن. یتم قیاس ورقابة  %5المجموعة بالمحافظة على ودیعة إلزامیة لدى مصرف سوریة المركزي تساوي 

  .588لیف رقم السیولة على أساس الظروف الطبیعیة والطارئة. ویتم احتسابھا بناء على قرار مجلس النقد والتس
   

  ى حدود لنسبة صافي الموجودات المتداولة الى مطلوبات العمالء واإللتزامات خارج المیزانیة المثقلة بكافة العمالت.لیحافظ البنك ع
  فیما یلي نسب السیولة:

  
 2017 2016 
 % % 
      

 107.19 110,83 المتوسط خالل السنة
 110.12 112.00 أعلى نسبة

 104.25 109.66 أقل نسبة
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  ارة المخاطر (تتمة)دإ   35

  (تتمة) مخاطر السیولة   35.5
              :2017كانون األول  31یبین الجدول التالي تحلیل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادھا أو تسویتھا كما في 

عند الطلب إلى أقل من  
 6شھور و 3بین   أشھر 3ین شھر و ب  بین ثمانیة أیام و شھر  ثمانیة أیام

 9شھور و 6بین   أشھر
 المجموع  بدون استحقاق  أكثر من سنة  أشھر وسنة 9بین   أشھر

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 

                  

 40,688,007,883  5,368,480,185  -  -  -  -  -  -  35,319,527,698 ف سوریة المركزينقد وأرصدة لدى مصر

 94,063,357,375  -  -  -  -  -  500,000,000  17,119,006,884  76,444,350,491 أرصدة  لدى المصارف

 34,534,253,132  65,016,250  14,344,166,000  4,179,652,082  3,035,412,376  7,906,860,228  180,000,000  4,823,146,196  - ایداعات لدى المصارف

 6,010,851  -  -  -  -  -  -  -  6,010,851 موجودات مالیة للمتاجرة

( يتسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصاف  -  40,324,364  1,478,421,427  942,104,038  132,148,311  344,386,159  522,503,285  490,994,092  3,950,881,676 

 134,500,000  134,500,000  -  -  -  -  -  -  - موجودات مالیة متوفرة للبیع

 2,963,812,317  2,963,812,317  -  -  -  -  -  -  - موجودات ثابتة

 34,721,499  34,721,499  -  -  -  -  -  -  - موجودات غیر ملموسة

 1,366,242,497  6,007,791  428,656,219  14,471,095  643,812,448  74,716,451  20,107,932  167,362,279  11,108,282 موجودات أخرى
الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة 

 1,740,124,733  1,740,124,733  -  -  -  -  -  -  - المركزي

 179,481,911,963  10,803,656,867  15,295,325,504  4,538,509,336  3,811,373,135  8,923,680,717  2,178,529,359  22,149,839,723  111,780,997,322 مجموع الموجودات

                  

 44,091,516,726  -  -  -  -  -  -  176,061,897  43,915,454,829 ودائع بنوك

 104,359,797,449  -  32,729,960  2,276,014,059  687,359,317  1,140,469,336  3,667,562,286  18,729,050,314  77,826,612,177 ودائع العمالء

 1,929,584,908  -  -  -  1,929,584,908  -  -  -  - تأمینات نقدیة

 3,974,117,261  -  -  -  -  -  3,974,117,261  -  - مخصصات متنوعة

 21,125,000  -  -  21,125,000  -  -  -  -  - مطلوبات ضریبیة مؤجلة

بة الدخلمخصص ضری  -  -  -  728,089,965  -  -  -  -  728,089,965 

 3,017,361,852  -  349,689  24,317,113  7,343,801  12,184,864  2,236,065,912  197,975,568  539,124,905 مطلوبات أخرى

 158,121,593,161  -  33,079,649  2,321,456,172  2,624,288,026  1,880,744,165  9,877,745,459  19,103,087,779  122,281,191,911 مجموع المطلوبات

                  

 21,360,318,802  10,803,656,867  15,262,245,855  2,217,053,164  1,187,085,109  7,042,936,552  (7,699,216,100)  3,046,751,944  (10,500,194,589) الصافي

                  

اكميالصافي التر  
(10,500,194,589)   (7,453,442,645)  (15,152,658,745)  (8,109,722,193)  (6,922,637,084)  (4,705,583,920)  10,556,661,935  21,360,318,802   
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              :2016كانون األول  31المتوقعة الستردادھا أو تسویتھا كما في  یبین الجدول التالي تحلیل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة

 المجموع  بدون استحقاق  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  سوریةلیرة   لیرة سوریة 
                  

 27,156,379,037  5,756,511,056  -  -  -  -  -  -  21,399,867,981 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

 105,923,538,475  -  -  -  -  -  500,000,000  16,651,994,272  88,771,544,203 أرصدة  لدى المصارف

 52,720,534,804  -  15,253,987,065  1,623,540,000  2,210,602,000  4,929,440,000  60,000,000  23,231,165,739  5,411,800,000 ایداعات لدى المصارف

 1,278,538  -  -  -  -  -  -  -  1,278,538 موجودات مالیة للمتاجرة

 4,150,351,257  366,697,079  413,110,735  204,137,771  578,651,659  512,792,225  532,834,652  260,375,843  1,281,751,293 تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

 75,215,000  75,215,000  -  -  -  -  -  -  - موجودات مالیة متوفرة للبیع

 2,741,211,167  2,741,211,167  -  -  -  -  -  -  - موجودات ثابتة

 39,832,311  39,832,311  -  -  -  -  -  -  - موجودات غیر ملموسة

 614,076,719  64,320,000  102,846,332  6,291,806  81,714,185  2,438,938  6,385,388  334,129,426  15,950,644 موجودات أخرى

 2,024,818,756  2,024,818,756  -  -  -  -  -  -  - مركزيالودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة ال

 195,447,236,064  11,068,605,369  15,769,944,132  1,833,969,577  2,870,967,844  5,444,671,163  1,099,220,040  40,477,665,280  116,882,192,659 مجموع الموجودات

                  

 54,458,653,432  -  -  206,972,000  -  -  -  -  54,251,681,432 ودائع بنوك

 108,920,744,405  -  43,304,009  2,583,576,600  1,222,761,766  3,393,838,301  5,558,816,709  20,032,392,919  76,086,054,101 ودائع العمالء

 2,020,772,233  -  -  -  2,020,772,233  -  -  -  - تأمینات نقدیة

خصصات متنوعةم  -  -  5,071,006,460  -  -  -  -  -  5,071,006,460 

 6,303,750  -  -  6,303,750  -  -  -  -  - مطلوبات ضریبیة مؤجلة

 433,864,865  -  -  -  -  433,864,865  -  -  - مخصص ضریبة الدخل

 2,464,252,834  -  429,017  25,698,403  11,363,255  33,623,073  1,782,147,556  198,462,788  412,528,742 مطلوبات أخرى

 173,375,597,979  -  43,733,026  2,822,550,753  3,254,897,254  3,861,326,239  12,411,970,725  20,230,855,707  130,750,264,275 مجموع المطلوبات

                  

 22,071,638,085  11,068,605,369  15,726,211,106  (988,581,176)  (383,929,410)  1,583,344,924  (11,312,750,685)  20,246,809,573  )13,868,071,616( الصافي

                  

   22,071,638,085  11,003,032,716  (4,723,178,390)  (3,734,597,214)  (3,350,667,804)  (4,934,012,728)  6,378,737,957  (13,868,071,616) الصافي التراكمي
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  بنود خارج بیان المركز المالي الموحد
 المجموع  سنوات  5من سنة لغایة   لغایة سنة  2017كانون األول  31
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
      

  4,589,928,396  610,050  4,589,318,346  الكفاالت 
 1,276,727,618  -  1,276,727,618 سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة 

 مباشرة غیر غیر سقوف تسھیالت ائتمانیة 
 203,109,369  -  203,109,369 مستغلة

 6,069,155,333  610,050  6,069,765,383 
           

      
 المجموع  سنوات  5من سنة لغایة   لغایة سنة  2016كانون األول  31
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
      

 4,751,287,600  9,355,750  4,741,931,850 الكفاالت 
 1,296,115,911  -  1,296,115,911 سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة 

 مباشرة غیر غیر سقوف تسھیالت ائتمانیة 
 4,464,217,080  -  4,464,217,080 مستغلة

 10,502,264,841  9,355,750  10,511,620,591 

  مخاطر التشغیل   35.6
حتیال وعوامل خارجیة أخرى. ، ابشرية عن تعطل األنظمة، خطأ تمثل المخاطر التشغیلیة مخاطر الخسائر الناتج

 ینشأ عنھاار على سمعة المجموعة، ضرأ فإن المخاطر التشغیلیة قد تسبب عندما تعجز أنظمة الرقابة عن العمل،
متطلبات قانونیة وتشریعیة كما قد تسبب خسائر مادیة. ال تتوقع المجموعة إزالة كل المخاطر التشغیلیة ولكن یمكنھا 
إدارة ھذه المخاطر عبر نظام رقابة متكامل ومراقبة ومتابعة المخاطر المحتملة. إن الرقابة تتضمن فصل المھام بفاعلیة، 

  ت التفویض والمراقبة، تعلیم الموظفین وتقییم اإلجراءات. إجراءا

یتم االعتماد على سلسلة من اإلجراءات لنشر التوعیة من خالل التدریب المتواصل على كیفیة تبلیغ وتبادل المعلومات 
التشغیلیة حیث بما یتعلق باألحداث والمخاطر التشغیلیة وباعتماد منھج تعبئة استمارات ترسل إلى قسم إدارة المخاطر 

  یتم تجمیعھا ومعالجة بیاناتھا لالستفادة منھا من أجل تقییم اإلجراءات المتبعة في المجموعة وتحسینھا.

تعنى إدارة مخاطر التشغیل بمراجعة إجراءات العمل الداخلیة بھدف إبراز مخاطرھا والتوصیة لتخفیفھا والسیطرة 
  علیھا.

جل تغطیة أنواع محددة من مخاطر یضا ھو اعتماد بوالص التأمین من أة أإن أحد أسالیب تخفیف المخاطر التشغیلی
  التشغیل.

 
  مخاطر األعمال   35.7

  

االخطار الناتجة عن  قطاع البنوك بصفة عامة، ومنھا البنك أو تؤثر على قد تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل
 .البنك عمالألعدید من المؤشرات السلبیة على نتائج الظروف السیاسیة واالقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا ا

بتقییم تلك المخاطر بشكل مستمر واتخاذ اإلجراءات المناسبة للتقلیل بقدر اإلمكان من أثرھا على  مجموعةتقوم إدارة ال
  .األعمال والمركز المالي للمجموعةنتائج 
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 التحلیل القطاعي 36

  
  یمثل قطاع التوزیع الجغرافي القطاع الثانوي.یمثل قطاع األعمال القطاع الرئیسي بینما 

 
  عمال:األقطاع  -

  یتم تنظیم المجموعة ألغراض إداریة من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئیسیة ھي :
  

  یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغیرة ومنحھم القروض والدیون وخدمات أخرى.التجزئة: 
  یة والخدمات المصرفیة األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.االئتمانالتسھیالت یشمل متابعة الودائع والشركات: 
   یشمل ھذا القطاع تقدیم خدمات التداول والخزینة وإدارة أموال المجموعة. الخزینة: 

  
ھذه القطاعات ھي األساس الذي تبني علیھا المجموعة تقاریرھا حول معلومات قطاعات األعمال الرئیسیة.
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  التحلیل القطاعي (تتمة)    36
  

   قطاع األعمال
  

  فیما یلي توزیع اإلیرادات والربح والموجودات والمطلوبات والمصاریف الرأسمالیة:

 
 

 

   2017  2016 
            
 المجموع  المجموع   أخرى غیر موزعة  خزینة  شركات  أفراد 

 لیرة سوریة  یةلیرة سور   لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 

            
الدخل (الخسارة) إجمالي 

(باستثاء حصة  التشغیلي
البنك من أرباح شركات 

  حلیفة)
(302,414,328)  1,177,474,131  (950,936,644)  2,510,709  (73,366,132)  10,057,443,326 

  438,885,224  2,098,686,026  -  -  2,058,882,322  39,803,704  الخسائر االئتمانیة استرداد

         2,025,319,894  10,496,328,550 
غیر موزعة على  مصاریف

 (2,147,765,256)  (2,056,096,316)  (2,056,096,316)  -  -  - القطاعات

حصة البنك من أرباح 
 3,500,000  3,500,000  -  3,500,000  -  -  الشركات الحلیفة

قبل  ربحال(الخسارة) 
 8,352,063,294  (27,276,422)  -  -  -  - الضریبة

 (550,092,249)  (728,506,611)  (728,506,611)  -  -  - مصروف ضریبة الدخل 

 7,801,971,045  (755,783,033)         ربح السنة(خسارة) صافي 

            
            معلومات أخرى

            
(باستثناء  موجودات القطاع

االستثمارات  في  قیمة 
  شركات حلیفة)

60,577,758  3,896,555,153  171,718,221,670  -  175,675,354,581  192,417,805,377 

 75,215,000  134,500,000  -  134,500,000  -  - االستثمار في شركات حلیفة

موجودات غیر موزعة على 
 2,954,215,687  3,672,057,382  3,672,057,382  -  -  -  القطاعات

 195,447,236,064  179,481,911,963  3,672,057,382  171,852,721,670  3,896,555,153  60,577,758  مجموع الموجودات

             
             

 170,655,997,970  156,072,748,461  -  45,937,506,244  38,218,447,239  71,916,794,978 مطلوبات القطاع

ر موزعة على مطلوبات غی
 2,719,600,009  2,048,844,700  2,048,844,700  -  -  -  القطاعات

 173,375,597,979  158,121,593,161  2,048,844,700  45,937,506,244  38,218,447,239  71,916,794,978 مجموع المطلوبات

             

 611,580,553  336,899,203         المصاریف الراسمالیة

 97,635,085  114,105,886         الستھالكاتا

 5,473,358  5,110,812         االطفاءات
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  التحلیل القطاعي (تتمة)    36
  

  (تتمة) قطاع األعمال
 

  معلومات التوزیع الجغرافي
  

  افي:فیما یلي توزیع إیرادات وموجودات المجموعة ومصاریفھا الرأسمالیة حسب القطاع الجغر
  

 المجموع  خارج سوریة  داخل سوریة 

 2017  2016  2017  2016  2017  2016 

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
            

إجمالي 
(الخسارة) 

 التشغیلي الدخل
(1,568,327,870)  8,438,728,354  1,498,461,738  1,622,214,972  (69,866,132)  10,060,943,326 

مجموع 
 195,447,236,064  179,481,911,963  155,205,886,525  125,628,480,634  40,241,349,539  53,853,431,329 الموجودات

مصاریف 
 611,580,553  336,899,203  -  -  611,580,553  336,899,203 رأسمالیة
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  كفایة رأس المال 37

  

ى رأسمال مناسب لمواجھة المخاطر التي تالزم أنشطتھ المختلفة. یتم مراقبة مدى كفایة رأس المال من یحافظ البنك عل
  خالل النسب الصادرة عن مجلس النقد والتسلیف والمستندة إلى مقررات بازل الدولیة.

تصادیة ووصف یدیر البنك ھیكلیة رأسمالھ ویجري تعدیالت علیھ في ضوء التغیرات التي تطرأ على الظروف االق
  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 

 تخدم رأس المال التنظیمي كمؤشر لتلك التركزات.االئتمانیة والتي تس
 

  تتكون األموال الخاصة الصافیة من العناصر التالیة:
األموال الخاصة األساسیة: وتتكون من رأس المال المكتتب بھ واالحتیاطي القانوني واالحتیاطي الخاص  - 

 .ة الموجودات غیر الملموسةبعد أن یتم تنزیل قیمواألرباح (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 المحققة األرباح غیر 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 

  
ند احتساب كفایة رأس المال وفقاً لتعلیمات وقرارات مجلس النقد والتسلیف في سوریة ذات الصلة یتم قیاس المخاطر ع

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 مخا طر االئتمان وفقا

ً ألوزان التثقیل المذكورة في تعلیمات مجلس النقد والتسلیف وذلك بعد طرح المؤونات والضمانات المقبولة، أما  ووفقا
المشار بالنسبة لمخاطر السوق فتم أخذ قیمة مراكز القطع األجنبي التشغیلیة المحمولة وذلك بعد تثقیلھا بأوزان التثقیل 

ً ألسلوب المؤشر األساسي حیث یتم أخذ متوسط  إلیھا في تعلیمات المجلس، وأخیراً یتم قیاس المخاطر التشغیلیة وفقا
من الفوائد والعموالت ومن ثم تثقیل الناتج بأوزان التثقیل المذكورة في تعلیمات  لبنكثالثة سنوات لصافي إیراد ا

  .المجلس
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  (تتمة) كفایة رأس المال  37 

 
  یوضح الجدول التالي كیفیة احتساب نسبة كفایة رأس المال:

  
    2017   2016 

 لیرة سوریة   لیرة سوریة    

          

 21,869,907,815   21,112,067,816   بنود رأس المال األساسي:
       األموال الخاصة األساسیة:

 4,164,746,812   4,169,988,045    رأس المال المكتتب بھ
  751,648,092   1,039,915,727    االحتیاطي القانوني 

  751,648,092   1,039,915,727   االحتیاطي الخاص
 16,639,985,695   13,724,791,695    غیرالمحققة المدورة  رباحألا

 (398,288,565)  1,179,345,899    المتراكمة المحققة )الخسائراألرباح (
       ینزل منھا:

 (39,832,311)   (34,721,499)    لموجودات غیر الملموسةصافي ا
 ً  -  (7,167,778)   أصول مستملكة إلى ما بعد انتھاء الفترة المحددة قانونا

      
 152,442,334   174,674,209   بنود رأس المال المساعد:

  ستثمارات في أوراق مالیةصافي األرباح غیر المحققة عن اال
  9,455,625    31,687,500   منھا %50خصم متوفرة للبیع بعد  

 142,986,709   142,986,709   احتیاطي عام مخاطر التمویل
 22,022,350,149   21,286,742,025   مجموع رأس المال التنظیمي (األموال الخاصة)

        
 148,403,946,262   122,005,340,636    مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر

 2,027,074,000   2,080,387,000    المرجحة بالمخاطر الموحد خارج بیان المركز المالي حسابات
 321,858,000   889,313,000   مخاطر السوق

 1,976,047,197   2,024,908,615    المخاطر التشغیلیة
 14.42%   16.76%   نسبة كفایة رأس المال (%)

 99.09%  98.84% (%) لكیةالم نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق
 14.32%   16.62%   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 ا%8للبنوك العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة عن نسبة 
  والتي تستخدم رأس المال التنظیمي كمؤشر لتلك التركزات.

  
والذي تضمن تعدیل المادة الثامنة من  4201شباط  26تاریخ  4/م ن / ب1088صدر قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 

ات تقییم مركز القطع قبحیث یتم إدراج فرو 2008شباط  4تاریخ  1/ م ن / ب 362قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
البنیوي غیر المحققة ضمن األموال الخاصة األساسیة ألغراض احتساب كفایة رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد 

  . 2013 كانون األول 31وذلك ابتداء من البیانات الموقوفة بتاریخ  2007لعام  4/ م ن / ب253والتسلیف 
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 استحقاقات الموجودات والمطلوباتتحلیل   38

  
 المجموع  أكثر من سنة  لغایة سنة 2017كانون األول  31

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
      الموجودات

  40,688,007,883            5,368,480,185            35,319,527,698          مصرف سوریة المركزينقد و أرصدة لدى 
  94,063,357,375             -                            94,063,357,375          لدى المصارفأرصدة 

  34,534,253,132            14,409,182,250          20,125,070,882 ایداعات لدى المصارف
  6,010,851                     -                            6,010,851                  موجودات مالیة للمتاجرة

  3,950,881,676              1,013,497,377            2,937,384,299            تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
  134,500,000                134,500,000               -                            موجودات مالیة متوفرة للبیع

  2,963,812,317              2,963,812,317             -                            موجودات ثابتة
  34,721,499                  34,721,499                 -                            موجودات غیر ملموسة

  1,366,242,497              434,664,010              931,578,487              موجودات أخرى
الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة 

  1,740,124,733              1,740,124,733             -                            المركزي
  179,481,911,963          26,098,982,371          153,382,929,592        اجمالي الموجودات

      
      المطلوبات
  44,091,516,726             -                            44,091,516,726          ودائع بنوك

  104,359,797,449          32,729,960                104,327,067,489        ودائع العمالء
  1,929,584,908               -                            1,929,584,908             تأمینات نقدیة

 مخصصات متنوعة
           

3,974,117,261                           -    
           

3,974,117,261 
  21,125,000                   -                            21,125,000                مطلوبات ضریبیة مؤجلة
 728,089,965                 -                           728,089,965               مخصص ضریبة الدخل 

  3,017,361,852              349,689                     3,017,012,163            مطلوبات أخرى
  158,121,593,161          33,079,649                158,088,513,512        اجمالي المطلوبات

 الصافي
              

(4,705,583,920)  
           

26,065,902,722   
             

21,360,318,802  
      

      2016كانون األول  31
      الموجودات

 27,156,379,037  5,756,511,056  21,399,867,981 مصرف سوریة المركزينقد وأرصدة لدى 
 105,923,538,475  -  105,923,538,475 أرصدة لدى المصارف

 52,720,534,804  15,253,987,065  37,466,547,739 ایداعات لدى المصارف
 1,278,538  -  1,278,538 موجودات مالیة للمتاجرة

 4,150,351,257  779,807,814  3,370,543,443 تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
 75,215,000  75,215,000  - موجودات مالیة متوفرة للبیع

 2,741,211,167  2,741,211,167  - موجودات ثابتة
 39,832,311  39,832,311  - موجودات غیر ملموسة

 614,076,719  167,166,332  446,910,387 موجودات أخرى
 2,024,818,756  2,024,818,756  -  ف سوریة المركزيالودیعة المجمدة لدى مصر

 195,447,236,064  26,838,549,501  168,608,686,563 اجمالي الموجودات
      المطلوبات      

 54,458,653,432  -  54,458,653,432  ودائع بنوك
 108,920,744,405  43,304,009  108,877,440,396 ودائع العمالء

 2,020,772,233  -  2,020,772,233 یةتأمینات نقد
 5,071,006,460  -  5,071,006,460 مخصصات متنوعة

 6,303,750  -  6,303,750 مطلوبات ضریبیة مؤجلة
 433,864,865  -  433,864,865  مخصص ضریبة الدخل

 2,464,252,834  429,017  2,463,823,817 مطلوبات أخرى
 173,375,597,979  43,733,026  173,331,864,953 اجمالي المطلوبات

 22,071,638,085  26,794,816,475  (4,723,178,390) الصافي
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   محتملة لتزاماتوا رتباطاتا    39

 
  (خارج بیان المركز المالي الموحد) ئتمانیةالتزامات ارتباطات وا    39.1

  
  2017   2016 

 لیرة سوریة   لیرة سوریة  
        

 4,751,287,600    4,589,928,396  كفاالت:
      
 1,090,325,470   727,234,973 دفع  -
 979,600,259   1,230,684,873  حسن تنفیذ -
 2,681,361,871   2,632,008,550 أخرى   -
      

  1,296,115,911   1,276,727,618  سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة 
  4,464,217,080  203,109,369  مباشرة غیر مستغلةر غیسقوف تسھیالت ائتمانیة 

      
  6,069,765,383    10,511,620,591 

     
  

  لتزامات تعاقدیة وعقود إیجار تشغیلیةا    39.2
  
  2017   2016 

 لیرة سوریة   لیرة سوریة  
      إرتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة:

 55,294,455    46,422,487 تستحق خالل سنة
 54,960,304   15,780,129 تستحق خالل أكثر من سنة

رتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة في تاریخ بیان المركز امجموع 
 110,254,759   62,202,616 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 
تقوم المجموعة بطلب استشارة فنیة حول وضع الدعاوي القضائیة وإذا وجد توقع  .الدعاوي القضائیةمثل ھذه  مع

زمة لتعكس اآلثار السلبیة للدعاوي القضائیة على مركزھا تقوم المجموعة بالتعدیالت الال ،لخسارة یمكن تقدیر قیمتھا
  المالي.

ھ أن اإلدارة تعتقد، المستشار القانوني 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.

 
  الضریبةمخصصات   39.4

  
قام البنك بتقدیم البیانات الضریبیة وتم تسدید مخصصات الضریبة حسب التواریخ المحددة  ،17كما ذكر في اإلیضاح 

ما زالت البیانات الضریبیة لھذه السنوات قید المراجعة لدى الدوائر المالیة. تعتقد إدارة  2016إلى  2012عن أعوام 
الفروقات الناتجة عن مراجعة الدوائر المالیة للبیانات الضریبیة سوف لن تكون  أن ،بناًء على الخبرة السابقة ،البنك

  جوھریة ولیس لھا أي تأثیر جوھري على البیانات المالیة للبنك أو نتائج األعمال.
 
  
  



  (شركة مساھمة مغفلة عامة)بنك سوریة والمھجر 
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  أرقام المقارنة     40
  

عملیة إعادة التبویب  رلتتناسب مع تبویب أرصدة الفترة الحالیة. لم تؤث 2016تم إعادة تبویب بعض أرصدة عام 
  ھذه على حقوق الملكیة أو ربح السنة السابقة.

  
  ویلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبویبھا في بیان المركز المالي الموحد:

  
 31 التبویب كما في

 2017كانون األول 
 31 التبویب كما في  

 2016كانون األول 
  

 الشرح
  المبلغ  

 لیرة سوریة
          
نقد وأرصدة لدى      أخرى وباتطلم

 مصرف سوریة المركزي
مبالغ مستحقة إعادة تبویب   

التحصیل من مقاصة المصرف 
  المركزي

 (223,658,776)  

       
   


