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2012 2013   
  یضاحإ لیرة سوریة لیرة سوریة

    
 الفوائد الدائنة 21 3,319,984,014           3,504,904,747

 الفوائد المدینة 22 (1,838,064,056)          (1,907,555,486)
    

 صافي الدخل من الفوائد    1,481,919,958           1,597,349,261
    
    

 العموالت والرسوم الدائنة   365,039,192               306,091,142             
 العموالت والرسوم المدینة  (3,154,806)  (1,826,452)                 

    
 صافي الدخل من العموالت والرسوم 23  361,884,386               304,264,690

    
    

 صافي الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم   1,843,804,344            1,901,613,951
    

 الناتجة عن تقییم) خسائرال( األرباح صافي   172,717,798              (89,593,839)
 االجنبیة العمالت  

 أرباح تقییم مركز القطع البنیوي    3,015,130,748           946,018,923
  موجودات مالیة للمتاجرة أرباح 24  14,125                       19,180

 إیرادات تشغیلیة اخرى 25  30,766,137                27,552,600
    

 اجمالي الدخل التشغیلي   5,062,433,152            2,785,610,815
    

 المصاریف    
 نفقات الموظفین 26  )516,813,406( )513,458,850(

 استھالكات الموجودات الثابتة 8 (96,548,289) (104,676,877)
 اطفاءات الموجودات غیر الملموسة  9 (3,504,209) (7,719,523)

(1,223,121,030) (3,474,049,664) 27 
  مخصص الخسائر االئتمانیة المباشرة وغیر

 مباشرةال  
 مخصصات متنوعة 15 (640,107,655) (9,246,382)

 مصاریف تشغیلیة اخرى 28 (329,744,426) (254,578,195)
    
 اجمالي المصاریف التشغیلیة  (5,060,767,649)  )2,112,800,857(
    
    

 الربح قبل الضریبة   1,665,503                   672,809,958
  ضریبة الدخل ) مصروف(إیراد  16 979,601  )11,057,107(
    

 صافي ربح السنة   2,645,104                  661,752,851
    



  )سورية خاصة شركة مساهمة مغفلة(الدولي للتجارة والتمويل  المصرف
   الموحد الشامل بيان الدخل

 2013 كانون األول 31المنتهية في  للسنة
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2012 2013   
  یضاحإ لیرة سوریة لیرة سوریة

      
 صافي ربح السنة   2,645,104                  61,752,8516

  مكونات الدخل الشامل األخرى    -  -
        
  اجمالي الدخل الشامل للسنة    2,645,104               661,752,851 

      
  :العائد إلى    

  مساھمي البنك    2,311,835               661,754,661
  )الجھة غیر المسیطرة(حقوق األقلیة     333,269                   (1,810)                     

      
 661,752,851               2,645,104      

      

12.60                         0.04  29  
 الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح

 العائد إلى مساھمي البنك السنة  



  )سورية خاصة شركة مساهمة مغفلة(المصرف الدولي للتجارة والتمويل 
   الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية

 2013 كانون األول 31المنتهية في  للسنة

  .وتقرأ معھا الموحدة تشكل جزءًا اساسیًا من البیانات المالیة 39الى  1ان االیضاحات المرفقة من 
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      مســاھـمي المصرف العائــــد إلـى       

 
  المكتتب بھ س المالرأ
 والمدفوع  

  صدارإعالوة 
 حتیاطي خاصإ حتیاطي قانونيإ رأس المال  

  حتیاطي عام مخاطرإ
 ربح السنة  التمویل  

  المدورة األرباح
 غیر المحققة  

  رباحاأل) الخسائر(
 محققةال مدورةال  

  مجموع حقوق مساھمي
  المصرف  

  حقوق األقلیة
  الحصة غیر(  
مجموع حقوق الملكیة  )المسیطرة  

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
2013            

  كانون 1الرصید كما في 
 8,488,865,645 14,482,435 8,474,383,210 787,211,279 1,065,878,490  - 170,965,101 535,314,970 535,314,970 129,698,400 5,250,000,000 2013الثاني   

 2,645,104 333,269  2,311,835  -  -  2,311,835  -  -  -  -  - الدخل الشامل للسنة
  -  -  - (3,012,818,913) 3,015,130,748 (2,311,835)  -  -  -  -  - تخصیص ربح السنة

                
 كانون 31الرصید في 

 8,491,510,749 14,815,704 8,476,695,045 (2,225,607,634) 4,081,009,238  - 170,965,101 535,314,970 535,314,970 129,698,400 5,250,000,000 2013األول   
               
              

2012            
  كانون 1الرصید كما في 

  2012الثاني   
 7,828,314,317 14,506,974 7,813,807,343 1,322,654,335 119,859,567  - 170,965,101 535,314,970 535,314,970 129,698,400 5,000,000,000 المعاد تصنیفھ  

 661,752,851  )1,810( 661,754,661  -  - 661,754,661  -  -  -  -  - إجمالي الدخل الشامل
  الزیادة في راس المال

  -  -  -  )250,000,000(  -  -  -  -  -  -  250,000,000  ) 38,18إیضاح(  
  )1,050,000(  - )1,050,000(  )1,050,000(  -  -  -  -  -  -  -  رسم طابع زیادة رأس المال

  -  -  - )284,264,262( 946,018,923 )661,754,661(  -  -  -  -  - تخصیص ربح السنة
 تعدیالت في حقوق( اخرى 

  )151,523(  )22,729(  )128,794(  )128,794(  -  -  -  -  -  -  -  )الجھة غیر المسیطرة  
                

 كانون 31الرصید في 
 8,488,865,645  14,482,435  8,474,383,210 787,211,279 1,065,878,490    - 170,965,101 535,314,970 535,314,970 129,698,400 5,250,000,000 2012األول   
               
              



  )سورية خاصة شركة مساهمة مغفلة(المصرف الدولي للتجارة والتمويل 
  الموحد بيان التدفقات النقدية 

  2013 كانون األول 31المنتهية في  للسنة

  .وتقرأ معھا الموحدة تشكل جزءًا اساسیًا من البیانات المالیة 39الى  1ان االیضاحات المرفقة من 
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2012  2013   
  یضاحإ لیرة سوریة  لیرة سوریة 

 التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة   
 ربح السنة قبل الضریبة  1,665,503  672,809,958

 تعدیالت لبنود غیر نقدیة     
 االستھالكات  8 96,548,289 104,676,877

  االطفاءات 9 3,504,209 7,719,523
  خسائر استبعادات موجودات ثابتة  25,121  26,819,895

 وغیر المباشرة المباشرة تمانیةئمصروف مخصص الخسائر اال 27 3,474,049,664 1,223,121,030
 مخصصات متنوعة 15 640,107,655 9,246,382

 إعادة تقییم الموجودات المالیة للمتاجرة 6,24 - (19,180)
  تعدیالت في االرباح المدورة  - (151,523)

    
 الربح قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة  4,215,900,441 2,044,222,962

     

195,115,340 322,450,064  
  احتیاطي( النقص في ایداعات لدى مصرف سوریة المركزي 

 )الزامي  
  النقد في الفروع المغلقة 3 )225,196,320( -

 النقص في ایداعات لدى مصارف التي تزید استحقاقاتھا عن ثالثة اشھر  2,644,736,575 4,930,942,475

)187,024,073( )169,540,583(  
 مقیدة(لدى مصارف التي تستحق خالل ثالثة اشھر  رصدةالزیادة في ا

  )السحب   
  النقص في الموجودات المالیة للمتاجرة  107,430 -

  النقص في التسھیالت االئتمانیة المباشرة  1,238,920,307 9,151,413,739
 النقص في موجودات اخرى) الزیادة(  )772,506,806( 136,852,125

737,414,752 )761,336,708(  
  الزیادة في ودائع بنوك التي تزید استحقاقھا عن ثالثة) النقص(
 اشھر  

 تأمینات نقدیة في) النقص(الزیادة   138,950,386 (3,613,890,305)
 في ودائع العمالء) النقص(الزیادة   632,717,294 (6,452,572,685)

 في مطلوبات اخرى) النقص(الزیادة   78,500,402 (444,894,482)
    

 األنشطة التشغیلیة قبل الضریبة المدفوعة منصافي التدفق النقدي   7,343,702,482 6,497,579,848
  ضریبة الدخل المدفوعة 16 (9,259,414) )322,592,577(

     
  األنشطة التشغیلیة منصافي التدفق النقدي   7,334,443,068 6,174,987,271

     
 التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة   

 شراء موجودات ثابتة 8 (41,003,033)  )77,861,171(
  شراء موجودات غیر ملموسة 9 -  (3,053,836)

  المتحصل من بیع موجودات ثابتة  4,000 900,000
 استحقاقات موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق  -  278,600,000
  الزیادة في الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي  - (25,000,000)

    
 األنشطة اإلستثماریة من )المستخدم في(صافي التدفق النقدي   (40,999,033)  173,584,993

    
 التدفقات النقدیة األنشطة التمویلیة   

  رسم طابع زیادة رأس المال  - (1,050,000)
  أرباح مدفوعة   (780,870) (5,289,590)

     
  صافي التدفق النقدي المستخدم في األنشطة التمویلیة  (780,870)  (6,339,590)

     
 صافي الزیادة في النقد وما في حكمھ  7,292,663,165 6,342,232,674
  عار الصرف تاثیر تغیر اس   7,358,137,832 (446,263,854)

 النقد وما في حكمھ في بدایة السنة  19,530,810,383 13,634,841,563
    

 النقد وما في حكمھ في نھایة السنة 30 34,181,611,380 19,530,810,383
    
 التشغیلیة من الفوائدالتدفقات النقدیة      

 فوائد مقبوضة  3,258,972,877 3,653,093,628
 فوائد مدفوعة  1,870,954,137 1,878,617,903

 معامالت غیر نقدیة      
 محول من األرباح المدورة إلى رأس المال 18,38 -  250,000,000



  )سوریة خاصة شركة مساھمة مغفلة(المصرف الدولي للتجارة والتمویل 
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 معلومات عن البنك 1
  

  ھو شركة مساھمة مغفلة سوریة خاصة، تم تأسیسھ في ) المصرف(المصرف الدولي للتجارة والتمویل 
وبموجب  13885وتحت السجل التجاري رقم  2004أیار  23ح بتاریخ /231بموجب القرار رقم  2003كانون األول  4

اتخذ المصرف مركزًا . خاصًا بوصفھ مصرفًا 10وفي سجل المصارف تحت الرقم  2001لعام  28قانون المصارف رقم 
 .سوریة –رئیسًا لھ في دمشق 

  
لیرة  500لیرة سوریة موزع على ثالثة مالیین سھم بقیمة اسمیة  1,500,000,000تأسس المصرف برأسمال مقداره 

ستة  موزع على 2007لیرة سوریة بنھایة عام  3,000,000,000سوریة للسھم الواحد، وقد تم زیادة رأس المال لیصل إلى 
لیرة  5,000,000,000لیرة سوریة للسھم الواحد، كما جرت زیادة رأس المال لیصل إلى  500مالیین سھم بقیمة اسمیة 

لیرة سوریة للسھم  500موزعة على عشرة مالیین سھم بقیمة اسمیة  2010سوریة خالل شھري نیسان وأیار من عام 
 .2009نیسان  2وراق المالیة بتاریخ الواحد، وقد تم إدراج أسھم المصرف في سوق دمشق لأل

  
لیرة سوریة بما  500لیرة سوریة بدًال من  100تم تعدیل القیمة االسمیة للسھم الحالي لتصبح  2011حزیران  19بتاریخ 

 2011لعام /  29/ من قانون الشركات الجدید الصادر بالمرسوم التشریعي رقم /  91/ من المادة /  3/ یتفق مع احكام الفقرة 
لیرة سوریة للسھم  100لیرة سوریة موزع على خمسین ملیون سھم بقیمة اسمیة  5,000,000,000لیصبح رأس المال 

  .الواحد
  

تمت الموافقة على زیادة راسمال   2012ارأی 31لمساھمي المصرف بتاریخ  وغیر العادیة بموجب قرار الھیئة العامة العادیة
سھم، أي بواقع  20عن طریق توزیع أسھم مجانیة بواقع سھم لكل من یملك  لیرة سوریة 250,000,000المصرف بمقدار 

 4سھم وقد أودعت أسھم الزیادة في مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق لألوراق المالیة بتاریخ  2,500,000
لیرة سوریة  100سھم بقیمة  52,500,000لیرة سوریة موزع على  5,250,000,000لیصبح رأس المال  2012أیلول 

 .2012بنھایة عام  للسھم الواحد
  

، ویتم توحید البیانات المالیة من رأسمال المصرف% 49.06م بنسبة األردن أسھ –یمتلك بنك اإلسكان للتجارة والتمویل 
  . للمصرف مع البیانات المالیة لبنك االسكان للتجارة والتمویل في األردن

  
  . لیرة سوریة 100,000,000من رأسمال شركة المركز المالي الدولي للوساطة المالیة والبالغ % 85یساھم المصرف بنسبة 

  .ان اسھم المصرف مدرجة في سوق دمشق لالوراق المالیة 
 

 شارع(في دمشق  المرخصة یقوم المصرف بتقدیم عدة أنشطة وخدمات مصرفیة من خالل مركزه الرئیسي وفروعھ الثالثون
) ، مخیم الیرموك، مشروع دمر، الحریقة، المزة، القصاع، التجارة،شارع الفردوس، برزةالباكستان، الحجاز، فندق داما روز

شارع الملك فیصل، فندق الشیراتون، الجمیلیة، شھبا مول، (وحلب ) حوش بالس، دوما، جرمانا، الزبداني(وریف دمشق 
 .لالذقیة وحماه ودرعا والحسكة والسویداء والقامشلي ودیر الزور ومحردةوحمص وطرطوس وا) الشیخ نجار

  
 مول، الشھبا حلب نجار، الشیخ حلب الزور، دیر حمص، دوما،: مؤقتًا خالل العامالتالیة إغالق فروع البنك  استمرار قد تمل

  .الیرموك، وفرع الزبداني بالس، حوش  الشیراتون، حلب
 

من قبل مجلس إدارة  2013 كانون األول 31المنتھیة في  المالیة للسنةالبیانات المالیة الموحدة  ت الموافقة على اصدارتم
  .) 1( في جلستھ رقم  2014 شباط 6المصرف بتاریخ 
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 السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اإلعداد و 2
 

 الموحدة المالیة البیاناتأسس إعداد  2.1
  

تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، بإستثناء الموجودات المالیة للمت اجرة الت ي تظھ ر بالقیم ة      -
  .العادلة بتاریخ المركز المالي

وتفس یراتھا وق رارات    تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ومع اییر المحاس بة الدولی ة    -
   .مجلس النقد والتسلیف

 .تم عرض البیانات المالیة الموحدة باللیرة السوریة وھي عملة التشغیل للمجموعة -
 31التابعة كما في  والشركة لمصرف الدولي للتجارة والتمویل  المالیة على البیانات الموحدة المالیة تشتمل البیانات -

 .2013كانون األول 
  

 البیانات المالیةأسس توحید 
یتم تحقیق . 2013كانون األول  31تشتمل البیانات المالیة الموحدة على البیانات المالیة للمجموعة وشركتھا التابعة كما في 

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

  :ةتسیطر المجموعة بالتحدید على الجھة المستثمر فیھا إذا، وفقط إذا، كان لدى المجموع
الحقوق القائمة التي تعطیھا القدرة على توجیھ األنشطة المتعلقة بالجھة المستثمر (سلطة تحكم بالجھة المستثمر فیھا  -

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

  
ال یكون للمجموعة أغلبیة األصوات أو الحقوق المماثلة في الجھة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتبار جمیع  عندما

  :الحقائق والظروف ذات الصلة في تقییم ما إذا كان لدى المجموعة سلطة التحكم في الجھة المستثمر فیھا، بما في ذلك
 .خرى في الجھة المستثمر فیھاالترتیبات التعاقدیة مع أصحاب األصوات األ -
 .الحقوق الناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى -
 .حقوق التصویت للمجموعة وحقوق التصویت المحتملة -

  
تقوم المجموعة بإعادة تقییم سیطرتھا على الجھة المستثمر فیھا إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى أن ھناك تغییرات في 

یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة . ثة للسیطرةواحد أو أكثر من العناصر الثال
تدرج الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف . التابعة ویتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة
امل الموحد من تاریخ اكتساب المجموعة السیطرة حتى للشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل السنة في بیان الدخل الش

  .تاریخ توقف المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة
تعود األرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى لمساھمي الشركة األم للمجموعة وإلى حقوق االقلیة 

عند الضرورة، ). الحصة غیر المسیطرة(ز في أرصدة حقوق االقلیة ، حتى لو كان ھذا یؤدي إلى عج)الحصة غیر المسیطرة(
. یتم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة للشركات التابعة لجعل سیاساتھا المحاسبیة تتماشى مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة

ت النقدیة الناتجة عن عملیات یتم حذف جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساھمین واإلیرادات والمصاریف والتدفقا
  .ضمن المجموعة عند التوحید

إذا فقدت المجموعة السیطرة . تتم معالجة التغیر في حصة الملكیة في الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة، ضمن حقوق الملكیة
  :على شركة تابعة، فإنھا

 .عةومطلوبات الشركة التاب) بما في ذلك الشھرة(تلغي االعتراف بموجودات  -
 .تلغي االعتراف بالقیمة الدفتریة ألي حصص غیر مسیطرة -
 .تلغي االعتراف بفروق الترجمة المتراكمة المسجلة في حقوق المساھمین -
 .تعترف بالقیمة العادلة للثمن المستلم -
 .تعترف بالقیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ -
 .تعترف بأي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر -
حصة الشركة األم من البنود المعترف بھا سابقا في مكونات الدخل الشامل األخرى الى األرباح أو  تعید تصنیف -

الخسائر أو األرباح المدورة، حسب مقتضى الحال، كما لو أن المجموعة تخلصت مباشرة من الموجودات أو 
 .المطلوبات ذات الصلة
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 )تتمة(اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة أسس  2
  

  التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات 2.2
  

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

إن تطبیق ھذه المعاییر الجدیدة والتعدیالت لیس لھ أي تأثیر على . 2013كانون الثاني  1التالیة التي أصبحت نافذة ابتداًء من 
  :المركز المالي للمجموعة أو أدائھا المالي

  

تعدیالت  .القروض الحكومیة –تبني معاییر التقاریر المالیة الدولیة للمرة األولى - 1لیة الدولي رقم معیار التقاریر الما -
 .1 على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم

 - " تقاص األصول المالیة والمطلوبات المالیة" –اإلفصاحات  :األدوات المالیة - 7معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
 . 7ى معیار التقاریر المالیة الدولي رقم تعدیالت عل

البیانات المالیة " 27ومعیار المحاسبة الدولي رقم " البیانات المالیة الموحدة" – 10معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
 ".المنفصلة

االستثمارات في " – 28ومعیار المحاسبة الدولي رقم " االرتباطات المشتركة" – 11معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
 ".الشركات الحلیفة والمشتركة

 ".اإلفصاح عن االستثمار في منشآت أخرى" – 12معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
 ".قیاس القیمة العادلة" – 13معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
 ).2011معدل في عام " (مزایا الموظفین" – 19معیار المحاسبة الدولي رقم  -

 
  معاییر وتفسیرات التقاریر المالیة الدولیة الصادرة أو المعدلة وغیر النافذة للتطبیق  2.3

  
  :2013كانون األول  31فیما یلي المعاییر والتفسیرات الجدیدة أو المعدلة وغیر نافذة التطبیق للسنة المنتھیة في 

  

یعكس المرحلة األولى  9التقاریر المالیة الدولي رقم معیار  إن "األدوات المالیة" – 9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  -
ویشمل تصنیف  39على استبدال معیار المحاسبة الدولي رقم ) IASB(من مشروع مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

كان المعیار في البدایة نافذ . 39الدولي رقم وقیاس األصول وااللتزامات المالیة كما ھي معرفة في معیار المحاسبة 
كانون الثاني  1تم تعدیل تاریخ التطبیق إلى و، 2013كانون الثاني  1لتطبیق على الفترات السنویة التي تبدأ من أو بعد ل

 2015إال انھ تم مؤخرًا إلغاء تاریخ نفاذ التطبیق في كانون الثاني  .2011وفق التعدیل الصادر في كانون األول  2015
وذلك عندما یكون المعیار أقرب إلى ) IASB(لیتم تحدید التاریخ فیما بعد من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

  .االكتمال
جة المحاسبیة للتحوط وتدني قیمة باستعراض المعال) IASB(في المراحل الالحقة، سیقوم مجلس معاییر المحاسبة الدولیة 

 مجموعةسینتج عن تبني المرحلة األولى من ھذا المعیار تأثیر على تصنیف وقیاس الموجودات المالیة لل. األصول المالیة
بتقییم أثر ھذا المعیار على البیانات  مجموعةستقوم ال. مجموعةولن یكون لھ أثر على تصنیف وقیاس االلتزامات المالیة لل

 .لیة عندما یتم إصدار المعیار بشكل كامل بكافة المراحلالما
 

ومعیار  12، معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 10تعدیالت لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم (منشآت االستثمار  -
وتتضمن  2014الثاني كانون  1ھذه التعدیالت نافذة التطبیق للفترات السنویة التي تبدأ بعد  )27 المحاسبة الدولي رقم

استثناء متطلبات توحید البیانات المالیة للمنشآت التي تعد منشأة استثمار حسب تعریف معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ال یتوقع . حیث یتطلب ذلك من منشأة االستثمار معالجة الشركات التابعة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر. 10

 .مجموعةا التعدیل أثر على الأن یكون لھذ
  

تعدیل على معیار المحاسبة الدولي رقم  -تقاص الموجودات المالیة وااللتزامات المالیة  32معیار المحاسبة الدولیة رقم  -
وأسس إجراء المقاصة بالنسبة آللیات التسویة غیر  "وجود حق قانوني إلجراء المقاصة"معنى توضح ھذه التعدیالت  32

ال . 2014كانون الثاني  1ھذه التعدیالت نافذة التطبیق للفترات السنویة التي تبدأ بعد . المتزامنة التي تحدث بغرف المقاصة
  .مجموعةیتوقع أن یكون لھذا التعدیل أثر على ال
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 )تتمة(أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة  2
 

 )تتمة( معاییر وتفسیرات التقاریر المالیة الدولیة الصادرة أو المعدلة وغیر النافذة للتطبیق2.3    
 

  
االعتراف  )IFRIC 21(یوضح  )IFRIC 21(" الغرامات" – 21تفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم  -

ووفقًا لھذا التفسیر فإن الغرامات التي . بالغرامة كالتزام عند وقوع الحدث الذي یؤدي لترتب ھذه الغرامة وفقًا للقانون النافذ
  .تنشأ عند الوصول إلى حد معین ال یتم االعتراف بھا كالتزام حتى یتم الوصول إلى ھذا الحد الذي تترتب علیھ الغرامة

)IFRIC 21 (ال یتوقع أن یكون لھذا التفسیر أثر . 2014 كانون الثاني 1التي تبدأ بعد فذ للتطبیق على الفترات السنویة نا
  .مالي جوھري على البیانات المالیة المستقبلیة

 

تعدیل معیار المحاسبة  - استبدال المشتقات المالیة واالستمرار بمحاسبة التحوط  - 39معیار المحاسبة الدولي رقم  -
تقدم ھذه التعدیالت إعفاء من التوقف عن استخدام محاسبة التحوط عندما یتم استبدال المشتقات المالیة  39رقم  الدولي

كانون  1التي تبدأ بعد نافذة للتطبیق على الفترات السنویة ھذه التعدیالت . المستخدمة كأداة للتحوط ضمن شروط معینة
سیتم تطبیق ھذه التعدیالت في حاالت االستبدال . باستبدال مشتقاتھا المالیة خالل السنة مجموعةلم تقم ال. 2014 الثاني

  .المستقبلیة
 

 ):2011إلى  2009دورة (التحسینات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة  -
  :وتتضمن مجموعةإن ھذه التحسینات لیس لھا أثر جوھري على ال

 1تكرار تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم  – 1معیار التقاریر المالیة الدولي رقم   ◄
 تكالیف االقتراض – 1معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  ◄
 توضیح متطلبات بیانات المقارنة – 1معیار المحاسبة الدولي رقم  ◄
 تبویب المعدات الخدمیة – 16معیار المحاسبة الدولي رقم  ◄
 األثر الضریبي على التوزیعات ألصحاب حقوق الملكیة – 32عیار المحاسبة الدولي رقم م ◄
  البیانات المالیة المرحلیة والمعلومات القطاعیة لمجموع الموجودات والمطلوبات – 34معیار المحاسبة الدولي رقم  ◄

  
 أھم التقدیرات المحاسبیة  2.4

  
ت   ؤثر ف   ي قیم   ة اإلی   رادات   وتق   دیراتإن إع   داد البیان   ات المالی   ة الموح   دة یتطل   ب م   ن إدارة المجموع   ة القی   ام باجتھ   ادات    

باإلضافة إلى االلتزامات المحتمل . المالیة الموحدة في البیاناتمطلوبات، واإلفصاحات المرفقة والمصاریف، والموجودات وال
تع  دیالت جوھری  ة ف  ي أرص  دة   الفرض  یات والتق  دیرات ق  د ین  تج عن  ھ  الم  رتبط بھ  ذه  إن ع  دم التأك  د . المفص  ح عنھ  ا  أن تط  رأ

  .الموجودات والمطلوبات في الفترات المستقبلیة
  

إن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المستقبلیة لألحداث غیر المؤكدة في تاریخ البیانات المالی ة الموح دة والت ي ق د ین تج      
مك ن أن ت  ؤدي إل ى تع دیالت جوھری ة ف ي أرص  دة الموج ودات والمطلوب ات الظ اھرة ف ي البیان  ات          عنھ ا مخ اطر ھام ة م ن الم    

  :ھي كما یليالمالیة الموحدة في السنة المالیة الالحقة، 
  مبدأ االستمراریة

 وعلى الرغم من. قامت إدارة المجموعة بتقدیر مدى قدرة المجموعة لالستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراریة
الظروف والمتغیرات االقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة وانعكاساتھا المتجلیة بحالة عدم 

فإن إدارة المجموعة متأكدة من أن المجموعة لدیھا الموارد الكافیة لتساعدھا على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلیة،  التیقن
  . بناًء علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة .المستقبلي المنظور

  
  القیمة العادلة لألدوات المالیة

عن طریق األسعار المعلنة أو  بیان المركز الماليفي حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ 
تقات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التداول النشط لبعض األدوات والمش

في حال تعذر ذلك، فإن تحدید القیمة العادلة یتطلب التقدیر . التسعیر حیث یتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق
  .واالجتھاد
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  )تتمة(أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة   2
  

 )تتمة(أھم التقدیرات المحاسبیة  2.4
  

  تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة
تقوم المجموعة بمراجعة التسھیالت االئتمانیة بشكل ربع سنوي وتقدیر كفایة المؤونة المسجلة في بیان الدخل بناء على تقدیرات 

وفي سبیل تقدیر الت دفقات النقدی ة المس تقبلیة تق وم المجموع ة باجتھ ادات ح ول        . اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدیة المستقبلیة
إن ھ  ذه التق  دیرات مبنی  ة بش  كل رئیس  ي عل  ى فرض  یات  . وض  ع الم  دین الم  الي وص  افي قیم  ة الض  مانة المتوق  ع الحص  ول علیھ  ا 

ة من التقدیر وعدم التیقن وأن النتائج الفعلیة ق د تختل ف ع ن التق دیرات وذل ك نتیج ة التغی رات        وعوامل متعددة لھا درجات متفاوت
 .الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل

 
باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقییم الق روض والس لف الھام ة بش كل منف رد، تق وم المجموع ة بتش كیل مخص ص النخف اض           

جماعي وذلك بتجمیع القروض والسلف ذات السمات المتشابھة لمخاطر االئتمان وتقییمھا بش كل جم اعي النخف اض    القیمة بشكل 
  .القیمة

 
  الموجودات الضریبیة المضجلة

. یتم االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن صافي الخسارة الضریبیة المتوقع االستفادة منھا عند تحقق الربح الضریبي
تراف بالموجودات الضریبیة المـؤجلة تقدیرات من اإلدارة مبنیة على فترة ومبالغ األرباح المستقبلیة الخاضعة یتطلب االع

  .للضریبة باإلضافة إلى خطط الضریبة المستقبلیة
  

  أھم السیاسات المحاسبیة   2.5
  

 :أعدت البیانات المالیة  الموحدة المرفقة وفقًا ألھم السیاسات المحاسبیة التالیة 
 

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

المركز المالي الموحد  بیانتحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالیة بأسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة في تاریخ 
یتم تسجیل األرباح والخسائر الناتجة عن التحویل إلى العملة الرئیسیة للمجموعة . لمعلنة من قبل مصرف سوریة المركزيوا

  .الدخل الموحدبیان في 
 .المالیة الموحدة والتي تمثل العملة الرئیسیة للمجموعة البیاناتإن اللیرة السوریة ھي عملة إظھار 

 
  معلومات القطاع

  
یمثل مجموعة من الموجودات والعملیات التي تشترك معا في تقدیم منتجات أو خدمات خاضعة قطاع األعمال  -

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

 .ت تعمل في بیئات اقتصادیة أخرىتلك المتعلقة بقطاعا
  .تجزئة، شركات، الخزینة: یتم توزیع التقاریر القطاعیة للمجموعة كما یلي -

  
 االعتراف باألدوات المالیة وإعادة تقییمھا

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

 االعـتـرافتـاريـخ  §
  .يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ االلتزام بتلك المعامالت  

 
 االعـتـراف األولي باألدوات المالية §

الغرض من و خصائصها تصنيف االدوات المالية ضمن مجموعات معينة عند االعتراف االولي بها على يعتمد
باستثناء ية وتسجيلها مبدئياً  بالقيمة العادلة مضافاً  إليها تكاليف االقتناء يتم االعتراف بكافة االدوات المالواقتنائها 
 .األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل المقاسة المالية  األدوات
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  )تتمة(أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة     2
  

  )تتمة(أھم السیاسات المحاسبیة  2.5
  

  )تتمة(وإعادة تقییمھا االعتراف باألدوات المالیة 
 

 أرباح اليوم األول §
عندما يختلف سعر المعاملة في السوق غير النشط عن القيمة العادلة الحالية ألداة مماثلة في السوق الحالي الملحوظ 

الحالية باستخدام أسلوب تقييم تعتمد متغيراته فقط على بيانات من األسواق الملحوظة تعترف  أو عن القيمة العادلة
الدخل الموحد ضمن بند بيان قي ) ربح اليوم األول(المجموعة مباشرة بالفرق بين سعر المعامـلـة والقيمة العادلة 

  ".استثمارات مالية ) خسائر(صافي أرباح "
ملحوظ ال يتم االعتراف بالفرق بين سعر المعاملة والقيمة باستخدام أسلوب التقييم  عند عدم توافر البيانات بشكل

  .حتى توافر المعلومات بشكل ملحوظ أو إلغاء االعتراف باألداة المالية
 

 األرصدة واإليداعات لدى المصارف والقروض والسلف §
ت مدفوعات ثابتة ومحددة ولها األرصدة واإليداعات لدى المصارف والقروض والسلف هي موجودات مالية ذا

تاريخ استحقاق ثابت غير متداولة في سوق نشط أو مصنفة كموجودات متوفرة للبيع أو للمتاجرة أو موجودات 
يتم تقييم األرصدة واإليداعات لدى المصارف والقروض والسلف . الدخل الموحد بيانمالية بالقيمة العادلة من خالل 

ريقة معدل الفائدة الفعلي مطروحاً منها أية مخصصات لتدني القيمة المستقبلية وأية مبالغ بالتكلفة المطفأة باستخدام ط
الدخل الموحد، كما يتم االعتراف بالخسائر  بيانفي " الفوائد الدائنة"يتم تسجيل اإلطفاءات ضمن بند . تم إطفاؤها

  .الدخل الموحد بيانضمن " مصروف مخصص الخسائر االئتمانية"الناتجة عن تدني القيمة في بند 
  
  الموجودات أوالمطلوبات المالیة ألغراض المتاجرة  §

یتم تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة التي یتم شراؤھا بغرض بیعھا او اعادة شراءھا في المستقبل 
انھا ستحقق القریب او تكون عبارة عن جزء من محفظة تدار كمجموعة واحدة ویكون ھناك دلیل فعلي حالي على 

حیث یتضمن ھذا التصنیف ادوات الملكیة وادوات الدین والمراكز القصیرة لالدوات المالیة . ربحاً  في المدى القریب 
  .واالدوات المالیة المختلفة التي یتم اقتنائھا بشكل اساسي بغرض بیعھا او اعادة شرائھا في المدى القریب 

  
تقید (الشراء لیة للمتاجرة في بیان المركز المالي الموحد بالقیمة العادلة عند یتم تسجیل الموجودات او المطلوبات الما

، ویعاد تقییمھا في تاریخ البیانات المالیة الموحدة بالقیمة )الموحد عند الشراءبیان الدخل الشامل  مصاریف االقتناء في
الموحد في نفس فترة حدوث التغیر بما الشامل بیان الدخل العادلة ویتم تسجیل التغیرات الالحقة في القیمة العادلة في 

كما یتم  .فیھا التغیر في القیمة العادلة الناتجة عن فروقات تحویل بنود الموجودات غیر النقدیة بالعمالت األجنبیة
، ویتم موجودات مالیة للمتاجرة) خسائر( الموحد ضمن بند ارباحبیان الدخل الشامل تسجیل االرباح الموزعة في 

 . الموحد ضمن بند الفائدة الدائنة بیان الدخل الشامل الفوائد المتحققة او المدفوعة في  تسجیل
 
  
  محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق  موجودات مالیة §

االستحقاق تتمثل في االدوات المالیة التي تحمل دفعات ثابتة او محددة ولھا  الموجودات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ
  .استحقاقھا استحقاق ثابتة ولدى المجموعة النیة والقدرة على االحتفاظ بھا حتى تاریختواریخ 

  
مضافاً  الیھا تكالیف ) التكلفة(االستحقاق بدایةً  بالقیمة العادلة  یتم تسجیل الموجودات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ

ً  منھا مخصص بإس ذلك یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة اإلقتناء كالعموالت، وبعد تخدام طریقة الفائدة الفعلیة مطروحا
یتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ باالعتبار اي خصم أو عالوة على الشراء واالتعاب التي . التدني في القیمة

ئنة او الموحد في بند الفوائد الدابیان الدخل الشامل االطفاء یتم قیده ضمن . تشكل جزء ال یتجزأ من الفائدة الفعلیة
  .المدینة حسب واقع الحال

  
محتفظ  مصروف خسارة إستثمارات مالیة"الموحد ضمن بند بیان الدخل الشامل خسائر التدني في القیمة یتم قیدھا في 

 ". بھا لتاریخ االستحقاق
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  )تتمة(اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة أسس   2
  

  )تتمة(أھم السیاسات المحاسبیة  2.5
  

  )تتمة(االعتراف باألدوات المالیة وإعادة تقییمھا 
  
  موجودات مالية مصنفة كقروض وسلف §

والتي لديها دفعات ثابتة " محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق"تدرج أدوات التسليف التي ال ينطبق عليها تعريف 
بعد القياس . ومحددة ولكنها غير مدرجة في أسواق مالية نشطة بالتكلفة المطفأة بعد حسم مخصص التدني في القيمة

. قروض وسلف بالتكلفة المطفأة، بعد حسم مخصص التدنيالمبدئي، يتم الحقاً قياس الموجودات المالية المصنفة ك
) خسائر(أرباح " بند الدخل الموحد ضمن بيانيتم إثبات الخسائر الناتجة من تدني هذه القروض والسلف في 

يؤخذ احتساب التكلفة المطفأة  عند. المركز المالي الموحد بيانوفي حساب مخصص التدني ضمن " استثمارات مالية
يتم . االقتناء والرسوم التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي عندخصومات  وأأي عالوات  راالعتبا في

  . الدخل الموحد بيانفي " الفوائد الدائنة"تضمين اإلطفاء ضمن بند 
  

  إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة
 
 المالية موجوداتال §

 –المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية المتشابهة  أو جزء من األصل( إلغاء االعتراف باألصل المالييتم 
 :عند) حسب مقتضى الحال

 انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل المالي، أو -
 بالكامل بنقل الحقوق بإستالم التدفقات النقدية لألصل المالي، أو تحمل مسؤولية دفع التدفقات النقدية مجموعةقيام ال -

بنقل جميع  مجموعةقيام ال) أ(إما ، وجوهري من خالل ترتيبات تحويللطرف ثالث حال استالمها بدون تأخير 
بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر  مجموعةإذا لم تقم ال )ب( ، أوبشكل جوهري ملكية األصل المالي منافعمخاطر و

  .السيطرة على األصللكن قامت بتحويل  ،األصل المالي بشكل جوهري منافعو

مجموعة بنقل حقوق استالم التدفقات النقدية ألصل أو أنها دخلت في ترتيبات تحويل، فإنها تقيم فيما إذا العندما تقوم 
 منافع ملكيةبنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر و مجموعةإذا لم تقم ال. احتفظت بمخاطر ومنافع ملكية األصل والى أي مدى

ستمر باالعتراف باألصل المنقول إلى ت مجموعةال السيطرة على األصل المنقول، فإنلم تحول و ،األصل بشكل جوهري
يتم تقييم األصل المنقول . مجموعة أيضاً باالعتراف بااللتزام المصاحبالفي هذه الحالة، تقوم . المستمرة احد مشاركته

  .مجموعةالمن قبل وااللتزام المصاحب على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات المحتفظ بها 
 

 المالية مطلوباتال §
عند استبدال االلتزام المالي الحالي بآخر وبشروط . يتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائه أو إلغائه أو انتهاء مدته

االعتراف مختلفة، يتم محاسبة هذا التعديل على أنه انقضاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جديد ويتم 
  .الموحد بالفرق كربح أو خسارة في بيان الدخل الشامل
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 )تتمة(لسیاسات المحاسبیة الھامة أسس اإلعداد وا 2
  )تتمة(أھم السیاسات المحاسبیة  2.5

  
  القیمة العادلة

  .المالية المتوفرة للبيع بناء على قيمتها العادلة بتاريخ بيان المركز الماليتقوم المجموعة بقياس األدوات المالية كالموجودات 
إن القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل التزام في عملية منتظمة بين مشاركين في 

أن عملية بيع االصل أو نقل االلتزام تحدث إن قياس القيمة العادلة مبني على افتراض . السوق بتاريخ قياس األدوات المالية
  :في

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

 

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

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

  .استخدام المعطيات المالئمة التي يمكن مالحظتها و تقليل استخدام المعطيات التي ال يمكن مالحظتها
جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو االفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة يتم تصنيفها في 

ء على أقل مستوى من المعطيات التي لها تأثير جوهري على قياس القيمة التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، الموضح أدناه، بنا
  :العادلة ككل

  .مماثلة ومطلوبات لموجودات نشطة ةق مالياسوأفي ) غير المعدلة(المدرجة السوق أسعار : )1(المستوى  -
القيمة  قياس التي لها تأثير جوهري على يكون فيها المستوى االدنى من المعطيات طرق تقييم: )2(المستوى  -

  . العادلة يمكن مالحظتها مباشرة أو بشكل غير مباشر
القيمة  قياس التي لها تأثير جوهري على يكون فيها المستوى االدنى من المعطيات طرق تقييم: )3(المستوى  -

 .العادلة غير ملحوظة
 

كرر، تحدد المجموعة فيما إذا كان هنـاك  بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية الموحدة بشكل مت
 .اية تحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي من خالل اعادة تقييم التصنيف في نهاية كل فترة مالية

  
 تدني قیمة الموجودات المالیة
المركز المالي الموحد بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تدني قيمة األصل المالي  بيانتقوم المجموعة في تاريخ 

تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالية إذا، وفقـط إذا، كـان هنـاك دليـل     . أو مجموعة األصول المالية
) حدث خسارة(د االعتراف األولي باألصل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بع

الخسارة تلك أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعـة األصـول   ) أو أحداث(ويكون لحدث 
تشمل األدلة الموضوعية مؤشرات تدل على أن المقترض أو مجموعـة المقترضـين   . المالية التي يمكن تقديرها بموثوقية

صعوبة مالية كبيرة، إخالل وتقصير في دفعات الفائدة أو المبلغ األصلي، احتمال كبير لإلفالس أو إعادة تنظـيم   يواجهون
مالي، إشارة البيانات الملحوظة إلى أن هناك انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثالً عدد متزايـد  

  .وف االقتصادية التي ترتبط بتعثرات السدادأو الظر/من الديون والدفعات المؤجلة و
 إيداعات وأرصدة لدى المصارف والقروض والسلف §

بالنسبة لإليداعات واألرصدة لدى المصارف والمؤسسات المصرفية والقروض والسلف المسجلة بالتكلفة المطفأة، 
شكل منفرد لألصول المالية التي تقوم المجموعة أوالً بتقييم ما إذا كان هنالك دليل موضوعي على تدني القيمة ب

وإذا حددت . تعتبر هامة بشكل منفرد، وبشكل جماعي بالنسبة لألصول المالية التي ال تعتبر هامة بشكل منفرد
المجموعة عدم وجود دليل موضوعي على تدني قيمة ألصل مالي يتم تقييمه  بشكل منفرد، سواء كبيراً أم ال، تقوم 

األصول المالية ذات سمات متشابهة لمخاطر االئتمان ويقيمهم بشكل جماعي لتدني  بتضمين األصل في مجموعة من
ال تُشمل األصول التي يتم تقييمها بشكل منفرد لتدني القيمة والتي يتم أو يستمر االعتراف بخسائر تدني . القيمة

  .القيمة الخاصة بها في التقييم الجماعي لتدني القيمة

وفي حال تواجد دليل موضوعي على تكبد خسارة، يتم قياس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين المبلغ المسجل 
). باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها(لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
الخسائر االئتمانية ويتم االعتراف بمبلغ الخسارة في بيان يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل مخصص 

إذا انخفض أو زاد مبلغ خسارة انخفاض القيمة في فترة الحقة، يتم تسجيل االنخفاض أو الزيادة بتعديل . الدخل
  . المخصص
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 )تتمة(لسیاسات المحاسبیة الھامة أسس اإلعداد وا 2
  

  )تتمة(أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة  2.5
  

 )تتمة(قیمة الموجودات المالیة  تدني
  
  )تتمة(إیداعات وأرصدة لدى المصارف والقروض والسلف  §

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

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

مثالً، على (التقييم الجماعي النخفاض القيمة، يتم جمع األصول المالية المتشابهة في مخاطر االئتمان ولغرض 
أساس تقييم مخاطر االئتمان أو عملية التصنيف التي تتناول نوع األصل والصناعة والموقع الجغرافي ونوع 

  ).الضمان ووضع استحقاق الدفع سابقاً والعوامل األخرى ذات الصلة

تقدير التدفقات النقدية المستقبلية في مجموعة األصول المالية التي يتم تقييمها بشكل جماعي على أساس تاريخ يتم 
تستخدم المجموعة عند عدم . الخسائر لألصول التي لها خصائص مخاطر ائتمان مشابهة لتلك التي في المجموعة

ى خبرة اآلخرين المتماثلين معها للمجموعات المقارنة توافر تاريخ للخسائر خاص بها أو خبرة كافية، فإنها تعتمد عل
تجربة المجموعة السابقة في تحقيق هذه الخسائر على أساس البيانات الملحوظة  ويتم تعديل. من األصول المالية

آثار  الحالية لعكس آثار الظروف الحالية التي لم تؤثر على الفترة التي استند عليها في تحقيق الخسائر السابقة وإلغاء
 .الظروف في الفترة السابقة غير المتاحة حالياً

  
 الدیون المجدولة §

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

بمراجعة الدین للتأكد من إمكانیة التسدیدات المستقبلیة، كما یتم تقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تدني 
  .القیمة

 
 الدیون المعاد ھیكلتھا §

عادة الھیكلة إعادة ترتیب وضع التسھیالت االئتمانیة من حیث تعدیل األقساط أو إطالة عمر التسھیالت إیقصد ب
  .ئتمانیة أو تأجیل بعض األقساط أو تمدید فترة السماح، وتم تصنیفھا كدیون تحت المراقبةاال
 
 الدیون المشطوبة §

منطقي مستقبلي السترداد  ي توقعأعندما ال یكون ھناك  المكونعدام الدیون من خالل حساب المخصص إیتم 
  . قلھا للمصرفنو تم أكامل الضمانات قد تم تسییلھا ن أو، الخسائر

 
 محاسبة التحوط

من أجل إدارة . العمالت األجنبية، ومخاطر االئتمانوتستخدم المجموعة المشتقات المالية إلدارة مخاطر أسعار الفائدة، 
  .تستوفي شروط محددةمحاسبة التحوط للمعامالت التي  تطبيقمخاطر معينة تقوم المجموعة ب

وأداة التحوط بما في ذلك طبيعة المخاطر  تحوط لهالعالقة بين البند المتحوط، تقوم المجموعة بتوثيق العملية  ايةعند بد
عند بداية  استخدام التحوط والطريقة التي سيتم من خاللها تحديد مدى فعالية التحوطمن  ادارة المخاطر وهدف وإستراتيجية

   .عملية التحوط وخالل فترة سريانها
  

 التقاص
إذا كان  الموحد المركز المالي بيانالمبلغ الصافي في  وإظهارمالية والمطلوبات المالية بين الموجودات ال المقاصة إجراءيتم 

ق يتحقل صافي المبلغ،لتسویتھا على أساس وأن هناك نية  هناك حق قانوني قائم وملزم إلجراء المقاصة بين المبالغ المسجلة،
  .الوقت ذاتفي المطلوبات الموجودات وتسوية 
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 )تتمة(لسیاسات المحاسبیة الھامة أسس اإلعداد وا 2
  

  )تتمة(أھم السیاسات المحاسبیة  2.5
  

  عقود اإلیجار
  

إن تحديد فيما إذا كان عقد ما هو إيجار أو يتضمن إيجار يتم بناء على جوهر العملية ويتطلب تحديد فيما إذا كان الوفاء 
  . بالعقد يعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة وإن العقد ينقل الحق في استخدم هذا األصل

  

  المجموعة كمستأجر §
إن عقود اإليجار التي ال تتضمن التحويل وبشكل جوهري المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األصل للمجموعة 

الدخل  بيانيتم تسجيل مدفوعات عقود اإليجار التشغيلية كمصاريف في . بشكل جوهري تعتبر عقود إيجار تشغيلية
بالمدفوعات الطارئة لعقود اإليجار كمصاريف في  يتم االعتراف. الموحد بطريقة القسط الثابت على مدى مدة العقد

  .الفترة التي يتم تكبدها فيها
  
  

  تحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریف
  

يتم االعتراف باإليراد فقط عندما يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية سوف تتدفق إلى المجموعة، وفيما يلي المقاييس 
 :والمصروف المتبعة لالعتراف باإليراد

  

 الـفـوائـد الـدائـنة والـمـديـنـة  §
بالنسبة لجميع األدوات المالية المقيمة بالتكلفة المطفأة واألدوات المالية التي تتقاضى فائدة والمصنفة متوفرة للبيع، 

  .يتم تسجيل الفوائد الدائنة والمدينة وفقاً لمعدل الفائدة الفعلي خالل العمر المتوقع لألداة

إذا قامت المجموعة بمراجعة تقديراتها الخاصة بالمدفوعات أو المقبوضات، فإنه يعدل المبلغ المسجل للموجودات 
وتعيد المجموعة حساب المبلغ المسجل من . أو المطلوبات المالية ليعكس التدفقات النقدية المقدرة الفعلية والمعدلة

قبلية المقدرة بسعر الفائدة الفعلي األصلي لألداة المالية، ويتم خالل حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المست
باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لألصول المالية المعاد تصنيفها والتي . االعتراف بالتعديل على أنه دخل أو مصروف

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

عندما يتم تخفيض قيمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالية المشابهة نتيجة لخسارة تدني القيمة، يتم 
 .ر الفائدة الفعلي األصلي على القيمة الدفترية المعدلةاالعتراف بدخل الفائدة باستخدام سع

  
 العموالت الدائنة §
  
 العموالت الدائنة   §

 :تحقق المجموعة عموالت دائنة من الخدمات المتنوعة المقدمة للعمالء ويمكن تصنيف إيراد العموالت كما يلي  
  

 العموالت الدائنة المحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنية معينة -
تؤجل العموالت المحققة من تقديم الخدمات خالل فترة زمنية محددة ويتم االعتراف فيها كإيراد على أساس 

يتم تأجيل رسوم االرتباطات لتقديم قروض التي غالباً ما يتم استخدامها وتحقيقها كتعديل على . الفترة الزمنية
 . معدل الفائدة الفعلي على تلك القروض إذا كانت ذات أهمية

  

 العموالت الدائنة المحققة من تنفيذ عمل هام -
 .يعترف بالعموالت كإيرادات عند إنجاز العمل الهام

  

 تـوزيعـات األرباح  §
  .يتم االعتراف باألرباح عندما ينشأ حق للمجموعة باستالم الدفعات
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 )تتمة(المحاسبیة الھامة لسیاسات أسس اإلعداد وا 2
  

  )تتمة(أھـم السـیاسـات المحاسبیة   2.5
  

  )تتمة(تحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریف 
  

 صافي دخل المتاجرة §
يتضمن هذا البند األرباح أو الخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة والفوائد الدائنة والمدينة المتعلقة بها 

  .الموجودات والمطلوبات المالية المتاحة للمتاجرةباإلضافة إلى توزيعات أرباح 
  

  الكفاالت المالیة
من خالل نشاطها االعتيادي تقوم المجموعة بمنح كفاالت مالية على شكل اعتمادات مستندية، كفاالت، وقبوالت ويتم 

بعد . ل القسط المحصللكفاالت المالية بالقيمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى بما يعادبإيرادات ااالعتراف األولي 
االعتراف األولي يتم قياس التزام المجموعة لكل كفالة على حدة من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحاً منه اإلطفاء 

الدخل الموحد وأفضل تقدير للمدفوعات لتسوية االلتزام المالي الناتج عن هذه الكفالة واعتماد القيمة  بيانالمعترف به في 
  . األكبر بينهما

  
الدخل  بيانفي " ات متنوعةمخصص"إن أية زيادة في المطلوبات الناتجة على الكفاالت المالية يتم االعتراف بها ضمن بند 

من خالل إطفاء القسط " العموالت والرسوم الدائنة"الدخل الموحد ضمن بند  بيانيتم االعتراف بالقسط المحصل في . الموحد
 .المحصل باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى فترة الكفالة

  
  النقد وما في حكمھ

خالل مدة ثالثة أشهر، ويتضمن النقد  تحقاقها األصلييكون اسيشمل النقد وما في حكمه على النقد واألرصدة النقدية التي 
خالل مدة  يكون استحقاقها األصليالمركزي واألرصدة لدى المصارف، وتطرح ودائع البنوك التي  المصرفواألرصدة لدى 

 .ثالثة أشهر
 

  الموجودات الثابتة
التكاليف األخرى المرتبطة بها مباشرة بعد خصم يتم إظهار الموجودات الثابتة ما عدا األراضي بالتكلفة مضافا إليها 

يتم تغيير طريقة استهالك الموجودات الثابتة وعمرها الزمني عند تغير نمط . االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة
  .لمحاسبياستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيها وتعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير ا

  

يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها اإلنتاجي، 
 .كما أنه ال يتم استهالك األراضي

 :فيما يلي األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات الثابتة

 سنة 20إلى  5من       بناءالالمباني وتحسینات  §

 سنوات 10إلى  5من    المفروشات والتجھیزات والسیارات §
  

أيـة  . االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال يكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من استخدامه أو اسـتبعاده  إلغاءيتم 
. األصل المستبعدقيمة صافي أرباح أو خسائر تنجم عن استبعاد األصل تحتسب على أنها الفرق بين عوائد استبعاد األصل و

الدخل الموحد ضمن بند إيرادات أو مصاريف أخرى في نفس السنة التي تم استبعاد  بيانتسجل هذه األرباح أو الخسائر في 
  .األصل فيها

  
 .ال يتم استهالك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل
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 )تتمة(لسیاسات المحاسبیة الھامة أسس اإلعداد وا 2
  

  )تتمة(أھـم السـیاسـات المحاسبیة   2.5
  

 الموجودات غیر الملموسة
في حال شرائها فإنه يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة وفيما بعد يتم تقييمها بصافي القيمة الدفترية والتي هي 

يتم تقدير عمر الموجودات غير . عبارة عن التكلفة منزالً منها أية مخصصات لإلطفاء وأية مخصصات متعلقة بتدني قيمتها
ويتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل . ترة غير محددةالملموسة الزمني لفترة محددة أو لف

أما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة . الدخل الموحد بيانهذا العمر ويقيد اإلطفاء في 
كذلك تتم مراجعة تقدير . الدخل الموحد بيانمتها في المالية ويتم تسجيل أي تدني في قي البياناتالتدني في قيمتها في تاريخ 

يجب تغيير . العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نهاية كل سنة ويتم إجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة
كلما  تضمنة فيه،طريقة إطفاء األصل غير الملموس وعمره الزمني عند تغير نمط اهتالك المنافع االقتصادية المستقبلية الم

كان ذلك ضروريا، وتعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير المحاسبي، كما وتعالج مصاريف إطفاء الموجودات 
 .الدخل الموحد مع العناصر المشابهة لها من حيث الطبيعة بيانغير الملموسة ذات العمر المحدد في 

  
  .وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها اإلنتاجييتم احتساب اإلطفاء بطريقة القسط الثابت 

  :فيما يلي األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات غير الملموسة
  

 سنوات 3    برامج الكمبیوتر §
 سنوات 5         الفروغ §

  
 الموجودات التي آلت ملكیتھا للبنك وفاًء لدیون مستحقة

وذلك بالقیمة التي " موجودات أخرى"ضمن بند  بیان المركز المالي الموحدتظھر الموجودات التي آلت ملكیتھا للمصرف  في 
بالقیمة العادلة بشكل إفرادي،  الموحدة آلت بھا للمصرف أو القیمة العادلة أیھما أقل، ویعاد تقییمھا  في تاریخ البیانات المالیة

یتم تسجیل الزیادة الالحقة . وال یتم تسجیل الزیادة كإیراد الموحدبیان الدخل الشامل ویتم تسجیل أي تدني في قیمتھا كخسارة في 
  .إلى الحد الذي ال یتجاوز قیمة التدني الذي تم تسجیلھ سابقًا الموحدبیان الدخل الشامل في 
  

 غیر المالیة تدني قیم الموجودات
وإذا . المركز المالي الموحد بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية تدني قيمة األصل بيانتقوم المجموعة في تاريخ 

في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة . وجد أي مؤشر من هذا النوع، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل
 .لة لالسترداد يتم االعتراف بتدني قيمة األصل حتى تعادل القيمة القابلة لالستردادأكبر من القيمة القاب

مركز مالي يتم تقييم ما إذا كانت توجد أية داللة على أن خسارة تدني تم االعتراف بها في السنوات  بيانفي تاريخ كل 
السابقة ألصل الشهرة لم تعد توجد أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالة، تقوم المجموعة بتقييم المبلغ القابل 

  .لالسترداد لذلك األصل

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

  .القابل لالسترداد
  

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

  .لتسوية هذا االلتزام محتملة ويمكن قياسها
  

  المحاسبة في تاریخ المتاجرة والسداد
للموجودات المالیة في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة " العادیة"تدرج جمیع المشتریات والمبیعات 

إن المشتریات والمبیعات العادیة ھي تلك التي تتعلق بالموجودات المالیة التي تتطلب تسلم الموجودات خالل . شراء الموجوداتب
  .اإلطار الزمني المنصوص عامة في القوانین أو حسب أعراف السوق
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 )تتمة(المحاسبیة الھامة لسیاسات أسس اإلعداد وا 2
  

 )تتمة(أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة   2.5
  

  حسابات خارج بیان المركز المالي الموحد
تسجل االلتزامات التي من المحتمل أن تطرأ نتيجة لنشاطات المجموعة االعتيادية كحسابات نظامية ويتم اإلفصاح عنها 

. المركز المالي، وتتضمن هذه الحسابات التزامات لمنح سلفات، كتب الكفاالت واإلعتمادات المستندية بيانتحت بنود خارج 
  . ال تحسم من البنود المدرجة تحت هذا الباب التأمينات المقبوضة والعائدة لها

  الضرائب
 
 الضريبة الحالية   - أ

) استرداده من(الضريبية الجارية للفترات الجارية والماضية بالمبلغ المتوقع دفعه إلى ) الموجودات(يتم قياس االلتزامات 
  .المركز المالي الموحد بيانالسارية فعالً بتاريخ ) وقوانين الضريبة(السلطات الضريبية باستخدام معدالت الضريبة 

  
 ضريبة دخل مؤجلة  - ب

تؤخذ الضرائب المؤجلة بالكامل، باستخدام طريقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة الناتجة ما بين األساس الضريبي 
يتم تحديد . المركز المالي الموحد بيانالمالية الموحدة بتاريخ  البياناتللموجودات والمطلوبات وقيمتها المدرجة في 

المعمول بها أو التي هي بحكم المعمول بها كما بتاريخ ) القوانين الضريبية أو(الضرائب المؤجلة باستخدام نسب الضريبة 
المركز المالي والتي من المتوقع أن تكون نافذة عند تحقق الضرائب المؤجلة المدينة أو عند استحقاق الضرائب  بيان

  . المؤجلة الدائنة
  

 بيانالمساهمين في حقوق المساهمين وليس في تدرج الضرائب الحالية والمؤجلة المتعلقة ببنود مدرجة ضمن حقوق 
  . الدخل الموحد

  
مركز مالي وتنزل إلى الحد الذي ال توجد فيه  بيانيتم مراجعة القيمة المدرجة لموجودات الضرائب المؤجلة بتاريخ كل 

موجودات يتم إعادة تقييم . أرباح ضريبية كافية للسماح باستعمال كامل أو جزء من موجودات الضرائب المؤجلة
مركز مالي ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي توجد فيه أرباح  بيانالضرائب المؤجلة غير المعترف بها بتاريخ كل 

 . مستقبلية كافية تسمح بتغطية موجودات الضرائب المؤجلة
  
  

 توزیعات األرباح عن األسھم العادیة 
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح عن األسهم العادية كالتزام ويتم تنزيلها من حقوق الملكية عند الموافقة عليها من قبل 

  . مساهمي البنك
  .المركز المالي الموحد بيانكما يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح الموافق عليها بعد تاريخ 
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  مركزيمصرف سوریة النقد وأرصدة لدى   3
 2013 2012  
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

  3,138,517,321 2,438,415,714 نقد في الخزینة
  - 225,196,320  (*)نقد في الفروع المغلقة

   :أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
  6,968,493,065 10,453,806,422 حسابات جاریة وتحت الطلب

 2,032,048,073 2,310,028,807  (**)احتیاطي نقدي الزامي
   
 15,427,447,263 12,139,058,459  

  

يمثل المبلغ النقد الموجود في أربعة من الفروع التي تم إيقاف العمل فيها مؤقتاً نتيجة للظروف االستثنائية التي تمر بها (*)
بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على إيقاف العمل فيها مؤقتاً لحين زوال الجمهورية العربية السورية، وذلك 

  .تلك الظروف لتعود بعدها إلى الخدمة
ليرة سورية، وأرصدة بالعمالت األجنبية يبلغ  113,406,491يتكون هذا الرصيد من أرصدة بالليرة السورية مجموعها   

  .2013كانون األول  31ليرة سورية حسب سعر الصرف كما في  111,789,829مجموعها مقوماً بالليرة السورية 
  

وعلى الرغم من أن تلك األرصدة مغطاة بعقود تأمين إال أن احتمالية عدم دفع التعويض من قبل شركة التأمين نتيجة األوضاع   
تغطي ليرة سورية  307,408,584األمنية السائدة في مناطق الفروع المغلقة جعلت المصرف يقوم باحتجاز مؤونات بمبلغ 

المخاطر التي ال تشملها بوليصة التأمين وذلك لسد أي ضرر قد يصيب المصرف أو فروعه المنتشرة في المحافظات على 
  ).15اإليضاح رقم راجع ( .اختالف طبيعته أو قيمته

 
سوریة المركزي على شكل ودائع من وفقا لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى مصرف (**) 

 2,310,028,807مبلغ  2013 كانون األول 31دون فوائد، وقد بلغ رصید االحتیاطي لدى مصرف سوریة المركزي كما في 
من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد الى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم   5%لیرة سوریة والتي تمثل نسبة

إن  2012).كانون األول  31لیرة سوریة كما في  2,032,048,073مبلغ مقابل ( 2011للعام  أیار 2الصادر بتاریخ  5938
    .ھذا االحتیاطي إلزامي وال یتم استعمالھ خالل أنشطة البنك التشغیلیة
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 أرصدة لدى المصارف       4
  

 المجموع مصارف خارجیة مصارف محلیة 2013
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

    

 3,635,156,091 3,192,018,149 443,137,942 حسابات جاریة وتحت الطلب
  استحقاقھا االصلي(جل ودائع أل

 19,352,407,628 19,352,407,628 -  (*) )قلأشھر او أ 3 خالل فترة  
  استحقاقھا(جل مقیدة السحب ودائع أل

 590,880,750 590,880,750 -  )قلأشھر او أ 3االصلي خالل فترة   
 (201,606,842) (201,606,842) -  (*)مؤونة أرصدة متنازع علیھا 

    

 443,137,942 22,933,699,685 23,376,837,627 
  

 المجموع مصارف خارجیة مصارف محلیة  2012
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

    

 حسابات جاریة وتحت الطلب
           

173,376,350 
           

2,941,258,604 
          

3,114,634,954 
  استحقاقھا االصلي(ودائع الجل 

  (*) )أشھر او أاقل 3خالل فترة   
           

509,660,959 11,167,434,480 11,677,095,439 
  استحقاقھا(ودائع الجل مقیدة السحب 

  211,899,000  211,899,000 -  )أشھر او أاقل 3االصلي خالل فترة   
    

 683,037,309 14,320,592,084 15,003,629,393 
 
لیرة  211,899,000مقابل ( 2013كانون األول  31كما في  لیرة سوریة590,880,750 بلغت االرصدة مقیدة السحب  -

  ).2012كانون األول  31كما كان في سوریة 
 

مبلغ  2013كانون األول  31یتضمن بند حسابات جاریة وتحت الطلب لدى مصارف خارجیة كما في (*) 
ممنوحة من  2012كانون األول  31لیرة سوریة كما في  61,215,878,29لیرة سوریة مقابل  2,354,256,842

ال توجد اي مخاطر إئتمانیة على المصرف الن المبلغ مغطى . تجمع مصرفي خارجي لشركة محلیة عن طریق المصرف
بالكامل بضمانات من البنوك المقرضة بموجب اتفاقیة التجمع المصرفي بحیث ال یجوز بموجب ھذه االتفاقیة أن تتجاوز 

 لیرة 201,606,842وقد تم تسجیل مؤونة بمبلغ  ،حظة سقف الضمانات المقدمة للمصرفوال الممنوحة في أي لاألم
 .سوریة، والتي تمثل المبالغ التي تزید عن سقف الضمانة

  

كانون األول  31لیرة سوریة كما في  443,137,943بلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد مبلغ 
   .)2012كانون األول  31لیرة سوریة كما في  173,376,350مقابل ( 2013

  
  إیداعات لدى المصارف  5

 
 المجموع مصارف خارجیة مصارف محلیة 2013

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
  استحقاقھا االصلي(ودائع ألجل 

 2,665,097,327 785,292,947 1,879,804,380 )أشھر 3اكثر من   
    

 1,879,804,380  785,292,947  2,665,097,327  
 المجموع مصارف خارجیة مصارف محلیة 2012

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
  استحقاقھا االصلي(ودائع ألجل 

 4,089,967,796 1,456,812,507 2,633,155,289 )أشھر 3اكثر من   
    

 2,633,155,289  1,456,812,507  4,089,967,796  
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  موجودات مالیة للمتاجرة 6

 2013 2012 
 سوریةلیرة  لیرة سوریة 
     

  107,430 - أسھم شركات مدرجة في األسواق المالیة
  

مقابل ( 2013كانون األول  31لیرة سوریة كما في   14,125بلغت أرباح بیع موجودات مالیة للمتاجرة
 ).2012كانون األول  31كما في  لیرة سوریة  19,180أرباح إعادة تقییم 

 
  )بالصافي(تسھیالت ائتمانیة مباشرة   7
 
 2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

   الشركات الكبرى
 5,091,768,343  5,541,398,638 حسابات جاریة مدینة
 12,211,581,962  15,122,557,856 صافي قروض وسلف

 3,127,481,785  1,187,914,825 )*(سندات محسومة 
 9,890,560  71,780,866 حسابات دائنة صدفة مدینة

   
 21,923,652,185  20,440,722,650  

   الشركات المتوسطة
 1,082,651,520             939,378,649 حسابات جاریة مدینة
 1,611,940,023             1,454,272,699 صافي قروض وسلف

 610,106,444                404,517,344 (*)سندات محسومة 
 5,955,934                    62,354,584 حسابات دائنة صدفة مدینة

   
 2,860,523,276  3,310,653,921  
      

     األفراد
 770,222,983  544,716,573 صافي قروض وسلف

 312,244,240  247,855,089 (*)سندات محسومة 
 29,464,627  268,058 حسابات دائنة صدفة مدینة

 2,305,707  1,103,097  بطاقات االئتمان
    
 793,942,817  1,114,237,557  
   

  24,865,614,128  25,578,118,278  المجموع
  مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة مباشرة: ینزل

 (1,113,110,081) (2,449,890,776) )على أساس إفرادي ( 
  مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة مباشرة : ینزل

  )567,896,504( (2,704,912,997) )على أساس المحفظة( 
 (276,860,530) (840,501,545) )محفوظة(فوائد معلقة : ینزل

 22,907,747,013 19,582,812,960 صافي التسھیالت االئتمانیة المباشرة
   

كانون  31لیرة سوریة كما في  51,190,352صافي بعد تنزیل الفوائد والعموالت المقبوضة مقدمًا البالغة  )*(
  .)2012كانون األول  31لیرة سوریة كما في  182,769,576مقابل ( 2013 األول
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 )تتمة) (بالصافي(تسھیالت ائتمانیة مباشرة   7
أي ما نسبتھ لیرة سوریة 5,988,753,471 ) غیر المنتجة(المباشرة غیر العاملة  بلغت التسھیالت اإلئتمانیة  -

ما نسبتھ لیرة سوریة اي  3,288,580,285  مقابل( من رصید التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة،% 23.41
  .)2012كانون األول  31كما في رصید التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة من % 13.23

  
لیرة سوریة أي  5,148,251,926اإلئتمانیة المباشرة غیر العاملة بعد تنزیل الفوائد المعلقة بلغت التسھیالت  -

 31التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة بعد تنزیل الفوائد المعلقة كما في إجمالي  من رصید % 20.81ما نسبتھ 
كانون األول  31كما في %  12.24 لیرة سوریة أي ما نسبتھ 3,011,719,755مقابل ( 2013كانون األول 

2012( . 
 
 31لیرة سوریة كما في  4,998,330) غیر المنتجة(بلغت التسھیالت اإلئتمانیة غیر المباشرة غیر العاملة  -

  .)2012كانون األول  31لیرة سوریة كما في  21,129,798 مقابل(، 2013كانون األول 
  
سوریة ضمن بند المخصصات لیرة  1,750,315غیر المباشرة البالغ  ئتمانیةمخصص تدني التسھیالت اال بلغ -

 .)2012كانون األول  31لیرة سوریة كما في  1,573,754مقابل ( المتنوعة
 

  :مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة مباشرة
  :فیما یلي تفاصیل حساب مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة مباشرة

 اإلجمالي األفراد الشركات  
 لیرة سوریة لیرة سوریة سوریةلیرة   

    
 1,681,006,585 36,070,575 1,644,936,010 2013كانون الثاني  1في 

 3,473,873,103 128,816,267 3,345,056,836                          التغییر خالل السنة
 (75,915) (75,915) - االستخدامات خالل السنة

    
 5,154,803,773 164,810,927 4,989,992,846 2013كانون االول  31في 
    2013كانون الثاني  1في 

     
 1,113,110,081 23,622,518 1,089,487,563 مخصص انخفاض القیمة افرادیًا

 567,896,504 12,448,057 555,448,447 مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي
     

    التغیر خالل السنة
    االضافات
 1,814,751,906 101,833,426 1,712,918,480 انخفاض القیمة افرادیًامخصص 

 4,462,318,340  108,404,577 4,353,913,763 مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي
    

    االستردادات
 (477,895,296) (24,281,064) (453,614,232) مخصص انخفاض القیمة افرادیًا

 (2,325,301,847) (57,140,672) (2,268,161,175) مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي
     

    االستخدامات خالل السنة
     المشطوبات

 (75,915) (75,915) -  الدیون المشطوبة
     

    2013كانون االول  31في 
     

 2,449,890,776 101,098,965 2,348,791,811 مخصص انخفاض القیمة افرادیًا
 2,704,912,997 63,711,962  2,641,201,035 بشكل جماعيمخصص انخفاض القیمة 

    
 5,154,803,773  164,810,927 4,989,992,846 مخصص تسھیالت ائتمانیة مباشرة
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  )تتمة) (بالصافي(تسھیالت إئتمانیة مباشرة   7
  

 اإلجمالي األفراد الشركات  
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  

       
 454,595,182 16,434,253 438,160,929 2012الثاني كانون  1في 

 1,226,512,731 19,636,322 1,206,876,409                          التغییر خالل السنة
 (101,328) - )101,328( االستخدامات خالل السنة

    
 1,681,006,585 36,070,575 1,644,936,010  2012كانون االول 31في 
    2012كانون الثاني  1في 

 141,775,182 5,117,433 136,657,749 مخصص انخفاض القیمة افرادیًا
 312,820,000 11,316,820 301,503,180 مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي

     
    التغیر خالل السنة

    االضافات
 1,170,694,012 36,547,303 1,134,146,709 مخصص انخفاض القیمة افرادیًا

 1,072,106,072 18,484,970 1,053,621,102 مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي
    

    االستردادات
 (199,257,785) )18,042,218( )181,215,567( مخصص انخفاض القیمة افرادیًا

 (817,029,568) )17,353,733( )799,675,835( مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي
     

    االستخدامات خالل السنة
     المشطوبات

 (101,328) - )101,328(  الدیون المشطوبة
     

    2012كانون االول  31في 
 1,113,110,081 23,622,518 1,089,487,563 مخصص انخفاض القیمة افرادیًا

 567,986,504 12,448,057 555,448,447 مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي
 1,681,006,585  36,070,575 1,644,936,010 تسھیالت ائتمانیة مباشرةمخصص 

  
 477,895,296بلغت قیمة المخصصات التي انتفت الحاجة إلیھا نتیجة تسویات أو تسدید دیون وحولت إزاء دیون أخرى مبلغ 

  ).2012 كانون األول 31لیرة سوریة في  199,257,785مقابل ( 2013 كانون األول 31لیرة سوریة في  
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  )تتمة) (بالصافي(تسھیالت إئتمانیة مباشرة   7
  

  :یلي فیماتتلخص حركة الفوائد المعلقة 
 2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 78,314,008  276,860,530 كانون الثاني 1الرصید في 
 239,180,479           648,843,719 الفوائد المعلقة خالل السنة

 (40,633,957) (85,025,522) الفوائد المحولة لالیرادات : ینزل
 - (177,182)  ینزل الفوائد المعلقة التي تم شطبھا

          
 276,860,530 840,501,545 كانون األول 31الرصید في 

  
  

والمتضمن  2012تشرین الثاني  13تاریخ ) 4ب/م ن/902(أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  بناًءعلى
/ ن.م/1079( ووالقرار رقم  4ب/م ن/ 597تعدیل بعض التعلیمات الواردة في قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 

  ):4ب/م ن/902(والمتضمن تمدید العمل بالقرار رقم  29/01/2014تاریخ )  4ب
 

حتفاظ بالمخصصات السابقة الفائضة عن الحد االدنى المطلوب وفق متطلبات قرار مجلس النقد تم اال -
مقابل ( 2013كانون األول  31لیرة سوریة كما في  64,520,142بمبلغ  4ب/م ن/902والتسلیف رقم 

 .)2012كانون األول  31كما في  لیرة سوریة 54,569,431
 
ت م اع داد اختب ارات جھ د للمحفظ ة االئتمانی ة م ن قب ل المص رف           4ب/م ن/902بناًء على احكام القرار رقم  -

لتق  دیر م  دى كفای  ة المخصص  ات المح  تفظ بھ  ا وارت  أت ادارة المص  رف حج  ز مخصص  ات إض  افیة تع  ادل        
لی رة س وریة    385,709,837مقاب ل  ( 2013كانون األول  31لیرة سوریة كما في  2,462,198,350

 .)2012كانون األول  31كما في 
  

( والقرار رقم  13/11/2012تاریخ  )4ب/م ن/902(بناء على احكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  -
تم االستمرار بتعلیق تكوین االحتیاطي العام لمخاطر التمویل  29/01/2014تاریخ )  4ب/ ن.م/1079

لیرة سوریة وسیتم  170,965,101مبلغ  31/12/2013وبلغ رصیده بتاریخ  2014لنھایة عام 
والقرارات  4ب/م ن/902احتجاز االحتیاطي العام لمخاطر التمویل عند انتھاء العمل بالقرار رقم استكمال 
 .المعدلة لھ

  
 
  



  )سورية خاصة شركة مساهمة مغفلة(المصرف الدولي للتجارة والتمويل 
  الموحدة ايضاحات حول البيانات المالية

 2013 كانون األول 31
 

 
26 

 موجودات ثابتة  8
  

  :إن األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات لغرض حساب اإلستھالك ھي كما یلي

 سنة 20إلى  5من         المباني وتحسینات البناء
 سنوات 10إلى  5من      المفروشات و التجھیزات والسیارات

  
  .التشغیلال یتم استھالك المشاریع قید التنفیذ حتى تصبح جاھزة لالستخدام وتوضع قید 

 

 السیارات األراضي والمباني  
المفروشات 
 المجموع تحسینات مباني والتجھیزات

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
           التكلفة

   2,368,008,950  144,621,391  408,406,369  19,539,950 1,795,441,240                          2013كانون الثاني  1كما في 
  28,614,863  4,710,007 23,904,856 -  -  اإلضافات
 )4,767,609(  -  (4,767,609)  -  -  إستبعادات

 2,391,856,204   149,331,398  427,543,616   19,539,950  1,795,441,240 2013كانون األول  31كما في 
           

          اإلستھالك المتراكم
   450,503,004   83,517,722   224,110,195   13,012,464  129,862,623 2013كانون الثاني  1كما في 

33,036,237  استھالك السنة  2,137,100   43,295,413 18,079,539   96,548,289 
 )4,738,488(  -  )4,738,488(  -  -  إستبعادات

 542,312,805   101,597,261 262,667,120   15,149,564  162,898,860 2013كانون األول  31كما في 
           

          مشاریع تحت التنفیذ
   229,998,445  -   -   -   229,998,445 2013كانون الثاني  1كما في 
   12,388,170  -   -   -   12,388,170 اإلضافات
   242,386,615  -   -   -   242,386,615 2013كانون األول  31كما في 

           
          صافي القیمة الدفتریة

   2,091,930,014   47,734,137  164,876,496   4,390,386  1,874,928,995 2013األول  كانون 31كما في 

           
          التكلفة

 2,394,743,314 164,245,592 420,205,105 18,189,950 1,792,102,667 2012كانون الثاني  1كما في 
 20,752,174 1,197,940 13,965,661 2,250,000 3,338,573 اإلضافات

 )47,486,538(  )20,822,141(  )25,764,397(  )900,000( -  االستبعادات
 2,368,008,950 144,621,391 408,406,369 19,539,950 1,795,441,240  2012كانون األول 31كما في 

           
          اإلستھالك المتراكم

 365,592,770  70,448,928  187,537,616  10,952,789 96,653,437 2012كانون الثاني  1كما في 
 104,676,877 21,569,685 47,906,030 2,059,675 33,141,487 استھالك السنة
  )19,766,643(  )8,433,192(  )11,333,451(  -  -  االستبعادات
 -   )67,699( -   -  67,699  تحویالت
 450,503,004 83,517,722 224,110,195 13,012,464 129,862,623  2012كانون األول 31كما في 

           
          مشاریع تحت التنفیذ

  172,889,448  -   -   -  172,889,448  2012كانون الثاني  1كما في 
  57,108,997  -   -   -  57,108,997 اإلضافات

  229,998,445  -   -   -  229,998,445   2012كانون األول 31كما في 
           

          صافي القیمة الدفتریة
  2,147,504,391  61,103,669  184,296,174  6,527,486 1,895,577,062  2012كانون األول  31كما في 

  
  
  

في تسعة فروع لدى المصرف وھي  نتیجة للظروف االستثنائیة التي تشھدھا بعض المناطق، تم إیقاف العمل مؤقتًا
الیرموك، وفرع  بالس، حوش  الشیراتون، حلب مول، الشھبا حلب نجار، الشیخ حلب الزور، دیر حمص، دوما،

وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف سوریة المركزي على إیقافھا مؤقتا لحین زوال الظروف االستثنائیة  ،الزبداني
  .لتعود بعدھا إلى الخدمة
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 )تتمة(موجودات ثابتة  8
الفروع المذكورة لم یلحق بھا أضرار ت ذكر و ق د ت م إفراغھ ا مس بقًا م ن       معظم وبحسب آخر معلومات متوفرة لإلدارة، تبین بأن 

أن احتمالی ة ح دوث    أم ا الف روع الت ي تب ین فیھ ا     كافة المحتویات الھامة سواء كانت على شكل نقد أو مستندات ذات قیم ة عالی ة،   
د تتعرض لھا الموجودات الثابت ة بمبل غ   فقد تم احتجاز مؤونات مقابل المخاطر التي قالضرر في الفرع قد تكون أصبحت قائمة، 

 .لیرة سوریة 82,212,264
مكاتب وفروع المصرف مؤمن علیھا بالكامل بب والص ت أمین تش تمل عل ى تغطی ة      الثابتة في  الموجوداتومن الجدیر بالذكر أن 

ت یرج ى مراجع ة اإلیض اح    لمزی د م ن المعلوم ا   (إل خ  ...النقد والموجودات األخرى من كافة أنواع المخاطر كالحریق أو الس رقة 
 ).15رقم 

  
  :ببين الجدول التالي قيمة الموجودات الثابتة الصافية بعد خصم االستهالك المتراكم لدى الفروع المغلقة

  
  ليرة سورية  الفرع

 8,691,128  دوما
 3,286,489  مخيم اليرموك
 4,454,214  حوش بالس

 62,924,313  الزبداني
 53,272,941  حمص

 7,125,000  دير الزور
 3,843,351  الشيراتون –حلب 

   
 143,597,436  المجموع

    
 موجودات غیر ملموسة 9

  

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

  سنوات 3  برامج الكمبیوتر
    سنوات 5   الفروغ

 

 المجموع الفروغ برامج الكمبیوتر  
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

    التكلفة
  108,050,243              60,737,080                47,313,163               2013كانون الثاني  1كما في 
 - - - اإلضافات
  108,050,243              60,737,080                47,313,163               2013كانون األول  31كما في 

        

       اإلطفاء المتراكم
  101,115,153              58,787,086                42,328,067               2013كانون الثاني  1كما في 

  3,504,209                  1,133,332                  2,370,877                 إطفاء السنة
  104,619,362              59,920,418                44,698,944               2013كانون األول  31كما في 

        

       صافي القیمة الدفتریة
  3,430,881                  816,662                     2,614,219                 2013كانون األول  31كما في 

        
       التكلفة

 104,996,407 60,737,080 44,259,327 2012كانون الثاني  1كما في 
  3,053,836 - 3,053,836 اإلضافات

 108,050,243 60,737,080 47,313,163  2012كانون األول 31كما في 
        

       اإلطفاء المتراكم
 93,395,630 53,179,323 40,216,307 2012كانون الثاني  1كما في 

 7,719,523 5,607,763 2,111,760 إطفاء السنة
 101,115,153 58,787,086 42,328,067  2012كانون األول 31كما في 

        

       صافي القیمة الدفتریة
  6,935,090  1,949,994  4,985,096  2012كانون األول  31كما في 
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 موجودات اخرى  10
  
 2013 2012 
 سوریةلیرة  لیرة سوریة 

   :فوائد وایرادات برسم القبض
  44,485,425  45,392,190            مصارف

 68,889,744 128,994,116 قروض وتسلیفات
 174,386,306  113,375,169  
     
    

 - 729,795,301 *)(نقص في الصندوق معلق 
 51,689,335 66,270,085 تقاص بطاقات الصراف االلي

 17,465,682 22,665,682 *)*(للمصرف وفاء لدیون مستحقةعقارات آلت ملكیتھا 
 41,589,314 15,477,911 مصاریف مدفوعة مقدما

 5,241,200 12,178,098 حسابات مؤقتة مدینة
 1,264,186 6,071,673 مخزون مطبوعات وقرطاسیة

 5,827,000 5,852,600 تأمینات مستردة
 4,593,209 4,243,209 دفعات مقدمة إلى موردي الموجودات الثابتة

 3,855 550,025 حسابات وسیطة برسم القبض
 1,530 - شیكات تقاص

   
 1,037,490,890 241,050,480 
  
  

  الصندوق معلق نقص في (*) 
  

 2013كانون الثاني  17یمثل مبلغ النقص في الصندوق المعلق معادل المبالغ التي سرقت من خزینة المصرف بتاریخ 
السوریة وفق أسعار الصرف المعتمدة بتاریخ اثبات النقص، وتعد المبالغ المسروقة بالعمالت األصلیة التزامات على باللیرة 

  .شركة التأمین لحین االنتھاء من اجراءات دفع التعویض عن المبالغ المسروقة
  
  

 عقارات آلت ملكیتھا للمصرف وفاء لدیون مستحقة(**) 
بإستمالك عقار إستیفاًء لتسھیالت إئتمانیة عائدة ألحد العمالء بلغت قیمتھ قامت المجموعة  2013خالل عام 

بقیمة  2011مقابل عقار استملك خالل (لیرة سوریة بتاریخ بیان المركز المالي الموحد  5,200,000الدفتریة 
عن ھذا إن المجموعة بصدد التفرغ ). 2012كانون األول  31كما في  لیرة سوریة 17,465,682دفتریة بلغت 

  .العقار تماشیًا مع المھلة القانونیة المحددة من قبل مصرف سوریة المركزي
  

  2013  2012  

  عقارات مستملكة  
  لیرة سوریة

  موجودات مستملكة أخرى
 لیرة سوریة

  المجموع
  لیرة سوریة

  المجموع
  لیرة سوریة

 17,465,682 17,465,682 - 17,465,682 رصید بدایة السنة

  - 5,200,000  - 5,200,000 إضافات

  -  -  -  - استبعادات
 - - - - خسارة التدني

 17,465,682 22,665,682 - 22,665,682 رصید نھایة السنة
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 ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي  11
  

القطاع الخاص ان تحتجز یتوجب على مصارف  2001لعام ) 28(من القانون رقم ) 19(حكام المادة أبناء على 
من رأسمالھا لدى مصرف سوریة المركزي كحساب مجمد بدون فوائد یمكن استرداده عند تصفیة  10%
لیرة سوریة على رصید الودیعة نتیجة زیادة رأس المال خالل عام  25,000,000وقد تم إضافة مبلغ  .مصرفال

  لیرة سوریة 250,000,000بمبلغ  2012
   :یلي یتكون ھذا البند مما

  
 2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

  265,033,650  265,033,650          سوریةالیرة لأرصدة بال
  413,878,629  767,386,590          میركياألأرصدة بالدوالر 

   
 1,032,420,240  678,912,279  
   

  
  

 ودائع بنوك  12
 

 المجموع  مصارف خارجیة  مصارف محلیة 2013
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
      

 244,490,520  165,048,140   79,442,380  حسابات جاریة وتحت الطلب
 2,264,300,193   -  2,264,300,193 ودائع الجل

      
 

2,343,742,573 
 

165,048,140 
 

2,508,790,713 
 ______________  ______________  ______________ 
 
  

 المجموع  مصارف خارجیة  مصارف محلیة 2012
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
      

  311,947,813   233,114,897   78,832,916 حسابات جاریة وتحت الطلب
  5,891,476,357   3,499,159,031  2,392,317,326 ودائع الجل

 ______________  ______________  ______________ 
 2,471,150,242  3,732,273,928   6,203,424,170  
 ______________  ______________  ______________ 
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 ودائع عمالء  13
  
 2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

   الشركات الكبرى
 4,557,321,512 5,824,508,600 حسابات جاریة وتحت الطلب 
 191,461,462 213,943,241 ودائع توفیر 
 13,254,567,993 13,821,578,117 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار 

   
   الشركات الصغیرة و المتوسطة

 2,077,232,764 2,147,040,116  حسابات جاریة وتحت الطلب 
 209,862,332 208,277,981 ودائع توفیر 
 384,329,374 692,050,992 إلشعارودائع ألجل وخاضعة  

   
   )التجزئة(األفراد 

 5,599,271,128 7,183,991,437 حسابات جاریة وتحت الطلب 
 5,031,564,357 5,523,437,629 ودائع توفیر 
 7,402,075,147 12,957,059,600 ودائع ألجل وخاضعة إلشعار 

   
 48,571,887,713 38,707,686,069 
   
  
لیرة سوریة أي ما  1,434,889,867داخل سوریة والقطاع العام بلغت ودائع القطاع التعاوني والمشترك   -

لیرة سوریة أي  818,399,336مقابل ( 2013 كانون األول 31من إجمالي الودائع كما في  %2.9نسبتھ 
 .)2012كانون األول  31من إجمالي الودائع كما في  % 2.1ما نسبتھ 

  
من إجمالي الودائع  %30.9لیرة سوریة أي ما نسبتھ  14,989,371,568بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد   -

من  %29.22لیرة سوریة أي ما نسبتھ  11,308,593,766مقابل ( 2013 كانون األول 31كما في 
 .)2012كانون األول  31إجمالي الودائع كما في 

  
 2013 كانون األول 31لیرة سوریة كما في  280,027,135 )السحبالمقیدة (المحجوزة بلغت الودائع   -

  .)2012كانون األول  31لیرة سوریة كما في  215,639,992مقابل (
  
مقابل ( 2013 كانون األول 31لیرة سوریة كما في  459,771,678بلغت الودائع الجامدة   -

  .)2012كانون األول  31لیرة سوریة كما في   353,868,613
 
 

 تأمینات نقدیة  14
  
 2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

  1,982,944,284 3,106,010,655 تأمینات مقابل تسھیالت مباشرة
  588,392,930 709,031,746 تأمینات مقابل تسھیالت غیر مباشرة

  1,260,000 2,880,000 تأمینات الصنادیق الحدیدیة
   
 3,817,922,401 2,572,597,214  
   



  )سورية خاصة شركة مساهمة مغفلة(الدولي للتجارة والتمويل المصرف 
  الموحدة ايضاحات حول البيانات المالية

 2013 كانون األول 31
 

 
31 

 مخصصات متنوعة  15
  
 2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 1,573,754 1,750,315 غیر مباشرةائتمانیة مخصص تدني تسھیالت 
 10,429,347 16,194,586 مؤونة تقلبات أسعار الصرف 

  - 1,687,678  قضائیة ىمخصص دعاو
  - 307,408,584  (*)مخصص مخاطر محتملة 

 - 78,189,959 مات الدوائر المالیةامخصص غر
   
 405,231,122  12,003,101 
   
  

 :فیما یلي حركة المخصصات المتنوعة كمافي بیان الدخل
 

 
 1الرصید في 
 المكون خالل السنة كانون الثاني

المستخدم خالل 
  أثر سعر الصرف السنة

 31الرصید في 
 كانون األول

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
2013      

  مؤونة تقلبات أسعار
 16,194,586  -  - 5,765,239 10,429,347 الصرف

 307,408,584  -  - 307,408,584  - (*) مخصص مخاطر محتملة
 1,687,678 (364,089)  - 2,051,767  - مخصص دعاوى قضائیة

  مات الدوائرامخصص غر
 78,189,959  -  - 78,189,959  - المالیة  

  علیھا مؤونة أرصدة متنازع
 201,606,842  )45,085,264(  - 246,692,106  -  )4إیضاح رقم (
          
  10,429,347 640,107,655 -  (45,449,353) 605,087,649 
          

2012          
 10,429,347  - )11,216,797( 20,463,179 1,182,965 الصرف مؤونة تقلبات أسعار

           
  1,182,965  20,463,179 )11,216,797( -  10,429,347 
            

  
 لیرة سوریة 307,408,584نتیجة للظروف الحالیة التي تمر بھا البالد فقد ارتأت إدارة المصرف حجز مبلغ (*) 

  .مقابل المخاطر التي تتعرض لھا فروع المصرف المنتشرة في كافة محافظات الجمھوریة العربیة السوریة
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 ضریبة الدخل  16
  
  مخصص ضریبة الدخل  -أ
  
   :ن الحركة على مخصص ضریبة الدخل ھي كما یليإ

   2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   
 328,067,775 9,254,020 كانون الثاني 1رصید في ال

 5,362,345 5,394  ضریبة الدخل عن سنوات سابقة
 )322,592,577( (9,259,414) المدفوعةضریبة الدخل 

 )8,269,297( -  تسویة سلف ضریبیة مدفوعة مقدمًا
  6,685,774  -  ضریبة الدخل المستحقة عن السنة

   
 9,254,020 - كانون األول  31الرصید في 

   
     
  
  
  الموحدبیان الدخل ضریبة الدخل الظاھرة في   - ب

  
  :یلي فیما الموحدبیان الدخل تمثل ضریبة الدخل الظاھرة في 

  
 2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

  6,685,774 - مصروف ضریبة الدخل المستحقة عن أرباح الفترة
 5,362,345 5,394  )*( ضریبة الدخل عن سنوات سابقة
  )991,012( (984,995)  موجودات ضریبیة مؤجلة للسنة

     
 (979,601) 11,057,107 
   
   
  
، حی ث ت م   2005لیرة سوریة نتیجة لتدقیق أعمال المصرف عن ع ام   5,362,345تم تكلیف المصرف بمبلغ ) *(

سداد المبلغ بالكامل لإلستفادة من اإلعفاء على الغرامات م ع احتف اظ المص رف بحق ھ بنتیج ة االعت راض المق دم إل ى         
نتیج ة ت دقیق   لی رة س وریة    1,729,520لی رة س وریة و   844,120المص رف بمبل غ    تم تكلیفكما  .الدوائر المالیة

وتم سداد المبالغ المذكورة إلى الدوائر المالی ة خ الل ع ام    . على التوالي 2007و 2006أعمال المصرف في أعوام 
 الحق  ة قی  د المراجع  ة لب  اقي االع  وام ا، ف  ي ح  ین مازال  ت  2012رص  ید المخص  ص الف  ائض م  ن ع  ام  م  ن  2013

  .الضریبیة من قبل الدوائر المالیة



  )سورية خاصة شركة مساهمة مغفلة(الدولي للتجارة والتمويل المصرف 
  الموحدة ايضاحات حول البيانات المالية

 2013 كانون األول 31
 

 
33 

 )تتمة(ضریبة الدخل   16
  
   مؤجلة موجودات ضریبیة   -ج

  

  :إن تفاصیل  ھذا البند ھي كما یلي
 2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 2,880,619  3,871,631 كانون الثاني 1الرصید في 
  991,012  984,995  السنةموجودات ضریبیة مؤجلة خالل 

     
  3,871,631 4,856,626 كانون األول 31الرصید في 

   
 

الموجودات الضریبیة المؤجلة ناتجة عن الخسائر الضریبیة المتراكمة للشركة التابعة والتي سوف تستخدم إلطفاء أرباح 
  .ضریبیة مستقبلیة وفقا للقوانین الضریبیة للجمھوریة العربیة السوریة

                                   
 2013  2012  
رصید بدایة  

الرصید في  المبالغ المضافة المبالغ المحررة السنة
  نھایة السنة

الضریبة 
  المؤجلة

موجودات 
  3,871,631 4,856,626  984,995 - 3,871,631 ضریبیة مؤجلة

       
           

 3,871,631 4,856,626  984,995 - 3,871,631 المجموع
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 )تتمة(ضریبة الدخل   .16
  ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي  -د
  

  

 2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 672,809,958 1,665,503  الربح قبل الضریبة
   

     :یضاف
  1,003,077  - خسائر شركة تابعة

 5,607,763 1,133,332 إطفاء الفروغ
 32,741,487 32,636,237 المبانياستھالك 

 20,463,179 5,765,239  مؤونة تغیر أسعار الصرف
  على اساس مصروف مخصص الخسائر االئتمانیة

  255,076,504 2,137,016,493 المحفظة  
 - 307,408,584  مخصص مخاطر محتملة

 - 2,051,767  مخصص دعاوي قضائیة 
 - 246,692,106  مؤونة أرصدة متنازع علیھا
  495,473 1,016,011  ضرائب مدفوعة عن الغیر

 -  78,189,959  مخصص غرامات الدوائر المالیة 
  70,000 -  غرامات الدوائر المالیة 

   
 2,811,909,728 315,457,483  

   :ینزل
 (946,018,923)   (3,015,130,748) أرباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة

 (11,216,797) -  أسعار الصرف استخدامات مؤونة تغیر
 (3,238,625) (17,692,803)  ایرادات خضعت للضریبة في االعوام السابقة

 - (1,236,797) أرباح شركة تابعة
 (1,050,000)   رسم طابع زیادة راس المال

 (3,034,060,348) (961,524,345) 
   
  26,743,096 (220,485,117) الربح الخاضع للضریبة) الخسارة(
   

 25% 25%  نسبة ضریبة الدخل
      

 6,685,774 - مصروف ضریبة الدخل عن السنة الحالیة
    



  )سورية خاصة شركة مساهمة مغفلة(المصرف الدولي للتجارة والتمويل 
   الموحدة ايضاحات حول البيانات المالية

 2013 كانون األول 31
 

 
35 

  مطلوبات اخرى  17
 2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

   :فوائد مستحقة غیر مدفوعة
 356,200,110  331,992,556         ودائع العمالء
  18,183,717            9,801,858             تأمینات نقدیة 
 458,278  157,610                ودائع مصارف

   
         341,952,024  374,842,105  
   

 363,635,314 602,555,042 شیكات مصدقة وقید التحصیل وحواالت
 135,918,281 171,969,353 أمانات مؤقتة

 123,737,648 87,392,426 مخصصات ومكافآت
 45,762,167 63,201,080 أمانات ضریبیة ورسوم حكومیة
 39,842,011 46,804,697 مصاریف مستحقة وغیر مدفوعة

 46,802,400 42,687,565 بوالص قید التسدید
 26,846,960 26,066,090 توزیعات أرباح مستحقة

 14,919,450 19,906,826 مختلفوندائنون 
 45,176,681 19,595,824 توقیفات متعھدین برسم الدفع

 4,823,349 3,684,046 ذمم مستثمرین
 873,124 700,656 مطلوبات أخرى

 630,252 234,101 ایرادات مقبوضة مقدما
 1,144,001 231,400 أتعاب مھنیة 

   
 1,426,981,130  1,224,953,743  
   
  
  

  رأس المال المكتتب بھ والمدفوع  18
  

سھم قیمة السھم الواحد  52,500,000لیرة سوریة موزعًا على  5,250,000,000یبلغ رأس المال المكتتب بھ والمدفوع 
لیرة سوریة إلى  500تجزئة القیمة االسمیة للسھم من لقد تمت . 2013كانون األول  31لیرة سوریة كما في  100االسمیة 

من قانون الشركات الجدید / 91/من المادة / 3/بما یتفق مع أحكام الفقرة  2012حزیران  19بتاریخ لیرة سوریة  100
 250,000,000بمبلغ  2012 في نفس العام زیادة رأس المال كما تمت  2011لعام / 29/الصادر بالمرسوم التشریعي رقم 

  .سھم عن طریق توزیع أسھم مجانیة 2,500,000لیرة سوریة بواقع 
  

  :جمیع أسھم البنك االسمیة تقسم إلى فئتین
  

. وھي األسھم التي الیجوز تملكھا إال من قبل أشخاص سوریین طبیعیین أو معنویین وتسدد قیمتھا باللیرات السوریة –فئة أ 
الذین یتوجب علیھم تسدید قیمة اكتتاباتھم بالعمالت األجنبیة بسعر الصرف السائد في باستثناء السوریین المقیمین في الخارج 

  .األسواق المجاورة
وھي األسھم التي یجوز تملكھا من قبل أشخاص طبیعیین أو معنویین عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء  –فئة ب 

من % 49.06وتشكل ھذه الفئة نسبة . یة المركزيوتسدد قیمتھا بالعمالت األجنبیة حسب سعر صرف نشرة مصرف سور
  .رأسمال البنك



  )سورية خاصة شركة مساهمة مغفلة(الدولي للتجارة والتمويل المصرف 
  الموحدة ايضاحات حول البيانات المالية

 2013 كانون األول 31
 

 
36 

  )تتمة( رأس المال المكتتب بھ والمدفوع  18  
  

  .من رأسمال المصرف% 49.06األردن كافة أسھم الفئة ب بنسبة  –یمتلك بنك اإلسكان للتجارة والتمویل 
 

على موافقة مصرف سوریة المركزي  2011كانون األول  31حصل البنك خالل الربع الثاني من السنة المنتھیة في 
وھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة على إصدار وطرح أربعة مالیین سھم بقیمة اسمیة تبلغ خمسمائة لیرة سوریة 

تمت عملیة االكتتاب بكامل ھذه الزیادة . لیرة سوریة 2,000,000,000للسھم الواحد وذلك لغایة زیادة رأسمالھ بمبلغ 
لیرة سوریة كما  5,000,000,000خالل شھري نیسان وأیار لیصبح رأسمال البنك المصرح والمكتتب بھ والمدفوع 

كانون األول  31كما في  لیرة سوریة 140,198,400بلغت عالوة أصدار رأس المال . 2011 كانون األول 31في 
لیصبح الرصید  لیرة سوریة 10,500,000وقد تم تخفیض رسم طابع زیادة رأس المال والبالغة  2009

بموجب قرار الھیئة العامة العادیة كما تمت الموافقة  .2012 كانون األول 31لیرة سوریة كما في  129,698,400
لیرة سوریة عن  250,000,000على زیادة راسمال المصرف بمقدار  2012أیار  31لمساھمي المصرف بتاریخ 

سھم وقد أودعت أسھم الزیادة  2,500,000سھم، أي بواقع  20طریق توزیع أسھم مجانیة بواقع سھم لكل من یملك 
لیصبح رأس المال  2012أیلول  4في مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق لألوراق المالیة بتاریخ 

  .لیرة سوریة للسھم الواحد 100سھم بقیمة  52,500,000لیرة سوریة موزع على  5,250,000,000
  

  2001لعام  28المتضمن تعدیل بعض أحكام مواد القانون رقم  3صدر القانون رقم  2010كانون الثاني  4بتاریخ 
لة في الجمھوریة العربیة السوریة الذي یتضمن زیادة الحد األدنى لرأسمال البنوك العام 2005لعام  35والمرسوم رقم 

ملیارات لیرة سوریة، وقد منحت البنوك المرخصة مھلة ثالث سنوات لتوفیق أوضاعھا بزیادة رأسمالھا  10لیصبح 
  .2013لعام  63رقم  المرسوم التشریعيسنوات بموجب  خمسةوقد تم تمدید المدة لتصبح . الى الحد االدنى المطلوب

  
 االحتیاطیات   19
  
 إحتیاطي قانوني - 
  

 2008شباط  4بتاریخ  الصادر 1ب/م ن/362قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  بناء على قانون الشركات وإشارة إلى
 بعدمن األرباح الصافیة قبل الضریبة % 10تحویل  یتوجب 2009شباط  12بتاریخ  952/100/1وإلى التعمیم رقم 

یحق للبنك التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما . استبعاد أثر أرباح فروقات القطع غیر المحققة إلى االحتیاطي القانوني
 .من رأسمال البنك%  25یصبح رصید االحتیاطي القانوني مساویًا لـ 

 
  :یوضح الجدول التالي طریقة إحتساب االحتیاطي القانوني

 
 2013 2012 
 سوریةلیرة  لیرة سوریة 
   

 661,754,661 2,311,835 ربح السنة العائد إلى مساھمي البنك
 11,057,107 (979,601) ضریبة الدخل مصروف) إیراد(

 (946,018,923)  (3,015,130,748) أرباح فروقات القطع غیر المحققة
   
 (3,013,798,514) (273,207,155) 
     
     

  - -   %10احتیاطي قانوني (*) 
  
محققة خاضعة لالحتیاطیات حسب أحكام  وذلك لعدم وجود أرباح 2013و 2012عامي لم یتم احتساب احتیاطي خالل * 

  .القانون
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 )تتمة(االحتیاطیات  19
 
  إحتیاطي خاص - 

  
م /362النقد والتسلیف رقم وإشارة إلى قرار مجلس  23/2002من قانون النقد األساسي رقم  /97/استنادًا إلى المادة رقم 

من % 10تحویل  یتوجب  2009شباط  12بتاریخ  952/100/1وإلى التعمیم  2008شباط  4الصادر بتاریخ  1ب/ن
یحق للبنك . استبعاد أثر أرباح فروقات القطع غیر المحققة إلى االحتیاطي الخاص بعداألرباح الصافیة قبل الضریبة 

  . من رأسمال البنك% 100التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح رصید االحتیاطي الخاص مساویًا لـ 
  

  :یوضح الجدول التالي طریقة إحتساب االحتیاطي الخاص
 
 2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 661,754,661 2,311,835 ربح السنة العائد إلى مساھمي البنك
 11,057,107 (979,601) ضریبة الدخل  مصروف) إیراد(

 (946,018,923)  (3,015,130,748) أرباح فروقات القطع غیر المحققة
   
 (3,013,798,514) (273,207,155) 
     
     

  - -   %10 خاصاحتیاطي (*) 
  
وذلك لعدم وجود أرباح محققة خاضعة لالحتیاطیات حسب  2013و  2012عامي لم یتم احتساب احتیاطي خالل * 

  .أحكام القانون
 
 إحتیاطي عام لمخاطر التمویل  - 
 
تم تعدیل بعض  2012تشرین الثاني  13تاریخ  4ب/م ن/902أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  على بناًء

تعلیق تكوین االحتیاطي وتعدیالتھ مما أدى الى  4ب/م ن/ 597التعلیمات الواردة في قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
لیرة  170,965,101حیث بلغ اجمالي احتیاطي العام لمخاطر التمویل  2013العام لمخاطر التمویل لنھایة عام 

مع العلم ان  2012كانون األول  31فس المبلغ الذي تم تكوینھ بتاریخ وھو ن  2013كانون األول  31لغایة  سوریة
 4ب/م ن/ 597المصرف ملزم باستكمال احتجاز االحتیاطي العام لمخاطر التمویل المتوجب وفق احكام القرار رقم 

 .4ب / م ن/1079و القرار رقم  4ب/م ن/902عند انتھاء العمل بالقرار رقم  4ب/م ن/650وتعدیلھ بالقرار 
 

  غیر المحققة المدورة األرباحو المحققة المدورة األرباح 20
  

والتعمیم رقم  2008لعام  362بناء على تعلیمات مصرف سوریة المركزي وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
 وغیر القابلة للتوزیع لفروقات القطع غیر المحققة المدورةیتم فصل األرباح  2009شباط  12بتاریخ  952/100/1

المدورة في تاریخ البیانات  الخسائربلغت  .المدورة األرباحالناتجة عن إعادة تقییم مركز القطع البنیوي من حساب 
یع كانت األرباح المدورة القابلة للتوز 2012كانون األول  31أما في  لیرة سوریة 2,225,607,634المالیة الموحدة 

  .لیرة سوریة  787,211,279
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 الفوائد الدائنة  21
  
 2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
     

 492,710,205 488,414,244  أرصدة وإیداعات لدى بنوك
 3,238,625 - موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

   :تسھیالت ائتمانیة مباشرة
      للمؤسسات

  1,039,560,606 1,039,002,574 حسابات جاریة مدینة -
  1,210,830,953 1,404,908,157 قروض وسلف   -
  624,359,265 318,154,656 سندات محسومة  -

     )التجزئة(لألفراد 
  89,463,493 66,511,508 قروض وسلف   -
  44,741,600 2,992,875 سندات محسومة  -
   
 3,319,984,014 3,504,904,747  
   
  

 الفوائد المدینة  22
  

   2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 14,131,517 8,655,123 ودائع بنوك 
   :ودائع عمالء

 9,986,547               3,945,153 حسابات جاریة -
 269,464,039           255,942,437 ودائع توفیر  -
 1,537,666,480        1,497,806,403 إلشعارودائع ألجل وخاضعة   -

 76,306,903             71,714,940 تأمینات نقدیة
   
 1,838,064,056 1,907,555,486 
   
  

 صافي الدخل من العموالت والرسوم 23
 

   2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 47,049,256  82,087,849 عموالت تسھیالت مباشرة
 174,387,053  182,365,239 تسھیالت غیر مباشرة عموالت

 84,654,332  100,586,104 عموالت الخدمات المصرفیة 
  501  - عموالت على عملیات اكتتاب أسھم الشركات

 306,091,142 365,039,192 إجمالي العموالت والرسوم الدائنة
     

     العموالت والرسوم المدینة: ینزل
 )1,826,452( (3,154,806) عموالت مدفوعة للمصارف      

 )1,826,452( (3,154,806) إجمالي العموالت والرسوم المدینة
  304,264,690  361,884,386 صافي الدخل من العموالت والرسوم
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 موجودات مالیة للمتاجرةأرباح  24
 
  مجمـــوع  )تقییم ( حققةغیر م أرباح  حققـــةأرباح م 
  لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   

2013     
 14,125 - 14,125  أسھم شركات

        
 14,125 -  14,125  المجموع

    
  مجمـــوع  )تقییم (حققة غیر م أرباح  حققـــةأرباح م 
  لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة  

2012     
 19,180 19,180  -  أسھم شركات

        
 19,180 19,180  -  المجموع

     
  

 یلیة أخرىغإیرادات تش 25
 
 2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 12,097,478 15,298,462 إیرادات الخدمات اإللكترونیة والصراف اآللي
 4,634,172 6,025,731 إیرادات طوابع بریدیة والسویفت ورسوم اإلتصاالت

 7,390,161 5,994,163 إیرادات أخرى 
 2,530,789 3,447,781 إیرادات عملیات الوساطة والخدمات المصرفیة

 900,000 - أیرادات بیع موجودات ثابتة
   
 30,766,137 27,552,600 
   
  

 نفقات الموظفین 26
 
 2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 463,535,846 455,770,680 رواتب ومنافع وعالوات الموظفین
 36,625,831 37,248,065 مساھمة المصرف في الضمان االجتماعي

 6,741,253 17,159,607 سفر
 5,882,012 6,518,237 مصاریف طبیة
 673,908 116,817 تدریب الموظفین

    
 516,813,406 513,458,850 
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  مخصص الخسائر اإلئتمانیة 27
 
 2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

    مخصص تسھیالت إئتمانیة مباشرة
 1,206,876,409 3,345,056,836 مؤسسات 

 19,636,322 128,816,267 أفراد
  3,473,873,103 1,226,512,731 

    
   تسھیالت إئتمانیة غیر مباشرة) استردادات(مخصص 
  )3,391,701( 176,561 مؤسسات

  3,474,049,664 1,223,121,030 
   
   
   
  

 بقیمة  2013كانون األول  31تم تشكیل مؤونة انخفاض جماعي اضافیة للسنة المنتھیة بتاریخ 
على ) 2012كانون األول   31لیرة سوریة كما في 440,279,268(مقابل   لیرة سوریة 2,526,718,492

الظروف  االئتمان المتزایدة في ظلالتحوط من مخاطر بھدف قروض المنتجة ھیالت العائدة للمحفظة التس
  .تصادیة االستثنائیةاالق
 

 تشغیلیة اخرىمصاریف  28
 
 
 2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 30,749,401 54,000,849 نفقات البرید والنقل والسیارات
 22,823,556 39,602,177 مصاریف اجتماعات وتنقالت أعضاء مجلس اإلدارة 

 42,875,960 38,179,462 ایجارات 
 18,557,163 34,123,185 صیانة

 16,793,742 29,612,258 رسوم ادراة الصرافات اآللیة والبطاقات االلكترونیة
 18,397,194 24,230,775 )كھرباء ومیاه ومحروقات وحراسة(منافع 

 6,927,670 22,213,646 دراسات واستشارات وأتعاب قانونیة
 15,346,765 18,408,479 مصاریف معلوماتیة واشتراك وكاالت دولیة

 10,900,019 14,434,497 رسوم وأعباء حكومیة
 9,600,952 13,839,852 مصاریف قرطاسیة ومطبوعات 

 5,963,904 12,076,331 تأمین
 7,911,741 8,538,396 فاكس وھاتف وانترنیت 

 6,816,116 8,358,469 مصاریف اعالن وتسویق وجوائز توفیر
 8,769,213 5,860,079 خدمات تنظیف
 1,300,407 2,943,473 عالقات عامة

 3,399,900 2,254,687 نفقات السویفت
 495,473 1,016,010 ضریبة غیر المقیمین مدفوعة عن الغیر

 129,124 29,340 أخرى
 26,819,895 22,461 خسائر بیع موجودات ثابتة

    
  329,744,426 254,578,195 
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  العائد إلى مساھمي البنك ةسنللسھم من ربح ال والمخفضة الحصة األساسیة  29
  

على الوسطي المرجح لعدد األسھم القائمة  السنةرباح أیمكن حساب حصة السھم العادي الواحد من خالل قسمة 
  :وذلك كما یلي السنةخالل 

 2013 2012 
   

 661,754,661 2,311,835               )لیرة سوریة(مساھمي البنك ربح السنة العائد إلى 
   
   

  52,500,000  52,500,000 األسھم القائمة خالل السنة  وسطي عدد
   
   

الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح السنة العائد 
   12.60                        0.04 )لیرة سوریة(إلى مساھمي البنك 

   
  
ألدوات قد یكون لھا  مصرفمطابقة للحصة األساسیة لعدم اصدار ال السنةالحصة المخفضة للسھم من ربح  نإ

  .اتأثیر على حصة السھم من االرباح عند تحویلھ
  

  النقد وما في حكمھ  30
  
 2013  2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 3,138,517,321  2,438,415,714 نقد في الخزینة 
 6,968,493,065  10,453,806,422  حسابات جاریة لدى مصرف سوریة المركزيأرصدة 
 15,003,629,393       23,578,444,469 أرصدة لدى مصارف تستحق خالل ثالثة أشھر: یضاف
  ارصدة لدى المصارف تستحق خالل ثالث اشھر:ینزل 

  )211,899,000( (590,880,750) )مقیدة السحب (  
 (5,367,930,396) (1,698,174,475) تستحق خالل ثالثة أشھرودائع بنوك : ینزل

   
 34,181,611,380 19,530,810,383 
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   المعامالت مع أطراف ذات عالقة  31
  

  تعامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى
 

شركة المركز المالي الدولي للخدمات تشمل البیانات المالیة الموحدة البیانات المالیة للمصرف والشركة التابعة 
  .والوساطة المالیة

  : إن حصة المصرف في رأسمال الشركة التابعة موضحة كما یلي
  
  
 حصة المصرف من رأسمال الشركة التابعة  
 2012 2013 نسبة الملكیة 
 لیرة سوریة لیرة سوریة % 
     

 85,000,000 85,000,000 85 شركة المركز المالي الدولي للخدمات المالیة
    

  
  .لیرة سوریة 100,000,000یبلغ رأسمال شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالیة 

لیرة سوریة  85,000,000بلغت حصة المصرف من رأسمال شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالیة 
  .ال غیر

  
  .الشركات التابعة عند إعداد البیانات المالیة الموحدةتم استبعاد رصید اإلستثمار في 

بتعامالت تجاریة مع ) ضمن أعمالھا االعتیادیة(باإلضافة إلى التعامالت مع أعضاء اإلدارة العلیا قامت المجموعة 
ام أسعار الفوائد والعموالت المصارف ذات العالقة وكبار المساھمین بحدود التعامالت التجاریة السائدة، وباستخد

إن جمیع التسھیالت االئتمانیة الممنوحة لألطراف ذات العالقة تعتبر عاملة ولم یؤخذ لھا أیة . التجاریة السائدة
.مخصصات
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  )تتمة( المعامالت مع أطراف ذات عالقة  31
  

  المجموع   الجھات ذات العالقة   
 

 الشركةاالم
  الشركات الشقیقة

  والزمیلة  
  مجلس إدارةأعضاء 

 2012 2013  وكبار المساھمین  
 لیرة سوریة لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة 

  بنود داخل بیان المركز -أ
 المالي الموحد  

      

       االرصدة المدینة
 1,524,493,033 2,302,087,285  -  872,282,775 1,429,804,510  (*)أرصدة وحسابات جاریة مدینة

 8,175,017,832 7,560,624,130  - 1,726,309,529 5,834,314,601 ودائع الجل
 -  )117,603,991(  - )36,961,254( )80,642,737(  مؤونة أرصدة متنازع علیھا

       

 
7,183,476,374 2,561,631,050  -  9,745,107,424 9,699,510,865  

       
        األرصدة الدائنة
 5,954,900 12,168,290  -  8,306,107 3,862,183 دائنةحسابات جاریة 

 3,499,159,031 1,157,594,339  1,157,594,339  -  -  ودائع الجل
 3,255,026 94,219,028  94,219,028 -  -  ودائع جاریة وتحت الطلب

 1,642,912 1,598,819  1,598,819 -  -  حسابات توفیر
       
 3,862,183 8,306,107 1,253,412,186  1,265,580,476 3,510,011,869 
       
        

  بنود خارج بیان المركز المالي
 الموحد  

      

  214,665,765 365,798,713  - -  365,798,713 كفاالت صادرة
 24,682,876 6,260,769  - -  6,260,769 اعتمادات تصدیر

          
بیان الدخل الشامل بنود  -ب

  الشامل
 الموحد  

      

       
  61,375,627 18,271,153   -  4,188,492 14,082,661 فوائد وعموالت دائنة
 )5,449,614( (3,220,649)  -  -  (3,220,649) فوائد وعموالت مدینة

  فوائد مدینة على ودائع
 )78,111( (30,678,811)   (30,678,811) - - المساھمین  
 

كما في كانون األول   لیرة سوریة 1,373,316,491 وحسابات جاریة لدى الشركة األم مبلغیتضمن مبلغ أرصدة  (*)
متعلق بالتسھیالت اإلئتمانیة  ،)2012كانون األول  31لیرة سوریة كما في  486,351,318مقابل مبلغ (  2013

  ).4إیضاح رقم (الممنوحة لتجمع مصرفي خارجي لشركة محلیة عن طریق المصرف 
  

معدالت الفائدة والعموالت على تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساھمین واإلدارة التنفیذیة العلیا تتراوح 
  .وھي نفس المعدالت المطبقة على حسابات الودائع %11إلى  %7للمصرف بین 

  
 %0.05تتراوح بین معدالت الفائدة على ودائع المؤسسة األم ھي نفس المعدالت المطبقة على ودائع المصارف والتي 

  .%0.25الى 
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  )تتمة( المعامالت مع أطراف ذات عالقة  31
 

  :االدارة التنفیذیة العلیا وأعضاء مجلس اإلدارة للمصرف) رواتب ومكافآت ومنافع أخرى(فیما یلي ملخص لمنافع 
  
 2013  2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 52,736,071 79,428,230  رواتب ومكافآت
 22,415,909 38,212,102 بدالت وتعویضات مجلس اإلدارة

  -  -  مكافآت مجلس االدارة
   
 117,640,332 75,151,980 
 

 
 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة 32
  

  قیاس القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة 
  

  :الھرمي التالي في قیاس واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیةیستخدم البنك التسلسل 
  

  .في سوق مالي فعال لموجودات مماثلة) غیر المعدلة(األسعار المدرجة : المستوى األول
  .القیمة العادلة المقاسة باستخدام تقنیات التخمین المستندة إلى مالحظة بیانات السوق: المستوى الثاني
طرق تقییم حیث أن المدخالت التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة غیر مبنیة على معلومات سوق : ثالمستوى الثال

  . ملحوظة
  

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

  :المالیة التي تظھر بلقیمة العادلةتحدید القیمة العادلة للموجودات 

   
2013 

    
 المستوى األول 

 
 المستوى الثاني 

 
 المستوى الثالث 

 
 المجموع 

 لیرة سوریة  إیضاح  
 

 لیرة سوریة 
 

 لیرة سوریة 
 

 لیرة سوریة 
   

 - 6 موجودات مالیة للمتاجرة      
 

- 
 

- 
 

- 

       
       2012 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول    

 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة    
   

 107,430 - - 107,430 6 موجودات مالیة للمتاجرة
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 )تتمة(القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة   32
 

 . ال یتضمن الجدول  القیم العادلة للموجودات والمطلوبات غیر المالیة. المالیة الموحدة بیاناتفیما یلي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة لألدوات المالیة التي ال تظھر بالقیمة العادلة في ال
 2013 

 
2012 

 الربح غیر المعترف بھ القیمة العادلة القیمة الدفتریة 
 

 الربح غیر المعترف بھ القیمة العادلة القیمة الدفتریة
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

 
 لیرة سوریة سوریةلیرة  لیرة سوریة

 الـمـوجودات المالیة
 - 15,427,447,263 15,427,447,263 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي    
 

12,139,058,459 12,139,058,459 - 
 - 23,376,837,627 23,376,837,627 أرصدة لدى المصارف

 
15,003,629,393 15,003,629,393 - 

 1,498,192 4,091,465,988 4,089,967,796 304,695 2,665,402,022 2,665,097,327 ایداعات لدى المصارف 
 - 107,430 107,430 - - -  مـوجـودات مـالیـة للمتاجرة
 658,435,885 23,566,182,898 22,907,747,013 (422,901,927) 19,159,911,033 19,582,812,960 )بالصافي(تسھیالت ائتمانیة مباشرة 

 - 678,912,279 678,912,279 - 1,032,420,240 1,032,420,240 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

 المطلوبات المالیة    
 (106,541) 2,508,684,172 2,508,790,713 ودائع بنوك    

 
6,203,424,170 6,203,424,170 - 

 48,586,070 48,620,473,783 48,571,887,713 ودائع العمالء
 

38,707,686,069 38,708,020,839 334,770 
 - 3,817,922,401 3,817,922,401 تأمینات نقدیة

 
2,572,597,214 2,572,597,214 - 

 بھ مجموع التغییر في القیم العادلة غیر المعترف
  

(374,117,703) 
 

660,268,847 
  

  :العادلة لألدوات المالیةفیما یلي االفتراضات المستخدمة لتحدید القیم 
  المبلغ المسجل مساوي تقریبًا للقیمة العادلة

  .ینطبق ذلك على ودائع التوفیر وتحت الطلب واألدوات المالیة ذات معدل فائدة متغیر. من المفترض أن القیمة المسجلة للموجودات والمطلوبات المالیة قصیرة األجل مساویة تقریبًا للقیمة العادلة
  لمالیة ذات المعدل الثابتاألدوات ا

یتم احتساب القیمة العادلة . معدل الفائدة الحالي ألداة مالیة مماثلةیتم تقدیر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ذات المعدل الثابت بمقارنة معدل الفائدة في السوق عند االعتراف األولي مع 
یتم تسجیل القیمة العادلة . ثابت بناًء على التدفقات النقدیة المخصومة بإستخدام معدالت الفائدة السائدة في السوق ألداة مماثلة في مخاطر االئتمان واالستحقاقالمقدرة للودائع التي تتقاضى فائدة بمعدل 

یتم تحدید  أما فیما یتعلق بالسندات التي لیست متداولة في أسواق مالیة ناشطة منتظمة،. للسندات المتداولة في األسواق المالیة الناشطة والمنتظمة، بالرجوع إلى األسعار المعلنة في سوق األوراق المالیة
 .القیمة العادلة بإستخدام تقنیة التدفقات النقدیة المخصومة على أساس مردود معدل الفائدة الفعلي المناسب للفترة المتبقیة لإلستحقاق
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 إدارة المخاطر 33
       

   مقدمة 33.1
المخاطر ھي ج زء أساس ي م ن أعم ال المص ارف واإلط ار الع ام إلدارة المخ اطر ف ي المجموع ة یق وم عل ى تحدی د وفھ م وتقی یم                

اءات الالزمة لتقل یص  المخاطر التي تواجھ عمل المجموعة والتأكد من بقائھا ضمن المستویات المحدودة والمقبولة واتخاذ اإلجر
  .المخاطر للوصول إلى التوازن األمثل بین عاملي المخاطرة والعائد

  
مخ اطر الس وق    .ومخاطر األعم ال  مخاطر التشغیل ،وأھم أنواع المخاطر ھي مخاطر االئتمان، مخاطر السوق، مخاطر السیولة

  .تتضمن مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت
  

  االستراتجیات العامة 
 :بإدارة المخاطر بالنقاط التالیةالخاصة تتلخص استراتیجیة المصرف 

تعزیز التحكم المؤسسي وتوفیر نظام إداري متین بحیث تصبح فیھ إدارة المخاطر جزءًا ال یتجزأ من العمل الیومي لكل فرد  -
 .في المصرف والجزء األھم في عملیة إعداد خطط األعمال لكافة أنشطة وخدمات المصرف

  .التقییم المستمر والمنتظم لكمیة ونوعیة المخاطر المحیطة بموجودات المصرف وبالممارسات اإلداریة وإدارة تلك المخاطر -
اقتطاع المخصصات  ،الحث على ترشید القرارات لتحقیق العوائد المستھدفة من خالل عملیات التسعیر، التحوط، التأمین -

 .ورفع تقاریر بذلك لإلدارة العلیا
األداء وتعظیم الربحیة من خالل التقییم األفضل للتحدیات التي تواجھ عمل المصرف ورفع سویة القرارات المتخذة تحسین  -

 .والتأكد من وجود أنظمة ضبط وتحكم داخلیة بھدف تخفیف الخسائر وخفض التكالیف
  

  أنظمة إدارة المخاطر
إض افة إل ى ذل ك ھن اك لج ان مس ؤولة ع ن إدارة ومراقب ة          مجلس اإلدارة ھي الجھة المسؤولة عن إدارة المخ اطر ف ي المجموع ة   

 .المخاطر
  

  .الجھة المسؤولة عن إدارة المخاطر والموافقة على االستراتیجیات والسیاسات المتبعة: مجلس اإلدارة

الجھة المسؤولة عن إدارة موجودات ومطلوبات البنك والھیكل المالي اإلجمالي، ومسؤولة  بشكل رئیسي عن مخاطر : الـخـزیـنـة
 . السیولة والتمویل للمجموعة

تعمل اإلدارة التنفیذیة في المصرف على إیجاد كافة البنى الالزمة إلدارة ومتابعة كافة المخاطر التي یتعرض لھا : اإلدارة التنفیذیة
  :كما تقوم بـ  لمصرف بشكل مستمرا

العمل على وضع سیاسات، إجراءات، ومخططات تنظیمیة تساعد على تحدید المسؤولیات والصالحیات بشكل واضح بما  -
یضمن فصل المھام والصالحیات وذلك لتجنب أي تعارض في المصالح بین مختلف األقسام من جھة، ویفعل نظام الضبط 

الل تحدید قنوات التواصل اإلداري األمر الذي یساھم بشكل مباشر في مواجھة كافة أنواع الداخلي من جھة ثانیة من خ
 .المخاطر التي قد یتعرض لھا المصرف

 .العمل على تنفید استراتیجیة المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة بما یتفق مع سقوف المخاطر المحددة -
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 )تتمة(إدارة المخاطر   33
       

  )تتمة(مقدمة    33.1

 الجھة المسؤولة عن متابعة وقیاس ومراقبة المخاطر والتأكد من مدى توافق المخاطر القائمة مع السیاسات المعتمدة: المخاطر إدارة
  :ومھمتھا

العمل على متابعة وتحدید كفایة رأس المال لمواجھة المخاطر التي یتعرض لھا المصرف وبما ینسجم مع نسبة كفایة األموال  -
 .2007 األولكانون  24تاریخ ) 4ب/ م ن/ 253(الخاصة المحددة وفق قرار مجلس النقد و التسلیف رقم 

ورفعھا إلى مجلس اإلدارة للمصادقة  ،مع اإلدارة العلیا وذلك بالتشاوررسم سیاسة إدارة المخاطر وصالحیات المخاطر  -
 .علیھا 

م ن /74(إعداد إجراءات عمل إلدارة المخاطر بما ینسجم مع متطلبات قرارات مجلس النقد والتسلیف الصادرة تحت رقم  -
تاریخ ) 4ب/م ن / 106(ورقم   2004كانون الثاني  19تاریخ ) 4ب/ م ن /  93(رقم و 2004أیلول  19تاریخ ) 4ب/

 2005أذار  15تاریخ ) 4ب/ م ن /  120(ورقم  2005شباط  13تاریخ ) 4ب/ م ن / 107(ورقم  2005شباط  13
ومتابعة تنفیذ ھذه اإلجراءات وذلك بالتنسیق مع دائرة التدقیق الداخلي في المصرف وإبالغ نتائج ھذه المتابعة إلى لجنة إدارة 

 .إلى مجلس إدارة المصرف واإلدارة التنفیذیةالمخاطر التي تقوم بدورھا بإبالغھا 
تقع على عاتق إدارة المخاطر مسؤولیة المتابعة الیومیة لمجمل األعمال واألنشطة والتأكد من مدى التقّید بالسقوف  -

 .وضبط التجاوزات ومتابعتھا بشكل فوري مع اإلدارة العلیا  ،والمستویات المحددة في السیاسة العامة إلدارة المخاطر
تقوم إدارة المخاطر بقیاس المخاطر تحت ظروف ضاغطة  ،باإلضافة إلى قیاس المخاطر تحت ظروف طبیعیة للسوق -

لمعرفة مدى تأثیر أحداث مختلفة تؤدي إلى تغییرات مھمة في معطیات السوق على  مختلفة من خالل إجراء اختبارات الجھد
 .أوضاع المصرف  

 .ریة وعرضھا في اجتماع مجلس اإلدارة كل ثالث أشھر على األقلتقوم إدارة المخاطر بتقدیم تقاریر دو -
، تتبع ھذه وحدة مخاطر االئتمان، وحدة مخاطر السوق، وحدة المخاطر التشغیلیة: تتكون إدارة المخاطر من ثالث وحدات رئیسیة

  . اطر المنبثقة عن مجلس اإلدارةوترفع اإلدارة تقاریرھا للرئیس التنفیذي ولجنة إدارة المخ. الوحدات لمدیر إدارة المخاطر
  

أو كلما دعت الحاجة، وتتولى ممارسة المھام /لجنة منبثقة عن مجلس اإلدارة تجتمع بصفة دوریة و: لجنة إدارة المخاطر
 :والصالحیات الموكلة بھا وأھمھا

للتأكد من انسجامھا مع  مراجعة إستراتیجیة إدارة المخاطر قبل اعتمادھا من مجلس اإلدارة وتقییم فاعلیتھا باستمرار -
 .المتغیرات

التأكد من توفر سیاسات وإطار عمل إلدارة المخاطر والبرامج واألدوات الالزمة لذلك وشمولھا للتعدیالت والتغیرات  -
 التي تطرأ على القوانین والتعلیمات والظروف االقتصادیة

ن مدى توافق المخاطر القائمة مع السیاسات مناقشة تقاریر إدارة المخاطر ورفع تقاریر دوریة لمجلس اإلدارة تبی -
 .المعتمدة ومستویات المخاطر المقبولة والمحددة ضمنھا، وبشكل یمكن المجلس من اتخاذ القرارات المناسبة 

اإلشراف على وضع األنظمة والتعلیمات الداخلیة للمصرف والتي تحدد مھام وواجبات أجھزتھا المختلفة وصالحیاتھا  -
 .ھا تحقیق الرقابة اإلداریة والمالیة على أعمال المصرف والتي تكفل بدور

 .اإلشراف على تطویر قاعدة البیانات والبنیة التحتیة للمصرف بشكل یمكن معھ قیاس ومراقبة المخاطر  -
التأكد من توفر نظام حاكمیة مؤسسیة كفؤ یضمن مراقبة مستقلة لتقید المصرف بالسیاسات المكتوبة وبالحدود المقررة  -

 .خاطر للم
العملیات الجدیدة المقترح تقدیمھا من المصرف قد تم تحدیدھا وأن / الخدمات / التأكد من أن مخاطر المنتجات  -

الضوابط واإلجراءات أو التعدیالت التي طرأت علیھا قد تمت بشكل یتناسب مع حدود المخاطر المقبولة في المصرف 
 .ومع السیاسة الكلیة للتطویر االستراتیجي 

 .ة ھیكل إدارة المخاطر المقترح من قبل اإلدارة التنفیذیة ورفعھ لمجلس اإلدارة العتماده مراجع -
 .مواكبة التطورات التي تحدث على إدارة المخاطر ورفع تقاریر إلى المجلس حول تلك التطورات -
 .التأكد من وجود خطة استمراریة العمل ومن فحصھا بشكل دوري  -
 .افة المخاطر توفیر البیئة المناسبة لنشر ثق -
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 )تتمة(إدارة المخاطر  33
  

  )تتمة(مقدمة   33.1
  

الخاصة  ة الفرص المتاحة واتخاذ القراراتتقوم بتقییم السیاسات االستثماریة واالئتمانیة ودراس: لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات
وضوابط لضمان تعظیم األرباح والعائد على حقوق الملكیة ضمن بذلك إضافة الدارة الفجوات ومخاطر األسعار ووضع محددات 

 .مستویات مقبولة ومسیطر علیھا من المخاطر الرئیسة المتعلقة بمخاطر السوق والسیولة واالئتمان
  

اإلدارة، التقید  یقوم التدقیق الداخلي بالتحقق من توفر البنى األساسیة الالزمة إلدارة المخاطر ومدى استقاللیة ھذه: التدقیق الداخلي
باألنظمة واإلجراءات الواردة في السیاسة العامة إلدارة المخاطر ومن كفایة وفعالیة األنشطة واألنظمة والسیاسات واإلجراءات 

 .الموضوعة، وترفع التقاریر إلى لجنة التدقیق أو إلى مجلس اإلدارة

  قیاس المخاطر ونظام التقاریر
تعكس الخسائر المتوقعة التي یمكن أن تنتج في الظروف العادیة والخسائر غیر المتوقعة بناًء یتم قیاس مخاطر المجموعة بطریقة 

ھذه الطرق تعتمد على االحتماالت المبنیة من التجارب السابقة . على تقدیر إلجمالي الخسائر الفعلیة بإستخدام طرق إحصائیة
  .تماالت التي یمكن أن تنتج عن الظروف االستثنائیةكما یدرس البنك أسوأ االح. ومعدلة لتعكس الظروف االقتصادیة

  
كما . تم مراقبة وضبط المخاطر بناًء على السقوف المعتمدة التي تعكس إستراتیجیة المجموعة وحدود ومستویات المخاطر المقبولة

  .عھاتقوم المجموعة بقیاس القدرة اإلجمالیة لتحمل المخاطر ومقارنتھا بالمخاطر اإلجمالیة بمختلف أنوا
  

یتم تجمیع المعلومات من جمیع وحدات العمل ألغراض التحلیل والمراقبة والتعرف على المخاطر في مرحلة مبكرة كما یتم تقدیم 
یتم . تقریر إلى مجلس اإلدارة وإدارة المخاطر ورؤساء األقسام یتضمن إجمالي مخاطر االئتمان ونسب السیولة وتغیرات المخاطر

یا حسب قطاعات األعمال والزبائن والقطاعات الجغرافیة وتقوم اإلدارة بتقییم مخصص الخسائر التحلیل بشكل مفصل شھر
یستلم مجلس اإلدارة تقریرًا شامًال عن المخاطر بشكل ربع سنوي لتزویده بجمیع المعلومات الالزمة . االئتمانیة بشكل ربع سنوي

 .ن للمصرف تحملھا أو القبول بھالتقییم مخاطر المجموعة، وتحدید مستویات المخاطر التي یمك
  

یتم تحضیر تقاریر مخاطر تفصیلیة وتوزع على جمیع األقسام للتأكد من أن جمیع المعلومات الضروریة والمحدثة متوفرة على 
  .مستویات المجموعة كافة

  
 أسالیب تخفیض المخاطر

الحصول على ضمانات حیث یتم قبول الضمانات وفقا تعتمد المجموعة على عدة أسالیب وممارسات لتخفیف مخاطر االئتمان منھا 
  .لمعاییر وأسس معتمدة
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 )تتمة(إدارة المخاطر  33
 

  )تتمة( مقدمة 33.1
 

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

والسیاسیة والظروف متماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلین أو العمالء على اإلیفاء بالتزاماتھم التعاقدیة والتي ممكن أن تتأثر بنفس التغیرات االقتصادیة 
  .تدل التركزات على حساسیة المجموعة تجاه قطاع اقتصادي معین أو قطاع جغرافي معین. األخرى

 . جراءات المجموعة أطر للمحافظة على محفظة ائتمانیة متنوعة لتجنب الزیادة في التركزات وإدارة مخاطر االئتمان وضبطھاحددت سیاسات وإ
  

  مخاطر االئتمان 33.2
تعمل المجموعة على إدارة . مخاطر االئتمان ھي مخاطر حدوث خسائر نتیجة تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماتھ تجاه المجموعة

  .وحجم التعرض االئتماني لكل قطاع أو منطقة جغرافیة) فرد أو مؤسسة(السقوف والرقابة على مخاطر التركزات االئتمانیة على مستوى العمیل 
ة جموعوتقوم المجموعة بتحدید مستویات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع المقترض الواحد أو م

  .المقترضین ولكل قطاع أو منطقة جغرافیة
  

  المخاطر االئتمانیة المتعلقة بالتعھدات
یتم تحصیل ھذه الدفعات وفقًا . تقوم المجموعة بتقدیم كفاالت لتلبیة احتیاجات العمالء تلزم ھذه التسھیالت المجموعة بأداء دفعات بالنیابة عن عمالئھا

نفس المخاطر االئتمانیة للقروض وتتم الوقایة من ھذه المخاطر باتباع نفس سیاسات المجموعة وإجراءاتھا تتسم ھذه التسھیالت ب. لشروط االعتماد
  .كما یراعي المصرف كافة النسب المتعلقة بالتركزات االئتمانیة والتي تستخدم رأس المال التنظیمي كمؤشر لتلك التركزات. الرقابیة

  
 )بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى (اإلئتمان یوضح الجدول التالي التعرضات لمخاطر 

 
 
 2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 

   بنود داخل بیان المركز المالي الموحد
  9,000,541,138  12,763,835,229 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

  15,003,629,393        23,376,837,627 أرصدة  لدى المصارف
  4,089,967,796          2,665,097,327 ایداعات لدى المصارف 

     التسھیالت االئتمانیة المباشرة
 625,015,554 232,044,015 لألفراد          
 443,547,178 359,401,788 القروض العقاریة          
 18,989,208,988 17,501,931,029 الشركات الكبرى          
 2,849,975,293 1,489,436,128 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم          

 107,430 -  موجودات مالیة للمتاجرة
  241,050,480 1,037,490,890 موجودات أخرى

 678,912,279 1,032,420,240 ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي
  60,458,494,273 51,921,955,529 

   
   بیان المركز المالي الموحدبنود خارج 

  710,551,279 1,427,766,353 اعتمادات استیراد
  94,050,000 - قبوالت

 1,958,441,734 1,548,159,773 :الكفاالت 
 347,647,051 249,265,999  دفع  
 1,538,470,165 1,176,585,804 حسن تنفیذ  
 72,324,518 122,307,970 أخرى  

 1,903,882,671 862,457,042 سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة 
  3,838,383,168    4,666,925,684   

    
 56,588,881,213 64,296,877,441 إجمالي المخاطر اإلئتمانیة
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  إدارة المخاطر  33
  )تتمة(مخاطر اإلئتمان   33.2

وتعامیم مصرف سوریة  2012نیسان  14تاریخ  4 ب/م ن/650والمعدل بالقرار  4ب/م ن/597بناًء على قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
یتم  2013تشرین الثاني  13تاریخ  902والقرار   2012أذار 7تاریخ  1046/100/1ورقم  2009كانون األول  31تاریخ  1/م/3المركزي رقم 

  .تصنیف محفظة التسھیالت إلى ست فئات وذلك طبقًا للمؤشرات والمواصفات التي یتسم بھا كل دین یتم تصنیفھ
   توزیع التعرضات االئتمانیة حسب درجة المخاطر

  حسب درجة المخاطراالئتمانیة المباشرة توزیع التعرضات 
 2013 
  الشركات   

 الشركات الكبرى القروض العقاریة االفراد لیرة سوریة/ارقام السنة
المؤسسات الصغیرة 

 المجموع والمتوسطة
      

      تسھیالت مباشرة
  5,168,673,241  718,909,358  4,047,764,658  261,537,443  140,461,782 )مقبولة المخاطر(عادیة 

  14,420,691,566  1,005,494,350  13,339,041,614  64,157,218  11,998,384 ):تتطلب اھتماما خاصًا(تحت المراقبة 
       

  19,589,364,807  1,724,403,708  17,386,806,272  325,694,661  152,460,166  المجموع
       

  12,136,641,748  1,113,857,463  10,603,834,760  271,678,243  147,271,282  غیر مستحقة
  3,400,573,321  257,951,851  3,131,785,658  10,091,424  744,388 یوم 30لغایة 

  502,585,533  53,649,425  447,352,766  1,583,342 - یوم 60لغایة  31من 
  953,214,894  58,147,977  893,921,900  1,120,510  24,507 یوم  90لغایة  61من 
  2,596,349,311  240,796,992  2,309,911,188  41,221,142  4,419,989  یوم 180لغایة  91من 

      
       :غیر عاملة

  822,266,530  39,587,255  776,133,190  2,300,097  4,245,988 دون المستوى
  2,114,803,453  224,252,666  1,645,219,232  5,367,567  239,963,988 مشكوك فیھا

  3,051,683,488  872,279,647  2,115,493,491  35,356,819  28,553,531 )ردیئة (ھالكة 
      
 272,763,507   43,024,483   4,536,845,913   1,136,119,568   5,988,753,471   
      

    25,578,118,278   2,860,523,276   21,923,652,185   368,719,144   425,223,673 المجموع
  (840,501,545)   (236,808,322)  (566,007,136)   (7,225,755)   (30,460,332)  معلقةفوائد : یطرح
  (5,154,803,773)   (1,134,278,826)   (3,855,714,020)  (2,091,601)   (162,719,326)  مخصص التدني: یطرح

      
   19,582,812,960   1,489,436,128   17,501,931,029   359,401,788   232,044,015 الصافي

      
    

 2012 
  الشركات   

 الشركات الكبرى القروض العقاریة االفراد لیرة سوریة/ارقام السنة
المؤسسات الصغیرة 

 المجموع والمتوسطة
      

      تسھیالت مباشرة
 136,215 - - - 136,215  متدنیة المخاطر

 9,451,342,980 1,396,067,480 7,086,322,403 356,544,946 612,408,151 )مقبولة المخاطر(عادیة 
 12,125,554,648 873,438,161 11,188,091,186 36,351,928 27,673,373 ):تتطلب اھتماما خاصًا(تحت المراقبة 

       
 21,577,033,843 2,269,505,641 18,274,413,589 392,896,874 640,217,739  المجموع

         
 15,559,078,509 1,970,680,127 12,586,985,447 370,809,389 630,603,546  :مستحقةمنھا 
 1,906,026,292 3,122,786 1,902,865,126 - 38,380 یوم 30لغایة 
 1,013,527,653 92,900,293 920,000,191 79,781 547,388 یوم 60لغایة  31من 

i 351,989,526 6,816,426 344,206,508 - 966,592 یوم  90لغایة  61من 
 2,746,411,863 195,986,009 2,520,356,317 22,007,704 8,061,833 یوم 180لغایة  91من 

           
       :غیر عاملة

 1,190,790,856 281,156,087 885,977,255 17,424,399 6,233,115 دون المستوى
 568,973,551 207,536,550 327,179,485 23,082,264 11,175,252 مشكوك فیھا

 1,528,815,878 552,455,642 953,152,322 16,756,598 6,451,316 )ردیئة (ھالكة 
      
 23,859,683 57,263,261 2,166,309,062 1,041,148,279 3,288,580,285 
           

 24,865,614,128 3,310,653,920 20,440,722,651 450,160,135 664,077,422 المجموع
 (276,860,530) (103,475,519) (163,780,761) (4,401,183) )5,203,067( فوائد معلقة: یطرح
 (1,681,006,585) (357,203,108) )1,287,732,902( (2,211,774) (33,858,801) مخصص التدني: یطرح

      
 22,907,747,013 2,849,975,293 18,989,208,988 443,547,178 625,015,554 الصافي
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  إدارة المخاطر  33
  )تتمة(مخاطر اإلئتمان   33.2

  

  )تتمة( توزیع التعرضات االئتمانیة حسب درجة المخاطر
   غیر المباشرة حسب درجة المخاطر توزیع التعرضات االئتمانیة

 2013 
  الشركات   

 الشركات الكبرى القروض العقاریة االفراد لیرة سوریة/السنةارقام 
المؤسسات الصغیرة 

 المجموع والمتوسطة
      

   2,793,962,904       613,494,068   2,180,468,836     -  -  )مقبولة المخاطر(عادیة 
   185,945,805          98,074,852   87,870,953          -  -   ):تتطلب اھتماما خاصًا(تحت المراقبة 

           
  -  -     2,268,339,789   711,568,920       2,979,908,709   

   2,979,908,709       711,568,920   2,268,339,789     -  -   منھا غیر مستحقة
 -  -  -  -  -  یوم 30لغایة 
 -  -  -  -  -  یوم 60لغایة  31من 
 -  -  -  -  -  یوم  90لغایة  61من 

           
      

       :غیر عاملة
  -   -  -  -  -   دون المستوى
   2,749,385              1,486,700   1,262,685            -  -  مشكوك فیھا

   2,248,945              2,000,000   248,945               -  -  )ردیئة (ھالكة 
           
  -  -            1,511,630   3,486,700              4,998,330   
           

   2,984,907,039       715,055,620   2,269,851,419     -  -  المجموع
 -  -  -  -  -  فوائد معلقة: یطرح
  (1,750,315)   (932,141)   (818,174)  -  -  مخصص التدني: یطرح

           
   2,983,156,724       714,123,479   2,269,033,245     -  -  الصافي

      

  
 2012  
  الشركات   

 الشركات الكبرى القروض العقاریة االفراد لیرة سوریة/السنةارقام 
المؤسسات الصغیرة 

 المجموع والمتوسطة
      

  2,388,228,671  778,835,096  1,609,393,575       -    -                 )مقبولة المخاطر(عادیة 
  358,528,267  54,941,767  303,586,500          -    -                 ):تتطلب اھتماما خاصًا(تحت المراقبة 

           

  - -       1,912,980,075  833,776,863  2,746,756,938   
  2,746,756,938  833,776,863  1,912,980,075       - -  منھا غیر مستحقة

 - - - - - یوم 30لغایة 
 - - - - - یوم 60لغایة  31من 
           یوم 90لغایة  61من 

 - - - - - 
      :غیر عاملة

 1,262,685 1,262,685 - - - دون المستوى
 248,945   248,945   - - - مشكوك فیھا

 19,618,168 19,618,168 - - - )ردیئة (ھالكة 
           
 - - - 21,129,798 21,129,798 
           

 2,767,886,736 854,906,661 1,912,980,075 - - المجموع
    -                         -                         -                      - - فوائد معلقة: یطرح
  (1,573,754)   (71,300)   (1,502,454)            - - مخصص التدني: یطرح

           
  2,766,312,982  854,835,361    1,911,477,621 - - الصافي
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 )تتمة(إدارة المخاطر  33
  )تتمة(مخاطر اإلئتمان  33.2

  
  )تتمة( توزیع التعرضات االئتمانیة حسب درجة المخاطر

  
  المركز المالي الموحد بیانتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت داخل 

  
  2013 
  الشركات   

 الشركات الكبرى القروض العقاریة األفراد لیرة سوریة
  المؤسسات الصغیرة 

 المجموع والمتوسطة
      

      دیون متدنیة المخاطر
 5,422,726,948 1,985,604,097 2,723,700,287 523,902,611 189,519,953 )مقبولة المخاطر(عادیة 

 5,833,676,025 1,035,399,061 4,703,130,176 83,527,064 11,619,724 ")تتطلب اھتماما خاصا(تحت المراقبة 
      :غیر عاملة

 217,374,003 54,630,000 154,421,028 4,293,750 4,029,225 دون المستوى
 666,781,585  158,672,210 205,947,030 7,349,000 294,813,345 مشكوك فیھا

 1,312,694,086 761,305,816 514,006,348 35,313,925 2,067,997 )ردیئة ( ھالكة 
      

 13,453,252,647 3,995,611,184 8,301,204,869 654,386,350 502,050,244 المجموع 
      

      :منھا
 527,217,279 304,634,504 107,490,683 540,100 114,551,992 تأمینات نقدیة

 -  -  -  -  -  كفاالت مصرفیة مقبولة
 11,888,678,895 3,416,214,938 7,770,671,511 653,846,250 47,946,196 عقاریة

 180,000,000  -  180,000,000 -  -  أسھم متداولة
 857,356,473 274,761,742 243,042,675 -  339,552,056 سیارات وآلیات

       
      

 13,453,252,647 3,995,611,184 8,301,204,869 654,386,350 502,050,244 المجموع 
      

            
      
 2012 
  الشركات   

 الشركات الكبرى القروض العقاریة األفراد لیرة سوریة
  المؤسسات الصغیرة 

 المجموع والمتوسطة
                 

 16,359,849  دیون متدنیة المخاطر
                        -  

  
                        -  

                            -   16,359,849 
 6,301,263,857 1,893,187,332 3,441,199,584 592,552,125 374,324,816 )مقبولة المخاطر(عادیة 

 6,343,090,894 1,092,125,014 5,176,169,829 68,250,758 6,545,293 ")تتطلب اھتماما خاصا(تحت المراقبة 
            :غیر عاملة

 694,507,830 314,024,525 357,413,305 22,500,000 570,000 دون المستوى
 360,009,511 233,291,921 102,345,840 22,729,250 1,642,500 مشكوك فیھا

 605,239,953 391,930,785 199,883,396 13,425,772   -                         )ردیئة ( ھالكة 
           

 14,320,471,894 3,924,559,577 9,277,011,954 719,457,905 399,442,458 المجموع 
      

            :منھا
 837,854,500 279,928,752 273,998,294 1,340,300 282,587,154 تأمینات نقدیة

 -  -  -  -  -  كفاالت مصرفیة مقبولة
 12,386,348,173 3,293,677,506 8,302,613,660 718,117,605 71,939,402 عقاریة

 180,000,000   -                           180,000,000   -                           -                         أسھم متداولة
 916,269,221 350,953,319 520,400,000   -                         44,915,902 سیارات وآلیات

                
      

  399,442,458 719,457,905 9,277,011,954 3,924,559,577 14,320,471,894 
      

  .ال یتضمن مجموع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت االئتمانیة المباشرة قیمة الضمانات الشخصیة
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 )تتمة(إدارة المخاطر  33
  )تتمة(مخاطر اإلئتمان  33.2

  
  )تتمة( توزیع التعرضات االئتمانیة حسب درجة المخاطر

  
  المركز المالي الموحد بیان خارجتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت 

   
  2013 
  الشركات   

 الشركات الكبرى القروض العقاریة األفراد لیرة سوریة
  المؤسسات الصغیرة 

 المجموع والمتوسطة
      

      دیون متدنیة المخاطر
 2,602,351,993 796,075,241 1,806,276,752 -  -   )مقبولة المخاطر(عادیة 

 165,525,606 122,502,651 43,022,955 -  -   ")تتطلب اھتماما خاصا(تحت المراقبة 
      :عاملةغیر 

 -  -  -  -  -  دون المستوى
 2,757,307 2,441,636 315,671 -  -   مشكوك فیھا

 462,236 400,000 62,236 -  -   )ردیئة ( ھالكة 
      

           

 2,771,097,142  921,419,528 1,849,677,614 -  -   المجموع 
      

      :منھا
 2,367,150,221 591,657,784 1,775,492,437 -  -   تأمینات نقدیة

 -  -  -  -  -  كفاالت مصرفیة مقبولة
 403,946,921 329,761,744 74,185,177 -  -   عقاریة

 -  -  -  -  -   أسھم متداولة
 -  -  -  -  -   سیارات وآلیات

           

 2,771,097,142 921,419,528 1,849,677,614 -  -   المجموع 
      

  
 

  2012 
  الشركات   

 الشركات الكبرى القروض العقاریة األفراد لیرة سوریة
  المؤسسات الصغیرة 

 المجموع والمتوسطة
      

  -    -                            -                            -                            -                            دیون متدنیة المخاطر
 1,873,733,177 598,437,354          1,275,295,823       -    -   )مقبولة المخاطر(عادیة 

 110,914,268 73,452,347  37,461,921            -    -   ")تتطلب اھتماما خاصا(تحت المراقبة 
      :غیر عاملة

 315,671  315,671  -    -    -   دون المستوى
 184,913 184,913  -    -    -   مشكوك فیھا

 10,103,179 10,103,179  -    -    -   )ردیئة (  ھالكة
      

           

 1,995,251,208  682,493,464  1,312,757,744       -    -   المجموع 
      

      :منھا
 822,095,165 351,288,172  470,806,993          -    -   تأمینات نقدیة

  -    -    -    -    -   كفاالت مصرفیة مقبولة
 1,173,156,043 331,205,292  841,950,751          -    -   عقاریة

  -    -    -    -    -   أسھم متداولة
  -    -    -    -    -   سیارات وآلیات

           

  1,995,251,208  682,493,464  1,312,757,744       -    -   المجموع 
      

 
 
 

  .القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة قیمة الضمانات الشخصیةال یتضمن مجموع 
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 )تتمة(إدارة المخاطر  33
  )تتمة(مخاطر اإلئتمان  33.2

 
  : نوعیة الموجودات المالیة من ناحیة مخاطر اإلئتمان

بإستخدام آلیة داخلیة للتصنیف اإلئتماني، یوضح الجدول التالي نوعیة الموجودات یتم قیاس نوعیة الموجودات المالیة من ناحیة مخاطر اإلئتمان 
 :إن األرقام المبینة ال تتضمن مخصص اإلنخفاض في القیمة. المالیة من ناحیة مخاطر اإلئتمان بإستخدام اآللیة الداخلیة للتصنیف اإلئتماني

 
 المجموع  انخفضت قیمتھ  عادي  جید إیضاح 2013كانون األول  31
 لیرة سوریة  

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

  
  أرصدة لدى مصرف سوریة       

 12,763,835,229 3  المركزي  
 

- 
 

- 
 

12,763,835,229 
 1,638,937,743 4 أرصدة لدى المصارف

 
21,737,899,884 

 
- 

 
23,376,837,627 

 1,879,804,380 5 إیداعات لدى المصارف
 

785,292,947 
 

- 
 

2,665,097,327 
 - 6 موجودات مالیة للمتاجرة

 
- 

 
- 

 
- 

  الودیعة المجمدة لدى
 1,032,420,240 11 المركزي ةمصرف سوری  

 
- 

 
- 

 
1,032,420,240 

 
  

       
 

  17,314,997,592 
 

22,523,192,831 
 

- 
 

39,838,190,423 
  

       
 المجموع  انخفضت قیمتھ  عادي  جید إیضاح 2012كانون األول  31

 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة    
                  

  أرصدة لدى مصرف سوریة
 9,000,541,138 - - 9,000,541,138 3 المركزي  

 15,003,629,393 - 14,043,114,820 960,514,573 4 أرصدة لدى المصارف
 4,089,967,796 - 1,143,971,915 2,945,995,881 5 إیداعات لدى المصارف
 107,430 - - 107,430 6  موجودات مالیة للمتاجرة

  الودیعة المجمدة لدى
 678,912,279 - - 678,912,279 11 مصرف سوریة المركزي  
    
    13,586,071,301 15,187,086,735 28,773,158,036 
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 )تتمة(إدارة المخاطر  33
  )تتمة(مخاطر اإلئتمان  33.2

 
  الدیون المجدولة

ھي تلك الدیون التي سبق وأن ُصنفت كتسھیالت ائتمانیة غیر عاملة وُأخرجت من إطار التسھیالت االئتمانیة غیر العاملة بموجب 
لیرة سوریة  1,501,853,945 كما في نھایة السنة الحالیةمجموعھا جدولة ُأصولیة وتم تصنیفھا كدیون تحت المراقبة، وقد بلغ 

  .)سوریة كما في نھایة السنة السابقةلیرة  653,425,601مقابل (

  

  الدیون المعاد ھیكلتھا
عادة الھیكلة إعادة ترتیب وضع التسھیالت االئتمانیة من حیث تعدیل األقساط أو إطالة عمر التسھیالت االئتمانیة أو تأجیل إیقصد ب

كما في نھایة السنة الحالیة  مجموعھابعض األقساط أو تمدید فترة السماح، وتم تصنیفھا كدیون تحت المراقبة، وقد بلغ 
  .)لیرة سوریة  كما في نھایة السنة السابقة 8,309,994,313مقابل (لیرة سوریة  4,961,747,577

 
     :توزیع التعرضات االئتمانیة حسب التصنیف الداخلي للمخاطر

              
التصنیف الداخلي 

   للمخاطر
  S&P التصنیف حسب 

  
2013   2012 

 لیرة سوریة     لیرة سوریة          
              

              جید
  AAA   16,119,197,792   12,995,753,445+و حتى  AAA-من  ( * )الدرجة األولى 
 AA              -     950,607+و حتى  AA-من    الدرجة الثانیة
 A   1,195,799,800   589,367,249+و حتى  A-من    الدرجة الثالثة

        17,314,997,592   13,586,071,301 
        

 
    

       عادي
 

    
 BBB   10,024,245,188   213,874,665+و حتى  BBB-من    الدرجة الرابعة
 BB   9,973,499,073   14,234,751,773+و حتى  BB-من    الدرجة الخامسة
 B   2,525,448,570   738,460,297+و حتى  B-من    الدرجة السادسة

        22,523,192,831   15,187,086,735 
        39,838,190,423   28,773,158,036 

  
 .جید من الدرجة األولىوالمصارف المحلیة تم اعتبار تصنیف البنك المركزي ( * ) 
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 )تتمة(إدارة المخاطر  33
 )تتمة(اإلئتمان مخاطر  33.2

 التركز الجغرافي
  :یوضح الجدول التالي التركز في التعرضات اإلئتمانیة حسب التوزیع الجغرافي كما یلي

 المجموع   أمیركا   آسیا    أوروبا   دول الشرق األوسط األخرى   داخل القطر   2013 كانون األول 31
 لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة    
              

  12,763,835,229  -  - - - 12,763,835,229 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
 23,376,837,627  -  - 2,806,507,278 20,127,192,407 443,137,942 أرصدة  لدى المصارف

 2,665,097,327  -  - 785,292,947  - 1,879,804,380 ایداعات لدى المصارف 
   -  -  -  -  :التسھیالت اإلئتمانیة

 232,044,015  -  -  -  - 232,044,015 لألفراد
 359,401,788  -  -  -  - 359,401,788 القروض العقاریة
 17,501,931,029  -  -  -  - 17,501,931,029 الشركات الكبرى

 1,489,436,128  -  -  -  - 1,489,436,128 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
 -  -  -  -  - - موجودات مالیة للمتاجرة

 174,386,306  -  - 3,534,721 13,721,336 157,130,249 الموجودات األخرى
  1,032,420,240  -  -  -  - 1,032,420,240 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

              
 59,595,389,689  -  - 3,595,334,946 20,140,913,743 35,859,140,000 المجموع 

              
 المجموع   أمیركا   آسیا    أوروبا   دول الشرق األوسط األخرى   داخل القطر   2012كانون األول  31

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

   9,000,541,138  -  -  -  -   9,000,541,138 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
 15,003,629,393  -  - 1,181,180,372 13,139,411,713 683,037,308 أرصدة  لدى المصارف

 4,089,967,796  -  -  1,020,012,506  436,800,000 2,633,155,290 ایداعات لدى المصارف 
             :التسھیالت اإلئتمانیة

  625,015,554  -  -  -  -  625,015,554 لألفراد
  443,547,178  -  -  -  -  443,547,178 العقاریةالقروض 

 18,989,208,988  -  -  -  - 18,989,208,988 الشركات الكبرى
  2,849,975,293  -  -  -  -  2,849,975,293 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

  107,430  -  -  -  -  107,430 موجودات مالیة للمتاجرة
  113,375,169  -  -  5,130,598  7,943,767 100,300,804 الموجودات األخرى

  678,912,279  -  -  -  -  678,912,279 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي
              

  51,794,280,218  -  - 2,206,323,476  13,584,155,480  36,003,801,262 المجموع 

 بإستثناء دول الشرق األوسط* 
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 )تتمة(إدارة المخاطر  33
  )تتمة( مخاطر اإلئتمان 33.2

 
  التركز حسب القطاع االقتصادي

 :یبین الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي
 اجمالي خدمات وأخرى أفراد زراعة عقارات تجارة صناعة مالي 2013 كانون األول 31
 لیرة سوریة سوریةلیرة  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

         
 12,763,835,229 - - - - -  - 12,763,835,229 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

 23,376,837,627 - - - - - - 23,376,837,627 أرصدة لدى المصارف
 2,665,097,327 - - - - - - 2,665,097,327 ایداعات لدى المصارف

 19,582,812,960 2,248,497,579 226,901,427 13,965,037 1,960,389,791 9,048,965,729 6,084,093,397 - التسھیالت االئتمانیة المباشرة
 - - - - - - - - موجودات مالیة للمتاجرة

 174,386,306 418,770 8,542,677 - 2,331,259 104,350,938 13,350,472 45,392,190 الموجودات األخرى
 1,032,420,240 - - - -- - - 1,032,420,240 المركزيودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة 

         
 59,595,389,689 2,248,916,349 235,444,104 13,965,037 1,962,721,050 9,153,316,667 6,097,443,869 39,883,582,613 االجمالي 

         
         
         
         

 اجمالي خدمات وأخرى أفراد زراعة عقارات تجارة صناعة مالي 2012كانون األول  31
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
         

  9,000,541,138  - - - - - -  9,000,541,138 أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
 15,003,629,393 - - - - - - 15,003,629,393 أرصدة لدى المصارف
 4,089,967,796 - - - - - - 4,089,967,796 ایداعات لدى المصارف

 22,907,747,013 2,114,834,076 1,046,908,439 14,671,322 2,071,921,197 10,710,577,040 6,948,834,939 - التسھیالت االئتمانیة المباشرة
 107,430 - - - - - - 107,430 موجودات مالیة محتفظ للمتاجرة

 113,375,169 1,005,185 2,992,612 - -  56,936,874 7,955,073 44,485,425 الموجودات األخرى
 678,912,279 - - - - - - 678,912,279 ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

         
  51,794,280,218   2,115,839,261  1,049,901,051  14,671,322  2,071,921,197  10,767,513,914  6,956,790,012 28,817,643,461 االجمالي 
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 )تتمة(إدارة المخاطر  33

 
 )تتمة(مخاطر اإلئتمان  33.2

 
  الضمانات المحتفظ بھا والتحسینات االئتمانیة 

ضمانات حیث یتم قبول الضمانات تعتمد المجموعة على عدة أسالیب وممارسات لتخفیف مخاطر االئتمان منھا الحصول على 
  .وفقا لمعاییر وأسس معتمدة

  :وأبرز أنواع الضمانات ھي

والكفاالت المصرفیة  الرھونات للمباني السكنیة والعقارات والمخزون والضمانات النقدیة: بالنسبة للقروض التجاریة •
  .واالوراق المالیة

  .والرواتب والضمانات النقدیة والسیاراتالرھونات للمباني السكنیة والسیارات : بالنسبة لألفراد •
تراقب اإلدارة القیمة السوقیة للضمانات ویتم طلب ضمانات إضافیة وفقًا لشروط االتفاقیة، ویتم مراجعة القیمة  -

یتم تقییم الضمانات بشكل دوري وفق  .السوقیة للضمانات خالل دراسة كفایة مخصص الخسائر االئتمانیة
إجراءات التشغیل المعتمدة حسب نوع الضمان وحسب سعر السوق في الظروف الطبیعیة أو عند البیع القصري 

 .ولكافة أنواع الضمانات وبحیث یكون التقییم من قبل جھة مختصة معتمدة حسب األصول لدى المصرف 
قتصادیة العامة والتي قد تؤثر سلبًا على قیمتھا ، كما یتم إعادة تقییمھا یتم إعادة تقییم الضمانات حسب الظروف اال -

 .بشكل فوري في حال تعثر العمیل 
م /650والمعدل بالقرار  4ب/م ن/597بناًء على قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  :نسب الخصم من الضمانات -

 .2012تشرین الثاني  13 الصادر بتاریخ 902و الحقًا القرار ، 2011نیسان  14تاریخ  4ب /ن
یلجأ المصرف أیضًا للتخفیف من مخاطر االئتمان إلى تنویع محفظتھ وااللتزام بالسقوف الموضوعة لحدود مخاطر التركز 
سواء في المجموعات المترابطة من المدینین أو في نوع عمل معین أو قطاع اقتصادي معین أو التركز في منطقة جغرافیة 

وإعداد الدراسات االئتمانیة الكافیة عن العمالء والمتابعة والدراسة الدوریة لتقییم مراكزھم  .ن التسلیفمعینة أو نوع معین م
  .المالیة والتأكد من حسن سیر أنشطتھم

  
  تقییم انخفاض القیمة إفرادیًا

صعوبات مالیة تواجھ إن المؤشرات الرئیسیة النخفاض قیمة القروض ھي االستحقاق الزمني لألصل أو الفائدة أو وجود 
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
  

  .تقوم المجموعة بتقییم انخفاض القیمة بشكل منفرد وبشكل جماعي
 

 )المنتجةالدیون غیر ( المخصص اإلفرادي
 النقد مجلس قرار لمؤشرات وفقًا منفرد، بشكل الھامة اإلئتمانیة التسھیالت لجمیع المخصصات مالئمة المجموعة حددت

 الثاني تشرین 13 بتاریخ الصادر 902 القرار والحقًا وتعدیالتھ 2009 األول كانون 9 بتاریخ  4ب/ن.م/597 والتسلیف
  :التالیة للمؤشرات ووفقَا وتعدیالتھ 597 للقرار المعدل 2013

 
  التأخر في انجاز المشروع موضوع التسھیالت، •
  قدرة العمیل على تحسین وضعھ عند مواجھة صعوبات مالیة، •
  العوائد المتوقعة عند تصفیة األعمال  في حال اإلفالس، •
  توفر مصادر مالیة أخرى والقیمة المتوقع تحقیقھا للضمان، •
 .التي تطرأ علیھا نتیجة تغیر ظروف السوق أو البیئة االقتصادیة أو معدالت الفائدة فترة التدفقات النقدیة والتغیرات •

  .یتم تقییم الخسائر االئتمانیة في تاریخ كل بیان مركز مالي وكلما اقتضت الحاجة لذلك
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 )تتمة(إدارة المخاطر  33

 
   )تتمة(مخاطر اإلئتمان   33.2
  

  ) الدیون المنتجة(المخصص الجماعي 
یتم تقییم المخصص عن خسائر القروض والسلف بشكل جماعي بالنسبة للقروض والسلف التي ال تعتبر ھامة بشكل منفرد أو 

تقوم المجموعة في تاریخ كل بیان مركز مالي موحد . في حال عدم وجود دلیل موضوعي على انخفاض القیمة بشكل منفرد
  .ومراجعة  كل محفظة على حدة بتقییم المخصص

  
یؤخذ باالعتبار عند التقییم الجماعي انخفاض القیمة المحتمل في المحفظة حتى عند عدم وجود دلیل موضوعي على انخفاض 

  .القیمة بشكل موضوعي
  

  :یتم تقییم خسارة انخفاض القیمة بإعتبار العوامل التالیة
  

االقتصادیة الحالیة، التأخر الناجم عن فترة تحقق الخسائر وفترة تحدید ضرورة وجود تاریخ الخسائر في المحفظة، الظروف 
إن اإلدارة ھي . مخصص إفرادي لھذه الخسائر، باإلضافة إلى الدفعات المتوقعة واالستردادات في حال انخفاض القیمة

  .المسؤولة عن تحدید طول ھذه المدة التي قد تمتد إلى سنة
  

  .ن بمراجعة مخصص انخفاض القیمة للتأكد من توافقھ مع سیاسات المجموعة العامةتقوم إدارة االئتما
 .یتم تقییم مخصص التعھدات المالیة واالعتمادات المستندیة بطریقة مماثلة لطریقة تقییم القروض

  
  اختبارات الجھد

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

دراسة تأثیر العوامل االقتصادیة السلبیة مع عوامل أخرى على التسھیالت االئتمانیة الممنوحة وتصنیفھا : مخاطر االئتمان
   .االئتماني واالنعكاسات على أداء المحفظة والخسائر التي یمكن أن یتكبدھا المصرف وفق ھذه الفرضیات

  
  .المالیة المستثمر بھا، تقلب أسعار صرف العمالت، سحب نسب معینة من الودائعانخفاض قیم األوراق : مخاطر السوق

  .ارتفاع نسبة المخاطر التشغیلیة القائمة: المخاطر التشغیلیة
  
 على تفصیلیة جھد اختبارات على بناء جماعي بشكل االئتمانیة التسھیالت قیمة مخصصات إضافیة النخفاض احتساب تم

بلغت المخصصات  .االئتمانیة المحفظة على المؤثرة والعوامل المخاطر إلى مستندة فرضیات ووفق االئتمانیة المحفظة
 31لیرة سوریة كما في  440,279,268مقابل ( 2013 األولكانون  31لیرة سوریة في  2,526,718,492اإلضافیة 

العادیة انطالقًا من المخاطر والعوامل المؤثرة على لمقابلة الخسائر المتوقعة من محفظة الدیون المنتجة ) 2012كانون األول 
  .المحفظة االئتمانیة
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  )تتمة(إدارة المخاطر  33
  

  مـخـاطـر الـسـوق 33.3
  

 :اإلفصاحات الكمیة
  

  مخاطر أسعار الفائدة
  

. على التدفقات النقدیة المس تقبلیة أو الق یم العادل ة ل ألدوات المالی ة     ھي المخاطر الناجمة عن تغیرات أسعار الفائدة السائدة بالسوق والتي تؤثر بالتالي 
یتم مراقبة المراكز بشكل یومي للتأكد . یراقب مجلس اإلدارة مستویات مخاطر معدالت الفائدة بوضع حدود لفجوات معدل الفائدة خالل فترات محددة

  .من أن المراكز ال تتجاوز المستویات المحددة
الموحد في حال حدوث تغیر معقول في أسعار بیان الدخل الشامل الي تحلیل الحساسیة لألدوات الخاضعة ألسعار الفائدة واثر ذلك على یبین الجدول الت

 .الفائدة، مع بقاء بقیة المتغیرات ثابتة
  
 

  %2مخاطر أسعار الفائدة للتغیر في سعر الفائدة 
 
  

باللیرات السوریة
أثر الزیادة 

العملة 

األثر على الربح قب  ل الفجوة التراكمیة 
الضریبة   

األثر على حقوق    
الملكیة      ( الناتج عن   
األثر على الربح بع  د 

إقتطاع الضریبة ) 

األثر على الربح قبل  الفجوة التراكمیة 
الضریبة

األثر على حقوق 
الملكی ة     ( الناتج عن 
األثر على الربح بعد    

إقتطاع الضریبة) 

(44,116,146)       (58,821,527)         (2,941,076,373)                  (53,880,540)           (71,840,720)             (3,592,036,000)لیرة سوریة 
(9,757,321)         (13,009,761)         (650,488,051)                     (15,018,728)           (20,024,971)             (1,001,248,534)دوالر أمیركي 

(3,921,453)         (5,228,604)           (261,430,176)                      29,464,236             39,285,649              1,964,282,432یورو   
(18,700)              (24,934)                (1,246,677)                                (21,673)                  (28,897)                    (1,444,846)جنیھ اس  ترلیني

(433,351)            (577,801)              (28,890,058)                          1,045,107               1,393,476                   69,673,809ین یاب اني 
 210                     280                       13,980                                            459                         612                          30,581فرنك سویسري 

باللیرات الس وریة 
أثر االنخفاض 

العملة 

األثر على الربح قب  ل الفجوة التراكمیة 
الضریبة   

األثر على حقوق    
الملكیة      ( الناتج عن   
األثر على الربح بع  د 

إقتطاع الضریبة ) 

األثر على الربح قبل  الفجوة التراكمیة 
الضریبة

األثر على حقوق 
الملكی ة     ( الناتج عن 
األثر على الربح بعد    

إقتطاع الضریبة) 

 44,116,146         58,821,527          (2,941,076,373)                   53,880,540             71,840,720             (3,592,036,000)لیرة سوریة 
 9,757,321           13,009,761          (650,488,051)                      15,018,728             20,024,971             (1,001,248,534)دوالر أمیركي 

 3,921,453           5,228,604            (261,430,176)                     (29,464,236)           (39,285,649)              1,964,282,432یورو   
 18,700                24,934                 (1,246,677)                                 21,673                    28,897                    (1,444,846)جنیھ اس  ترلیني

 433,351              577,801               (28,890,058)                         (1,045,107)             (1,393,476)                   69,673,809ین یاب اني 
(210)                   (280)                      13,980                                           (459)                       (612)                          30,581فرنك سویسري 

20132012

20132012
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  )تتمة(إدارة المخاطر  33
  

  )تتمة( مـخـاطـر الـسـوق 33.3
  

  :اإلفصاحات النوعیة
لمخاطر السوق الخاصة بمعدالت الفائدة ومعدالت تبادل العمالت األجنبیة وأسعار أدوات رأس المال الناتجة عن متغیرات السوق  مصرفیتعرض ال

تقییم داخلي لتقدیر مخاطر السوق للمراكز المحتفظ بھا ولتقدیر الحد األقصى من بالمصرف  یقومالخاصة والعامة، ومن أجل تخفیف مخاطر السوق 
توقعة اعتمادًا على مجموعة من االفتراضات المتعلقة بمتغیرات السوق بھدف السیطرة على ھذه المخاطر وإبقائھا ضمن الحدود المسموح الخسائر الم

في ، ویستخدم تحلیل الحساسیة لبیان األثر الناتج عن تغیرات مفترضة في معدالت الفائدة وأسعار الصرف على اإلیرادات بھا والتي یتم مراقبتھا یومیًا
 .بعد استبعاد أثر ضریبة الدخل رباحوبالتالي یكون االثر على حقوق الملكیة ھو صافي التغیر في األ الموحدبیان الدخل الشامل 

  
 :اإلفصاحات الكمیة

  
  مخاطر العمالت

 ویقوم مجلسرة السوریة العملة الرئیسیة لھ، تعتبر المجموعة اللی .في أسعار صرف العمالت األجنبیة تتمثل بتذبذب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات
  .بوضع حدود لمراكز العمالت، ویتم مراقبة المراكز بشكل یومي للتأكد من أن المراكز ال تتجاوز المستویات المحددة اإلدارة

معقول في أسعار الصرف مع بقاء تقوم المجموعة بإعداد تحلیل الحساسیة لمراقبة اثر التغیرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغیر 
الموحد أو حقوق الملكیة بینما یمث ل المبل غ   بیان الدخل الشامل یمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي الخسارة المتوقع في . بقیة المتغیرات ثابتة

  .الموجب صافي الربح المتوقع
  

  %10في سعر الصرف  زیادةأثر ال: مخاطر العمالت

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 سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

 3,283,393             4,377,858        43,778,579        133,366,818           (13,003,924)             (130,039,237)دوالر أمیركي 
 39,103,920           52,138,560      521,385,599      1,121,468,418112,146,842110,228,694یورو

 67,569                  90,092             900,923             1,047,290104,72978,547جنیھ استرلیني 
 763,273                1,017,697        10,176,969        68,505,9056,850,5915,137,943ین یاباني 

 1,049                    1,398               13,980               30,5813,0582,294الفرنك السویسري
 237,337,409         316,449,879    3,164,498,789   5,886,787,303588,678,730441,509,048العمالت األخرى 

20132012
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  )تتمة(إدارة المخاطر  33
  

  )تتمة( مـخـاطـر الـسـوق  33.3
  

 ):تتمة(اإلفصاحات الكمیة 
  

  )تتمة(مخاطر العمالت 
  

  %)10(أثر النقصان في سعر الصرف : مخاطر العمالت

األثر على الربح قبل مراكز القطعالعملة    
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 سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(3,283,393)          (4,377,858)          43,778,579         (133,366,818)       13,003,924       (130,039,237)      دوالر أمیركي
(39,103,920)        (52,138,560)        521,385,599       (110,228,694)      (112,146,842)     1,121,468,418    یورو

(67,569)               (90,092)               900,923              (78,547)               (104,729)            1,047,290           جنیھ استرلیني
(763,273)             (1,017,697)          10,176,969         (5,137,943)          (6,850,591)         68,505,905         ین یاباني

(1,049)                 (1,398)                 13,980                (2,294)                 (3,058)                30,581                الفرنك السویسري
(237,337,409)      (316,449,879)      3,164,498,789    (441,509,048)      (588,678,730)     5,886,787,303    العمالت األخرى

20132012

  
  مخاطر أسعار األسھم

  . حقوق الملكیة نتیجة لتغییرات مستویات مؤشرات األسھم دواتمخاطر أسعار األسھم ھي مخاطر انخفاض القیم العادلة أل
  
  2013    2012  

  مؤشرات السوق
التغیر في % 

 أسعار األسھم 
التأثیر على 

  األرباح والخسائر 
التأثیر على 

    حقوق الملكیة
التغیر في % 

 أسعار األسھم 
التأثیر على 

  األرباح والخسائر 
التأثیر على 
  حقوق الملكیة

  لیرة سوریة  لیرة سوریة      لیرة سوریة  لیرة سوریة    
                

  10,743  10,743  %10+    -  -  %10+ أسھم حقوق الملكیة للمتاجرة
               

  )10,743(  )10,743(  %10-   -  -  %10- أسھم حقوق الملكیة للمتاجرة
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  )تتمة(إدارة المخاطر  33
  )تتمة( مـخـاطـر الـسـوق 33.3

  )تتمة( فجوة إعادة تسعیر الفائدة
  .یتم التصنیف على فترات إعادة تسعیر الفائدة أو االستحقاق أیھما أقرب

 دون الشھر  2013كانون األول  31
 3من شھر إلى 

  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
بنود ال تتأثر 

 المجموع بالفوائد
                        موجودات

نقد وأرصدة لدى 
 مصرف
  15,427,447,263  15,427,447,263           المركزي سوریة

  23,376,837,627 - - - - - - - - -  1,113,135,731 22,263,701,896 أرصدة  لدى المصارف
  2,665,097,327 - - - - - - - - -  809,325,516  1,855,771,811  ایداعات لدى المصارف 
  تسھیالت ائتمانیة مباشرة

  19,582,812,960  2,717,574,303  578,630,991  718,600,699  1,240,576,110  1,679,550,977  2,909,777,310  701,027,748  976,640,377  3,689,839,912  1,813,520,001  2,557,074,532 )بالصافي(
  - - - - - - - - - - -  - موجودات مالیة للمتاجرة

  2,091,930,014  2,091,930,014 - - - - - - - - - - موجودات ثابتة
  3,430,881  3,430,881 - - - - - - - - - - موجودات غیر ملموسة

موجودات ضریبیة 
  4,856,626  4,856,626 - - - - - - - - - - مؤجلة

  1,037,490,890  1,037,490,890 - - - - - - - - - - موجودات أخرى
الودیعة المجمدة لدى 

  مصرف 
 1,032,420,240 1,032,420,240 - - - - - - - - - - سوریة المركزي
 26,676,548,239 إجمالي الموجودات

  
3,735,981,248 

  
3,689,839,912 

  
976,640,377 

  
701,027,748 

  
2,909,777,310 

  
1,679,550,977 

  
1,240,576,110 

  
718,600,699 

  
578,630,991 

  
22,315,150,217 

  
65,222,323,828 

  
              

             المطلوبات
  2,508,790,713 - - - - - - - - -  810,616,238  1,698,174,475 ودائع بنوك

 48,571,887,713  559,943,285 - - - -  312,049,715  4,603,073,765  2,638,929,638  4,828,087,274  4,088,107,742  31,541,696,294 ودائع العمالء
  3,817,922,401  3,817,922,401 - - - - - - - - - - تأمینات نقدیة

  405,231,122  405,231,122 - - - - - - - - - - مخصصات متنوعة
  -  - - - - - - - - - - - مخصص ضریبة الدخل

 1,426,981,130 1,426,981,130 - - - - - - - - - - مطلوبات أخرى
 إجمالي المطلوبات

33,239,870,769  4,898,723,980  4,828,087,274  2,638,929,638  4,603,073,765  312,049,715  - - - - 6,210,077,938  56,730,813,079  

فجوة إعادة تسعیر 
 8,491,510,749 16,105,072,279 578,630,991 718,600,699 1,240,576,110 1,679,550,977 2,597,727,595 (3,902,046,017) (1,662,289,261) (1,138,247,362) (1,162,742,732) (6,563,322,530) الفائدة 

              

  الفجوة المتراكمة إلعادة
  8,491,510,749 (7,613,561,530) (8,192,192,521) (8,910,793,220) (10,151,369,330) (11,830,920,307) (14,428,647,902) (10,526,601,885) (8,864,312,624) (7,726,065,262) (6,563,322,530) تسعیر الفائدة
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  )تتمة(إدارة المخاطر  33
  )تتمة( مـخـاطـر الـسـوق 33.3

  فجوة إعادة تسعیر الفائدة
  .تسعیر الفائدة أو االستحقاق أیھما أقرب یتم التصنیف على فترات إعادة

 سنة 2إلى  1من  شھر 12إلى  9من  أشھر 9إلى  6من  أشھر 6إلى  3من  أشھر 3من شھر إلى  دون الشھر 2012كانون األول  31 
 3إلى  2من 

 سنوات
 4إلى  3من 

 سنوات
 5إلى  4من 

 المجموع بنود ال تتأثر بالفوائد  سنوات 5أكثر من  سنوات
                        موجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف 
  سوریة

12,139,058,459  12,139,058,459 - - - - - - - - - - المركزي  
15,003,629,393 - - - - - - - - - 1,082,246,304 13,921,383,089 أرصدة  لدى المصارف

  4,089,967,796 - - - - - - - - -   1,558,834,084   2,531,133,712  ایداعات لدى المصارف 
  تسھیالت ائتمانیة مباشرة

22,907,747,013  1,160,013,573   1,005,849,659   909,039,139   1,047,828,912   1,554,591,941   2,670,486,015   2,279,431,748   2,030,316,598   4,634,703,172   2,034,181,984   3,581,304,272 )بالصافي(  
  107,430 - - - - - - - - - -   107,430 للمتاجرة موجودات مالیة
  2,147,504,391  2,147,504,391 - - - - - - - - - - موجودات ثابتة

  6,935,090  6,935,090 - - - - - - - - - -  موجودات غیر ملموسة
  3,871,631  3,871,631 - - - - - - - - - - موجودات ضریبیة مؤجلة

  241,050,480  241,050,480  - - - - - - - - - - موجودات أخرى
الودیعة المجمدة لدى 

  مصرف 
  678,912,279  678,912,279 - - - - - - - - - - سوریة المركزي  

57,218,783,962  16,377,345,903   1,005,849,659   909,039,139   1,047,828,912   1,554,591,941   2,670,486,015   2,279,431,748   2,030,316,598   4,634,703,172   4,675,262,372   20,033,928,503 إجمالي الموجودات
              

             المطلوبات
  6,203,424,170 - - - - - - - - -   1,609,493,774   4,593,930,396 ودائع بنوك

38,707,686,069  558,192,003 - - - -   60,407,265   1,044,459,478   2,656,766,985   5,451,446,142   3,757,549,289   25,178,864,907 ودائع العمالء
  2,572,597,214  2,572,597,214 - - - - - - - - - - تأمینات نقدیة

  12,003,101  12,003,101 - - - - - - - - - - مخصصات متنوعة
  9,254,020  9,254,020 - - - - - - - - - - مخصص ضریبة الدخل

  1,224,953,743  1,224,953,743 - - - - - - - - - - مطلوبات أخرى
48,729,918,317  4,377,000,081 - - - -   60,407,265   1,044,459,478   2,656,766,985   5,451,446,142   5,367,043,063   29,772,795,303 إجمالي المطلوبات

              

  8,488,865,645  12,000,345,822   1,005,849,659   909,039,139   1,047,828,912   1,554,591,941   2,610,078,750   1,234,972,270   (626,450,387)   (816,742,970)   (691,780,691)   (9,738,866,800) فجوة إعادة تسعیر الفائدة 
              

  الفجوة المتراكمة إلعادة
    8,488,865,645   (3,511,480,177)   (4,517,329,836)   (5,426,368,975)   (6,474,197,887)   (8,028,789,828)   (10,638,868,578)   (11,873,840,848)   (11,247,390,461)   (10,430,647,491)   (9,738,866,800) تسعیر الفائدة  

 



  )سورية خاصة شركة مساهمة مغفلة(المصرف الدولي للتجارة والتمويل 
  الموحدة ايضاحات حول البيانات المالية

 2013 كانون األول 31
 

 
65 

  )تتمة(إدارة المخاطر  33
 )تتمة( مـخـاطـر الـسـوق 33.3

  التركز في مخاطر العمالت األجنبیة
 2013كانون األول  31

 
السوریة بالیرةما یوازي العمالت األجنبیة  بالعملة السوریة  

 مجموع العمالت األجنبیة أخرى  ین یاباني جنیھ استرلیني  یورو  دوالر أمیركي  العملة
           :الموجودات 

 3,497,766,618 10,298,277 -  2,445,927 670,992,439 2,814,029,975 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
 23,367,513,679 6,116,554,207 19,955,759 93,869,888 5,003,728,859 12,133,404,966 أرصدة  لدى المصارف
 785,292,947 -  -  -  613,173,798 172,119,149 إیداعات لدى المصارف

 1,668,805,571 6,205 135,746,333 2,578,430 (1,359,863) 1,531,834,466 )بالصافي(تسھیالت ائتمانیة مباشرة 
 (46,086,114) 12,317,395 445,196 546,336 (70,074,577) 10,679,536 موجودات أخرى

 767,386,590 -  -  --  -  767,386,590 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي
        

 30,040,679,291 6,139,176,084 156,147,288 99,440,581 6,216,460,656 17,429,454,682 اجمالي الموجودات
        

       :المطلوبات 
 2,495,956,844 591,091 87,641,383 -  886,267,150 1,521,457,220 ودائع بنوك

 17,364,093,846 64,715,247 -  98,357,457 3,103,580,877 14,097,440,265 ودائع العمالء
 2,854,507,618  22,452,137 -  -  1,065,775,752 1,766,279,729 تأمینات نقدیة

 378,320,723 164,599,725 -   35,834  39,368,459 174,316,705 مطلوبات أخرى
        

 23,092,879,031 252,358,200 87,641,383 98,393,291 5,094,992,238 17,559,493,919 اجمالي المطلوبات 
        

 6,947,800,260 5,886,817,884 68,505,905 1,047,290 1,121,468,418 (130,039,237) صافي التركز داخل بیان المركز المالي للسنة الحالیة
             

 1,983,315,703 231,168,978 13,460,437 - 834,394,655 904,291,633  التزامات محتملة خارج بیان المركز المالي للسنة الحالیة
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  )تتمة(إدارة المخاطر  33
 )تتمة( مـخـاطـر الـسـوق 33.3

  )تتمة( التركز في مخاطر العمالت األجنبیة
 2012كانون األول  31

 
 ما یوازي العمالت األجنبیة بالیرة السوریة بالعملة السوریة

 مجموع العمالت األجنبیة أخرى  ین یاباني جنیھ استرلیني  یورو  دوالر أمیركي  العملة
             :الموجودات 

  3,866,493,954  8,888,539    -                              2,122,894 1,721,542,286 2,133,940,235 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
 14,478,741,824 2,758,746,420 23,405,840 55,121,888 1,832,332,255 9,809,135,421 أرصدة  لدى المصارف
 1,456,812,506 436,800,000    -                                 -                              315,456,176  704,556,330 إیداعات لدى المصارف

  1,708,839,330    -                             159,346,552 1,517,996  398,491,269  1,149,483,513 )بالصافي(تسھیالت ائتمانیة مباشرة 
 26,657,658 7,671,174 292,975 134,925 2,655,430 15,903,154 موجودات أخرى

  413,878,629    -                                 -                                 -                                 -                               413,878,629 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي
              

  21,951,423,901 3,212,106,133 183,045,367  58,897,703 4,270,477,416  14,226,897,282 اجمالي الموجودات
        

       :المطلوبات 
 6,133,106,587 178,675 172,868,398    -                              848,135,234 5,111,924,280 ودائع بنوك

 10,709,044,856 33,158,588    -                              57,977,356 2,512,317,883 8,105,591,029 ودائع العمالء
  1,229,031,116 10,924,749    -                                 -                              354,157,816 863,948,551 تأمینات نقدیة

 139,486,503 3,331,352    -                              19,424 34,480,884 101,654,843 مطلوبات أخرى
              

  18,210,669,062 47,593,364 172,868,398 57,996,780  3,749,091,817 14,183,118,703 اجمالي المطلوبات 
              

  3,740,754,839 3,164,512,769 10,176,969  900,923  521,385,599 43,778,579 صافي التركز داخل بیان المركز المالي للسنة الحالیة
             

 10,081,114,126 202,168,815 22,064,752 1,875,900 6,923,284,314 2,931,720,345  التزامات محتملة خارج بیان المركز المالي للسنة الحالیة
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  )تتمة(إدارة المخاطر  33
 

  مخاطر الدفع المسبق 33.4
  

إن مخاطر الدفع المسبق تكمن في تعرض المجموعة إلى خسارة مالیة نتیجة طلب أو دفع العمالء إللتزاماتھم أو مستحقاتھم قبل 
إن موجودات المجموعة التي تحمل فوائد ثابت ة ال  . ، مثل رھونات ذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائدةإستحقاقھا

باإلضافة إلى ذلك، إن عوامل السوق األخرى التي قد تؤدي إلى الدفع المسبق ھي غیر . تعد جوھریة بالنسبة إلجمالي الموجودات
وبالتالي، فإن المجموعة تعتبر تأثیر مخاطر ال دفع المس بق عل ى ص افي الفائ دة      . المجموعة جوھریة في األسواق التي تعمل فیھا

  . المقبوضة غیر جوھري، بعد األخذ بعین اإلعتبار ایة غرامات قد تنتج عن الدفع المسبق
  

  مخاطر السیولة 33.5
 

وتموی ل زی ادة    التزاماتھ ا ف ي ت واریخ اس تحقاقھا     تتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة المجموعة على توفیر التمویل الالزم لتأدیة
للوقایة من ھ ذه المخ اطر تق وم اإلدارة بتنوی ع مص ادر التموی ل باإلض افة إل ى الودائ ع وإدارة الموج ودات م ع أخ ذ             . الموجودات

الت دفقات النقدی ة المس تقبلیة    باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموع ة بتق دیر   . السیولة في االعتبار، ومراقبة السیولة على أساس یومي
  .وتوفر الضمانات الممكن استعمالھا لتوفیر السیولة عند الحاجة

  
تحتفظ المجموعة بموجودات ذات قابلیة عالیة للتسویق یمكن تسییلھا بسھولة كحمایة ضد أي حالة نقص غیر منظورة في 

من % 5زامیة لدى مصرف سوریة المركزي تساوي باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بالمحافظة على ودیعة إل .السیولة
تحافظ . یتم قیاس ورقابة السیولة على أساس الظروف الطبیعیة والطارئة. من رأسمال البنك% 10ومتوسط ودائع الزبائن 

وحد المجموعة على حدود لنسبة صافي الموجودات المتداولة إلى مطلوبات العمالء وااللتزامات خارج بیان المركز المالي الم
تتكون الموجودات المتداولة من النقد وأرصدة لدى المصارف والمؤسسات المصرفیة قصیرة األجل بعد تنزیل ودائع . المثقلة

 .المصارف والمؤسسات المصرفیة
 

  .2009تشرین الثاني  22 تاریخ  4ب/ن م/588تم احتساب نسب السیولة بناء على قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
 

 2013  2012 
        

%72  نسبة أخر العام   61%  
%68 المتوسط خالل السنة   54%  

%76  أعلى نسبة   61%  
%60 أقل نسبة   42%  



  )سورية خاصة مغفلةشركة مساهمة (المصرف الدولي للتجارة والتمويل 
  الموحدة ايضاحات حول البيانات المالية

 2013 كانون األول 31
 

 
68 

  )تتمة(إدارة المخاطر  33
  )تتمة(مخاطر السیولة  33.5

  :2013كانون األول  31یبین الجدول التالي تحلیل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادھا أو تسویتھا كما في 

 عند الطلب إلى أقل من  
 المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة أشھر وسنة 9بین  أشھر9وشھور  6بین  أشھر6أشھر و  3بین  أشھر 3بین شھر و وشھر بین ثمانیة أیام  ثمانیة أیام  

  لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   
 15,427,447,263 2,310,028,807 -  -  -  -  -  -  13,117,418,456 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي  
 23,376,837,627 -  -  -  -  -  1,113,135,731 7,512,343,736 14,751,358,160 أرصدة  لدى المصارف  
 2,665,097,327 -  -  -  -  -  809,325,516 583,805,347 1,271,966,464 ایداعات لدى المصارف   
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  موجودات مالیة للمتاجرة  

 ( بالصافي(مباشرة تسھیالت ائتمانیة   2,389,737,877 167,336,655 1,813,520,001 3,689,839,912 976,640,377 701,027,748 7,127,136,087 2,717,574,303 19,582,812,960 
 2,091,930,014 2,091,930,014 -  -  -  -  -  -  -  موجودات ثابتة  
 3,430,881 3,430,881 -  -  -  -  -  -  -  موجودات غیر ملموسة  
 4,856,626 -  4,856,626 -  -  -  -  -  -  موجودات ضریبیة مؤجلة  
 174,386,306 -  -  -  -  -  7,223,096 12,468,228 154,694,982 موجودات أخرى  
 1,032,420,240 1,032,420,240 -  - - - -  -  -  الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي  

                    
 64,359,219,244 8,155,384,245 7,131,992,713 701,027,748 976,640,377 3,689,839,912 3,743,204,344 8,275,953,966 31,685,175,939 مجموع الموجودات  

          
 2,508,790,713 - - - - - 810,616,238 1,453,683,956 244,490,519 ودائع بنوك  
 48,571,887,713 - 312,049,715 4,615,573,765 2,638,929,638 4,966,831,692 4,088,107,742 8,757,413,167 23,192,981,994 ودائع العمالء  
 3,817,922,401 - 171,650,568 568,333,607 184,999,450 1,407,926,134 155,485,728 215,440,077 1,114,086,837 تأمینات نقدیة  
 405,231,122 - 405,231,122 - - - -  -  -  مخصصات متنوعة  
 -  -- - - - - -  -  -  مخصص ضریبة الدخل  
 1,426,981,130 - 688,041 14,881,610 23,417,564 99,798,218 97,907,632 81,598,394 1,108,689,671 مطلوبات أخرى  

                   
 56,730,813,079  889,619,446 5,198,788,982 2,847,346,652 6,474,556,044 5,152,117,340 10,508,135,594 25,660,249,021 مجموع المطلوبات  

          
 7,628,406,165 8,155,384,245 6,242,373,267 (4,497,761,234) (1,870,706,275) (2,784,716,132) (1,408,912,996) (2,232,181,628) 6,024,926,918 الصافي  
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  )تتمة(إدارة المخاطر  33
  )تتمة(مخاطر السیولة  33.5

  :2012كانون األول  31یبین الجدول التالي تحلیل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادھا أو تسویتھا كما في 

  
عند الطلب إلى أقل من 

 المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة أشھر وسنة 9بین  أشھر9شھور و 6بین  أشھر6أشھر و  3بین  أشھر 3بین شھر و  وشھر بین ثمانیة أیام  ثمانیة أیام
  لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   لیرة سوریة   
  12,139,058,459  2,032,048,073 - - - - - -  10,107,010,386 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي  
  15,003,629,393 - - - - -  1,082,246,304  5,929,899,580  7,991,483,509  أرصدة  لدى المصارف  
  4,089,967,796 - - - - -  1,558,834,084  1,353,148,677   1,177,985,035 ایداعات لدى المصارف   
  107,430 - - - - - - -  107,430 موجودات مالیة للمتاجرة  

 ( بالصافي(تسھیالت ائتمانیة مباشرة   3,027,371,131  553,933,141   2,034,181,985 4,634,703,172   2,030,316,598   2,279,431,748   7,187,795,665  1,160,013,573  22,907,747,013  
  2,147,504,391  2,147,504,391 - - - - - - - موجودات ثابتة  
  6,935,090  6,935,090 - - - - - - - موجودات غیر ملموسة  
   3,871,631 -  3,871,631 - - - - - - موجودات ضریبیة مؤجلة  
 113,375,169  - - - - - - - 113,375,169 موجودات أخرى  
  678,912,279  678,912,279 - - - - - - - الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي  

                    
 57,091,108,651 6,025,413,406 7,191,667,296 2,279,431,748 2,030,316,598 4,634,703,172 4,675,262,373 7,836,981,398 22,417,332,660 مجموع الموجودات  

          
  6,203,424,170 - - - - -  1,609,493,774  782,823,552  3,811,106,844 ودائع بنوك  
  38,707,686,069 -  480,423,968  1,044,459,478  2,656,766,985  5,451,446,142  3,757,549,289  5,772,086,621  19,544,953,586 ودائع العمالء  
  2,572,597,214 -  235,990,720  126,772,472  148,590,623  254,796,720  394,605,294  99,496,054  1,312,345,331 تأمینات نقدیة  
  12,003,101 -  12,003,101 - - - - - -  مخصصات متنوعة  
  9,254,020 - - -  9,254,020 - - - - مخصص ضریبة الدخل  
  1,224,953,743 -  7,844,754  4,482,759 85,863,266  72,967,732 103,500,364 63,875,580  886,419,288 مطلوبات أخرى  

                   
  48,729,918,317 -  736,262,543  1,175,714,709  2,900,474,894  5,779,210,594  5,865,148,721  6,718,281,807  25,554,825,049 مجموع المطلوبات  

          
 8,361,190,334 6,025,413,406 6,455,404,753 1,103,717,039 (870,158,296) (1,144,507,422) (1,189,886,348) 1,118,699,591 (3,137,492,389) الصافي  
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  )تتمة(إدارة المخاطر  33
  )تتمة(مخاطر السیولة   33.5

  بنود خارج بیان المركز المالي الموحد
  

 موعجالم    من سنة لغایة خمس سنوات    لغایة سنة 2013كانون األول  31
 لیرة سوریة    لیرة سوریة   لیرة سوریة 
      

  1,427,766,353    -    1,427,766,353  وقبوالت صادرة اعتمادات
 1,548,159,773   211,631,945   1,336,527,828 الكفاالت

 سقوف تسھیالت إئتمانیة مباشرة
 862,457,042   -  862,457,042 مستغلةغیر   
        

 3,838,383,168   211,631,945   3,626,751,223 المجموع
        

 

 موعجالم    من سنة لغایة خمس سنوات    لغایة سنة 2012كانون األول  31
 لیرة سوریة    لیرة سوریة   لیرة سوریة 
      

 804,601,279    -    804,601,279  وقبوالت صادرة اعتمادات
  1,958,441,734     30,744,988    1,927,696,746 الكفاالت

 سقوف تسھیالت إئتمانیة مباشرة
 1,903,882,671   -  1,903,882,671 غیر مستغلة  
        

  4,666,925,684    30,744,988    4,636,180,696 المجموع
        

  
  مخاطر التشغیل  33.6

عندما تعجز . تمثل المخاطر التشغیلیة مخاطر الخسائر الناتجة عن تعطل األنظمة، خطأ إنساني، إحتیال وعوامل خارجیة أخرى
ضرار على سمعة المجموعة، تنشأ متطلبات قانونیة وتشریعیة كما قد أأنظمة الرقابة عن العمل، فإن المخاطر التشغیلیة قد تسبب 

لمجموعة إزالة كل المخاطر التشغیلیة ولكن یمكنھا إدارة ھذه المخ اطر عب ر نظ ام رقاب ة متكام ل      ال تتوقع ا. تسبب خسائر مادیة
إن الرقابة تتضمن فصل المھام بفاعلیة، إجراءات التفویض والمراقبة، تعلیم الموظفین وتقییم . ومراقبة ومتابعة المخاطر المحتملة

  .اإلجراءات

لتحدیث والتطویر المستمر لالنظمة المعلوماتی ة وتط ویر كف اءة الق ائمین عل ى ھ ذه       یتم التخفیف من مخاطر التشغیل عن طریق ا
االنظمة، إضافة إلى التدقیق المتخصص باألنظمة لفحص دقة المدخالت والمخرجات، والتدریب المتواصل للكادر البشري، كما 

 .یقوم المصرف بإبرام عقود تأمین تغطي أنواع معینة من المخاطر المختلفة

  مخاطر األعمال     33.7
االخطار الناتجة عن الظروف  ومنھا قطاع البنوك بصفة عامة،المجموعة أو تؤثر على قد تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل 

تق وم ادارة   .المجموع ة  اعم ال م ن المؤش رات الس لبیة عل ى نت ائج      السیاسیة واالقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدی د  
ییم تلك المخ اطر بش كل مس تمر واتخ اذ االج راءات المناس بة للتقلی ل بق در االمك ان م ن اثرھ ا عل ى نت ائج االعم ال               المجموعھ بتق

  .والمركز المالي للمجموعة
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 )تتمة(إدارة المخاطر  33
  
  خطة الطوارئ وخطة استمراریة األعمال  33.8

تھدف خطة الطوارئ إلى إدارة األزمات والتعامل مع حاالت الطوارئ وتحدید األنشطة المتعلقة بالمحافظة على جاھزیة المصرف للتعامل 
وأنشطة المصرف الحساسة في حاالت الطوارئ في الوقت المناسب مع مختلف الحاالت بما یؤدي إلى ضمان استرجاع خدمات وعملیات 

  .وتقلیل المخاطر المالیة والتشغیلیة إلى المستوى المقبول بما یدعم ویساعد في الوصول ألھداف المصرف العلیا

ھا في حال حدوث أي كارثة توافریة عالیة یؤمن تشغیل كافة االنظمة المعلوماتیة التي یستخدم ذو وموقع ردیف قام المصرف بإنشاء موقع
أو انقطاع بما یتیح الوصول إلى البیانات من أي موقع من مواقع المصرف وبدون انقطاع جوھري ، ویعمل المصرف على تجھیز تلك 

  .المعداتالمواقع باحدث التجھیزات و

الخط ة عل ى ض رورة تحدی د االج راءات      تغطي سیاسة استمراریة األعمال كافة خدمات المصرف وممتلكات ھ ومبانی ھ وموظفی ھ، وترك ز     
التشغیلیة واإلداریة الالزمة للتعامل مع كافة حاالت الك وارث واالنقط اع إض افة إل ى أعم ال فح ص وتح دیث واعتم اد خط ط اس تمراریة           

  .األعمال وسیاسات التأمین والقرارات الخاصة بذلك إضافة إلى التوعیة والتدریب المتعلقین باستمراریة األعمال

  
 التحلیل القطاعي 34
  

  .یمثل قطاع أعمال المجموعة القطاع الرئیسي بینما یمثل قطاع التوزیع الجغرافي القطاع الثانوي
 
 :قطاع أعمال المجموعة -

  
  :یتم تنظیم المجموعة ألغراض إداریة من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئیسیة ھي 

  .الصغیرة ومنحھم القروض والدیون وخدمات أخرى یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال:     التجزئة
  .یشمل متابعة الودائع والتسھیالت االئتمانیة والخدمات المصرفیة األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات:   الشركات
   . یشمل ھذا القطاع تقدیم خدمات التداول والخزینة وإدارة أموال المجموعة:    الخزینة

  
 .الذي تبني علیھا المجموعة تقاریرھا حول معلومات قطاعات األعمال الرئیسیة ھذه القطاعات ھي األساس
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  )تتمة(التحلیل القطاعي   34
  
  :معلومات عن قطاعات أعمال المصرف  -  أ

 
  :فیما یلي معلومات عن قطاعات أعمال المصرف

  
   2013  2012 
 لیرة سوریة المجموع أخرى الخزینة المؤسسات األفراد 
  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
       

         إجمالي الدخل التشغیلي
760,266,498  

     
3,683,888,967         618,277,687   -       5,062,433,152  

     
2,785,610,815  

  مخصص تدني
  )(1,223,121,030 (3,474,049,664)  -   -  (3,345,233,398)  (128,816,266) التسھیالت االئتمانیة  

       
         نتائج أعمال القطاع

631,450,232  
        

338,655,569          618,277,687   -       1,588,383,488  1,562,489,785  
  (845,457,250)     (887,637,988)   (114,381,644) (193,935,984) (579,320,360)  مصاریف أخرى للقطاع

  موزعة مصاریف غیر
  )(44,222,577 (699,079,997) (699,079,997)       على القطاعات 

       
           الربح قبل الضرائب

52,129,872  
        

144,719,585          503,896,043  (699,079,997)              1,665,503  
        

672,809,958  
 ضریبة الدخل

      
                    

979,601   979,601  11,057,107)(  
       

 صافي ربح السنة
          

52,129,872  
        

144,719,585          503,896,043  (698,100,396) 
                 

2,645,104   
        

661,752,851  
       
       
 
  
 2013 2012 
 لیرة سوریة المجموع أخرى الخزینة المؤسسات األفراد 
  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
       

 موجودات القطاع
          

591,445,805   
    

18,991,367,155   
    

41,469,382,217    -      61,052,195,177   
    

54,874,396,461  
  موجودات غیر موزعة 

  4,170,128,651 4,170,128,651       على القطاعات  
       

2,344,387,501   
       

 مجموع الموجودات
          

591,445,805   
    

18,991,367,155   
    

41,469,382,217   4,170,128,651     65,222,323,828  
    

57,218,783,962 
       
       

 مطلوبات القطاع
    

27,187,369,045   
    

25,202,441,069  
       

2,508,790,713    -      54,898,600,827   
    

47,483,707,453  
  مطلوبات غیر موزعة

  1,246,210,864 1,832,212,252 1,832,212,252       على القطاعات  
       

 مجموع المطلوبات 
    

27,187,369,045   
    

25,202,441,069  
       

2,508,790,713   1,832,212,252     56,730,813,079   
    

48,729,918,317  
       

          

   41,003,033                 مصاریف رأسمالیة
            

80,915,007 
       

  )(112,396,400 (100,052,498)     االستھالكات واالطفاءات
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  )تتمة(التحلیل القطاعي   34
  
  معلومات التوزیع الجغرافي   - ب
  
 :قطاع التوزیع الجغرافي -

تمارس المجموعة نشاطاتھا بشكل رئیسي في الجمھوریة العربیة . یمثل ھذا القطاع التوزیع الجغرافي ألعمال المجموعة
 .السوریة التي تمثل األعمال المحلیة وال یوجد لدیھ فروع خارجیة

  :المجموعة ومصاریفھا الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافي فیما یلي توزیع ایرادات وموجودات
  
 المجموع  خارج سوریة  داخل سوریة 
 2013  2012  2013  2012  2013  2012 
 لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة 
            

 2,785,610,815        5,062,433,152   116,030,175           273,200,169   2,669,580,640  4,789,232,983 التشغیلي إجمالي الدخل
 57,218,783,962      65,222,323,828   15,777,404,591      23,832,958,091  41,441,379,371  41,389,365,737 الموجودات مجموع

  80,915,007  41,003,033  -     -   80,915,007  41,003,033 الرأسمالیة المصاریف
  

  رأس المال كفایة  35
  

تتم مراقبة مدى كفایة رأس المال من . تحافظ المجموعة على رأسمال مناسب لمواجھة المخاطر التي تالزم أنشطتھا المختلفة
  .خالل النسب الصادرة عن مجلس النقد والتسلیف والمستندة إلى مقررات بازل الدولیة

ھیكلیة رأسمالھا وتجري تعدیالت علیھا في ضوء التغیرات التي تطرأ على الظروف االقتصادیة ووصف تدیر المجموعة 
  .المخاطر في أنشطتھا

  :تم احتساب نسبة كفایة راس المال كما یلي
 2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

 7,245,086,964 8,299,649,085 :بنود راس المال االساسي
  7,252,022,054 8,320,545,648  :األساسیة األموال الخاصة

 5,265,000,000 5,265,000,000 رأس المال المكتتب بھ
 535,314,970 535,314,970 احتیاطي قانوني
 535,314,970 535,314,970 احتیاطي خاص

 129,698,400 129,698,400 عالوة اصدار رأس المال
,786,693 (2,225,791,930) االرباح المدورة) الخسائر المتراكمة(  714  

 - 4,081,009,238  فروقات تقییم مركز القطع البنیوي 
   :ینزل

)6,935,090( (3,430,881) صافي الموجودات غیر الملموسة  
 - (17,465,682)  قیم واصول ممتلكة استیفاء لدیون مشكوك بھا

 1,236,843,591 170,965,101  :بنود رأس المال المساعد
 170,965,101 170,965,101  االحتیاطي العام على مخاطر التمویل

 1,065,878,490 -  فروقات تقییم مركز القطع البنیوي 
   

 8,481,930,555 8,470,614,186 )االموال الخاصة(المال التنظیمي  مجموع رأس
   

 25,482,675,850 34,715,877,450 الموجودات المثقلة بالمخاطر
 1,532,412,950 907,140,017 خارج المیزانیة المثقلة بالمخاطرحسابات 

 3,178,644,301 6,033,097,210 مخاطر السوق
 1,987,828,610 1,990,392,050 المخاطر التشغیلیة

   
  %26,36 % 19.41 نسبة كفایة راس المال

 %22,51  % 19.02   نسبة كفایة راس المال االساسي
 %85,49 % 97.74  (%)األساسي إلى إجمالي حقوق المساھمین نسبة رأس المال 

  
یجب أال تتدنى نسبة كفایة رأس المال للبنوك العاملة في  2007 الثاني كانون 24في  الصادر 253مجلس النقد والتسلیف رقم  قرار حسب

 %.8الجمھوریة العربیة السوریة عن نسبة 
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  )تتمة(رأس المال كفایة  35
والذي تضمن تعدیل المادة الثامنة من قرار مجلس النقد  2014شباط  26تاریخ ) 4ب /م ن/1088(صدر قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 

بحیث یتم إدراج فروقات تقییم القطع البنیوي غیر المحققة ضمن األموال الخاصة  2008شباط  04تاریخ ) 1ب/ م ن/362(والتسلیف رقم 
وذلك ابتداءًا من  2007عام ل) 4ب/م ن/253(األساسیة ألغراض احتساب كفایة رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 

بقیت ضمن قد  2012غیر المحققة العائدة لعام  ، في حین أن فروقات تقییم القطع البنیوي2013نون األول كا 31البیانات الموقوفة بتاریخ 
  .2012بیانات عام لاألموال المساعدة ألغراض احتساب كفایة رأس المال 

 
 تحلیل استحقاقات الموجودات والمطلوبات   36
  

2013كانون األول  31  لغایة سنة 
 

 أكثر من سنة
 

 المجموع

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 
 لیرة سوریة

 الموجودات
 13,117,418,456 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي     

 
2,310,028,807 

 
15,427,447,263 

 23,376,837,627 أرصدة لدى المصارف
 

- 
 

23,376,837,627 
 2,665,097,327 ایداعات لدى المصارف

 
- 

 
2,665,097,327 

للمتاجرةموجودات مالیة   - 
 

- 
 

- 
)بالصافي(تسھیالت ائتمانیة مباشرة   9,738,102,570 

 
9,844,710,390 

 
19,582,812,960 

 - موجودات ثابتة
 

2,091,930,014 
 

2,091,930,014 
 - موجودات غیر ملموسة

 
3,430,881 

 
3,430,881 

 - موجودات ضریبیة مؤجلة
 

4,856,626 
 

4,856,626 
 174,386,306 موجودات أخرى

 
- 

 
174,386,306 

 - الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي
 

1,032,420,240 
 

1,032,420,240 
 49,071,842,286 اجمالي الموجودات

 
15,287,376,958 

 
64,359,219,244 

 المطلوبات      
 2,508,790,713 ودائع بنوك     

 
- 

 
2,508,790,713 

 48,259,837,998 ودائع العمالء
 

312,049,715 
 

48,571,887,713 
 3,646,271,833 تأمینات نقدیة

 
171,650,568 

 
3,817,922,401 

 - مخصصات متنوعة
 

405,231,122 
 

405,231,122 
 - مخصص ضریبة الدخل

 
- 

 
- 

 1,426,293,089 مطلوبات أخرى
 

688,041 
 

1,426,981,130 
 55,841,193,633 اجمالي المطلوبات

 
889,619,446 

 
56,730,813,079 

 (6,769,351,347) الصافي
 

14,397,757,512 
 

7,628,406,165 

2012كانون األول  31        المجموع أكثر من سنة لغایة سنة 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة الموجودات

 12,139,058,459 2,032,048,073 10,107,010,386 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
 15,003,629,393 - 15,003,629,393 أرصدة لدى المصارف
 4,089,967,796 - 4,089,967,796 ایداعات لدى المصارف
 107,430 - 107,430 موجودات مالیة للمتاجرة

)بالصافي(تسھیالت ائتمانیة مباشرة   14,559,937,775 8,347,809,238 22,907,747,013 
 2,147,504,391 2,147,504,391 - موجودات ثابتة

 6,935,090 6,935,090 - موجودات غیر ملموسة
 3,871,631 3,871,631 - موجودات ضریبیة مؤجلة

 113,375,169 - 113,375,169 موجودات أخرى
 678,912,279 678,912,279 - الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

 57,091,108,651 13,217,080,702 43,874,027,949 اجمالي الموجودات
 المطلوبات
 6,203,424,170 6,203,424,170 ودائع بنوك

 38,707,686,069 480,423,968 38,227,262,101 ودائع العمالء
 2,572,597,214 235,990,720 2,336,606,494 تأمینات نقدیة

 12,003,101 12,003,101 - مخصصات متنوعة
 9,254,020 - 9,254,020 مخصص ضریبة الدخل

 1,224,953,743 7,844,754 1,217,108,989 مطلوبات أخرى
 48,729,918,317 736,262,543 47,993,655,774 اجمالي المطلوبات

 8,361,190,334 12,480,818,159 (4,119,627,825) الصافي
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 )المركز المالي الموحد بیانخارج (إرتباطات وإلتزامات محتملة  37
 

 إئتمانیة غیر مباشرةإرتباطات وإلتزامات   37.1
 2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

  710,551,279 1,427,766,353 اعتمادات 
  94,050,000 - قبوالت
  1,958,441,734 1,548,159,773 :كفاالت 

  347,647,051 249,265,999  دفع  -  
  1,538,470,165 1,176,585,804 حسن تنفیذ  -  
  72,324,518 122,307,970 أخرى   -  

  1,903,882,671 862,457,042 سقوف تسھیالت إئتمانیة مباشرة غیر مستغلة
   
 3,838,383,168    4,666,925,684   
   
  

  إلتزامات تعاقدیة وعقود إیجار تشغیلیة  37.2
  
 2013 2012 
 لیرة سوریة لیرة سوریة 
   

    ارتباطات عقود االیجار التشغیلیة
 14,566,937 8,472,006 تستحق خالل سنة 

 12,696,229             6,558,904 تسخق خالل اكثر من سنة 
   
  15,030,910 27,263,166 
   
   

    رأسمالیةارتباطات عقود 
 38,920,786 1,015,048 تستحق خالل سنة 

 - - تسخق خالل اكثر من سنة 
   
 1,015,048 38,920,786 
   
 16,045,958 66,183,952 
    
    
  
  

  أرباح موزعة   38
  

،  2013كانون األول  31نظرًا لعدم وجود أرباح محققة قابلة للتوزیع لن یتم توزیع أي أرباح عن السنة المنتھیة في 
على توزیع أسھم مجانیة بواقع سھم لكل من  2012أیار  31وافقت الھیئة العامة العادیة لمساھمي المصرف بتاریخ : 2012(

  .)سھم 2,500,000سھم، أي بواقع  20یملك 
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 أرقام المقارنة 39
  

 لم تؤثر عملیة إعادة. الحالي لتتناسب مع أرقام التصنیف للعام 2012تـم إعــادة تصنیــف بعض أرقام المقارنة للعام 
  .التبویب ھذه على حقوق الملكیة أو ربح السنة السابقة

  
  :یلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبویبھا

 
 :بیان المركز المالي الموحد

 
  
  

      
 المبلغ الشرح  الى  من

 لیرة سوریة     

 موجودات اخرى  )بالصافي(ئتمانیة مباشرة اتسھیالت 
فوائد تأخیر الكمبیاالت 

 54,974,091  المخصومة المعلقة


