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سوریة ش.م.م–بنك قطر الوطني 
الدخلبیان 
2013كانون األول 31المنتھیة في للسنة

من 36الى 1یضاحات المرفقة من ان اإل وتقرأ معھا.البیانات المالیةھذه تشكل جزءاً
3

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

21837,576,443599,659,628الفوائد الدائنة
(206,092,074))234,675,634(22الفوائد المدینة

602,900,809393,567,554صافي الدخل من الفوائد 

2337,936,05245,437,489العموالت والرسوم الدائنة
(1,536,245))3,031,673(23العموالت والرسوم المدینة

34,904,37943,901,244صافي الدخل من العموالت والرسوم

637,805,188437,468,798صافي الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم

116,372,943241,262,623أرباح تشغیلیة ناتجة عن تداول العمالت األجنبیة
9,939,638,5003,259,588,000رباح تقییم مركز القطع البنیوي أ
72,498549,711یرادات تشغیلیة اخرىإ
10,693,889,1293,938,869,132التشغیليجمالي الدخلإ

المصاریف 
(267,612,697))297,742,841(24نفقات الموظفین

(113,050,859))114,969,946(8استھالكات الموجودات الثابتة
(907,509))2,096,958(9اطفاءات الموجودات غیر الملموسة 

(561,000,000))1,204,741,676(25مصروف مخصص الخسائر اإلئتمانیة
(13,310,000))192,526,000(16مخصصات متنوعة

(249,731,256))377,661,983(26مصاریف تشغیلیة اخرى
(1,205,612,321))2,189,739,404(جمالي المصاریف التشغیلیةإ

8,504,149,7252,733,256,811قبل الضریبةالربح

10155,550,03016,788,801ضریبة الدخلإیراد 
8,659,699,7552,750,045,612ربح السنة

2757.7318.33السنةالحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح



سوریة ش.م.م–بنك قطر الوطني 
الشاملدخل بیان ال
2013كانون األول 31المنتھیة في للسنة

من36الى 1یضاحات المرفقة من ان اإل وتقرأ معھا.البیانات المالیةھذهتشكل جزءاً
 4

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

8,659,699,7552,750,045,612ربح السنة

--مكونات الدخل الشامل األخرى
8,659,699,7552,750,045,612الدخل الشامل للسنة



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

2013كانون األول 31المنتھیة في للسنة

من36الى 1یضاحات المرفقة من ان اإل وتقرأ معھا.البیانات المالیةھذهتشكل جزءاً
5

رأس المال المكتتب 
بھ والمدفوع

احتیاطي عام 
ربح السنةلمخاطر التمویل 

الخسائر المتراكمة 
المحققة 

األرباح المدورة غیر 
اإلجماليالمحققة

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
0132

4,640,403,05518,453,692,437(1,224,359,618)- 15,000,000,00037,649,000كانون الثاني1الرصید في 
8,659,699,755- - 8,659,699,755- - إجمالي الدخل الشامل
-9,939,638,500(1,279,938,745)(8,659,699,755)- - تخصیص ربح السنة 

14,580,041,55527,113,392,192(2,504,298,363)-15,000,000,00037,649,000كانون األول31الرصید في 

2012

1,507,753,90515,703,646,825(841,756,080)-15,000,000,00037,649,000كانون الثاني1الرصید في 
التحویل من أرباح قطع بنیوي الى

-(126,938,850)126,938,850---)20قطع تشغیلي (ایضاح 
2,750,045,612--2,750,045,612--إجمالي الدخل الشامل
-3,259,588,000(509,542,388)(2,750,045,612)تخصیص ربح السنة

4,640,403,05518,453,692,437(1,224,359,618)-15,000,000,00037,649,000كانون األول31الرصید في 



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

2013كانون األول 31المنتھیة في للسنة

من36الى 1یضاحات المرفقة من ان اإل وتقرأ معھا.البیانات المالیةھذهتشكل جزءاً
6

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

األنشطة التشغیلیة
8,504,149,7252,733,256,811ربح السنة قبل الضریبة

:نقدیةاللبنود غیر لتعدیالت 
8114,969,946113,050,859استھالكات 

92,096,958907,509اطفاءات
3,690,6011,771,717اطفاء عالوة استثمارات مالیة

251,204,741,676561,000,000ئتمانیةالخسائر اإلمخصصمصروف 
16192,526,00013,310,000مخصصات متنوعة

10,022,174,9063,423,296,896في الموجودات والمطلوبات التشغیلیةالتغیراتقبل الربح

5,286,14627,069,146سوریة المركزيمصرفلدى إیداعات النقص في 
1,911,990,045)2,357,789,078(مصارف الیداعات لدى اإلالنقص في (الزیادة) 

126,124,118)136,105,427(في التسھیالت االئتمانیة المباشرةالنقص )زیادةال(
(59,571,653))72,634,547(خرىألموجودات االفي زیادةال

(493,743,000)593,850,000مصارففي ودائع ال)النقصالزیادة (
(626,708,458)405,495,163لعمالءفي ودائع ا)النقصالزیادة (

(6,114,192))24,955,372(نقدیةالتأمینات الالنقص في 
53,522,58856,817,504خرىألمطلوبات االفي لزیادةا

8,488,844,3794,359,160,406من األنشطة التشغیلیةةالنقدیاتصافي التدفق

األنشطة اإلستثماریة
)48,037,999((10,652,946)8شراء موجودات ثابتة

(5,748,667)(5,919,760)9شراء موجودات غیر ملموسة
18,969-بیع موجودات ثابتةالمتحصل من 
(53,767,697))16,572,706(اإلستثماریةاألنشطة فيةالمستخدمة النقدیاتصافي التدفق

8,472,271,6734,305,392,709صافي الزیادة في النقد وما في حكمھ
(2,946,009,466))9,292,216,366(تأثیر تغیرات أسعار الصرف

6,611,112,2205,251,728,977الثانيكانون 1النقد وما في حكمھ في 
285,791,167,5276,611,112,220كانون األول31النقد وما في حكمھ في 

التدفقات النقدیة التشغیلیة من الفوائد
712,734,958562,575,589فوائد مقبوضة
261,829,459246,958,531فوائد مدفوعة

النقدیة:المعامالت غیر 
المحول من األرباح المدورة غیر المحققة إلى الخسائر المتراكمة 

126,938,850-20المحققة



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

2013كانون األول 31

7

معلومات عن البنك1

مالخاصةالمصارفقانونبموجبكشركة مساھمة مغفلة ) "البنك("بنك قطر الوطني ـ سوریة ش.م.متأسس ام28رق 2001لع
م (و رار رق اریخ1435بموجب الق اني 11/ ل أ) ت م2009تشرین الث دوت كقی ب البن اريالسجلبموج تالتج متح رق

ع20. برقمالمصارفسجلفي2009أیلول 30بتاریخ15961 زیق كالرئیسيالمرك يللبن ةف و رمان ة، دمشق،أب الجمھوری
.السوریةالعربیة

النافذةواألنظمةالقوانینوفقیةالبنكوالمالیةالعملیاتبجمیعوالقیاموتوظیفھاالودائعوقبولیةالبنكالعملیاتبكافةالقیامالبنكغایة
في دمشق وریف فرعاًعشرخمسةوعددھاالسوریةالعربیةالجمھوریةفيفروعھخاللومندمشقفيالرئیسيمركزهخاللمن

دمشق وحلب والالذقیة وطرطوس وحمص وادلب ودرعا ودیر الزور. 

ة السوریةونتیجة للظروف االستثنائیة التي تشھدھا بعض المناطق  اًفي الجمھوریة العربی ل مؤقت اف العم م إیق ي ، ت روع أربعةف ف
ة مصرف سوریة حمص، فرع دیر الزور، فرع حلب الشھبا، وفرع یعفوروھي فرع البنكلدى  ى موافق د الحصول عل ، وذلك بع

زي  م المرك م 3268/161رق ة رق روف اال2479/161والموافق ین زوال الظ ا لح ا مؤقت ى إیقافھ ى عل دھا إل ود بع تثنائیة لتع س
ب الخدمة في ثالثة فروع لدى البنك وھي فرع درعا، فرع حل ون بشكل س، وقد تم أیضا تعلیق العمل مؤقتاً رع القلم ول، وف تار م

مؤقت. لیصبح عدد فروع البنك المغلقة والمعلقة سبعة فروع. 

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

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

:االتفاقیةىتتضمن بمقتضالتي االستشارات االداریة والفنیة" الخدمات و"ر یقدم المدیوالتي بموجبھا ("المدیر") 
مراجعة ومتابعة االستراتیجیات وتطبیقھا.) 1
الل الب) 2 ن خ ك م اً، وذل وخارجی اً ة داخلی ة واالداری اریر المالی ار للتق دیم المستش ریاًیتق ك حص وم البن ي یق ات الت ات والمعلوم ان

بتزویدھا للمستشار.
على األقل.حسب التوجھ العام للمستشار سنویاًخطط العمل والموازنات ) 3
) تقدیم المشورة عند رسم السیاسات واالنظمة الداخلیة والقرارات.4
ع إتقدیم المشورة في األمور المتعلقة ب) 5 رامج المخاطر م ان وب ة باالئتم رارات المتعلق ق الق دارة المخاطر المصرفیة ومدى تواف

ات البنكلمحددة من قبل مجلس ادارة الصالحیات ا وانین والتعلیم ة والق ع األنظم ا ال یتعارض م ام للمستشار وبم حسب التوجھ الع
النافذة في الجمھوریة العربیة السوریة.

والتسویقالخدمات المتعلقة بتقنیة المعلومات والعملیات المشورة في المتعلقة بالرقابة واالمتثال والتدقیق، وتقدیماالستشارات ) 6
.موارد البشریة والتطویر والتدریبوخدمات اللمصرفیةاوالمنتجات 

دةأبنك طلب استشارات یحق لل) 7 ك للممارسة اإلدارة الجی ام البن ي سبیل قی ك ،خرى إضافة إلى االستشارات المذكورة أعاله ف ذل
بناء على طلب مجلس اإلدارة أو الجھة اإلشرافیة في سوریة.

لیرة سوریة للسھم 500تم تأسیس البنك برأسمال مقداره خمسة ملیارات لیرة سوریة مقسم على عشرة مالیین سھم، بقیمة 
لیرةملیارعشرخمسةلیصبحالمالرأسزیادة2010أیار 13بتاریخاجتماعھافيللبنكالعادیةغیرالعامةالھیئةأقرتالواحد. 
.سوریةلیرة500االسمیةالواحدالسھمقیمةسھمملیونثالثینالىمقسمسوریة

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

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

.         2010نیسان 26بتاریخ المالیةلألوراقدمشقسوقسھم البنك في أدرجت أ

ي للسنة تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة  انون األول31المنتھیة ف ل 2013ك كمن قب م بالجلسةمجلس إدارة البن رق
.2014كانون الثاني30بتاریخ1/2014
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة.2

المالیةالبیاناتأسس إعداد 2.1
لمبدأ التكلفة التاریخیةالبیاناتتم إعداد - .المالیة وفقاً
لمعاییر التقاریر المالیة الدولیةالبیاناتتم إعداد - ة المالیة وفقاً د ومعاییر المحاسبة الدولی س النق رارات مجل وتفسیراتھا وق

والتسلیف.
للبنك. عملة التشغیلالمالیة باللیرة السوریة وھي البیاناتتم عرض -

السیاسات المحاسبیة واإلفصاحاتالتغیرات في 2.2

. قام البنك بتطبیقالمالیة ھي مطابقة لتلك التي تم استخدامھا في السنة السابقةإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات
الجدیدة والمعدلة التالیة التي أصبحت )IFRICلجنة تفسیر المعاییر الدولیة (تفسیرات ) وIFRSمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (

. إن تطبیق ھذه المعاییر الجدیدة والتعدیالت لیس لھ أي تأثیر على المركز المالي للبنك أو 2013كانون الثاني 1نافذة ابتداء من
أدائھ المالي:

ة للمرة األ-1معیار التقاریر المالیة الدولي رقم - ة الدولی اریر المالی اییر التق ىتبني مع ة.–ول دیالت القروض الحكومی تع
.1على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم

م - دولي رق ة ال اریر المالی ار التق احات 7معی ة "–اإلفص ات المالی ة والمطلوب ول المالی اص األص ى –" تق دیالت عل تع
.7معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

م البیانات المالیة الموحدة " " –10معیار التقاریر المالیة الدولي رقم - دولي رق ار المحاسبة ال ة 27ومعی ات المالی "البیان
المنفصلة".

ي " –28معیار المحاسبة الدولي رقم اإلرتباطات المشتركة و" –11معیار التقاریر المالیة الدولي رقم - االستثمارات ف
الشركات الحلیفة والمشتركة.

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

الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وغیر نافذة التطبیق تفسیرات المعاییر وال2.3

:2013كانون األول 31تطبیق للسنة المنتھیة في الأو المعدلة وغیر نافذة الجدیدةتفسیراتالمعاییر والفیما یلي 

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

ى الفترات السنویة . كان المعیار نافذ للتطبیق عل39األصول وااللتزامات المالیة كما ھي معرفة في معیار المحاسبة الدولي 
وفق التعدیل الصادر في 2015كانون الثاني 1تم تعدیل تاریخ التطبیق الى و، 2013كانون الثاني 1التي تبدأ من أو بعد 

إلغاء تاریخ نفاذ التطبیق في .2011كانون األول  لیتم تحدید التاریخ فیما بعد من قبل 2015كانون الثاني 1إال أنھ تم مؤخراً
في المراحل الالحقة، سیقوم مجلس .) وذلك عندما یكون المعیار أقرب إلى االكتمالIASBمجلس معاییر المحاسبة الدولیة (

رحلة ) باستعراض المعالجة المحاسبیة للتحوط وتدني قیمة األصول المالیة. سینتج عن تبني المIASBمعاییر المحاسبة الدولیة (
ولن یكون لھ أثر على تصنیف وقیاس االلتزامات للبنكاألولى من ھذا المعیار تأثیر على تصنیف وقیاس الموجودات المالیة 

بتقییم أثر ھذا المعیار على البیانات المالیة عندما یتم إصدار المعیار بشكل كامل بكافة المراحل.البنكقوم ی. سللبنكالمالیة 
، ومعیار 12ومعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 10یالت لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقممنشآت االستثمار (تعد-

وتتضمن استثناء 2014كانون الثاني 1ھذه التعدیالت نافذة التطبیق للفترات السنویة التي تبدأ بعد )27المحاسبة الدولي رقم
. حیث 10متطلبات توحید البیانات المالیة للمنشآت التي تعد منشأة استثمار حسب تعریف معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

بعة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. ال یتوقع أن یكون لھذا یتطلب ذلك من منشأة االستثمار معالجة الشركات التا
.البنكالتعدیل تأثیر على 
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة).2

(تتمة) الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وغیر نافذة للتطبیق تفسیرات المعاییر وال2.3

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

ال یتوقع أن . 2014كانون الثاني 1التي تحدث بغرف المقاصة. ھذه التعدیالت نافذة التطبیق للفترات السنویة التي تبدأ بعد 
.البنكیكون لھذا التعدیل أثر على 

ھذا التفسیر یوضح أنھ یتم االعتراف بالغرامة كالتزام -"الغرامات"21تفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم-
لھذا التفسیر فإن الغرامات التي تنشأ عند الوصول  للقانون النافذ. ووفقاً عند وقوع الحدث الذي یؤدي لترتب ھذه الغرامة وفقاً

تفسیر لجنة تفسیرات ذي تترتب علیھ الغرامة. إن إلى حد معین ال یتم االعتراف بھا كالتزام حتى یتم الوصول إلى ھذا الحد ال
. ال یتوقع أن یكون 2014كانون الثاني1التي تبدأ بعد نافذ للتطبیق على الفترات السنویة 21التقاریر المالیة الدولي رقم

لھذا التفسیر أثر مالي جوھري في البیانات المالیة المستقبلیة.

تعدیل معیار المحاسبة الدولي رقم - استبدال األدوات المالیة واالستمرار بمحاسبة التحوط 39معیار المحاسبة الدولي رقم -
ھذه التعدیالت تعفي من التوقف عن استخدام محاسبة التحوط عندما یتم استبدال المشتقات المالیة المستخدمة كأداة 39

یقم. لم 2014كانون الثاني1التي تبدأ بعد نافذة للتطبیق على الفترات السنویة ت للتحوط ضمن شروط معینة. ھذه التعدیال
باستبدال مشتقاتھ المالیة خالل الفترة. سیتم تطبیق ھذه التعدیالت في حاالت االستبدال في المستقبل.البنك

):2011لىإ2009التحسینات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (دورة -

وتتضمن:البنكإن ھذه التحسینات لیس لھا أثر جوھري على 

.1تكرار تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم –1معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
تكالیف االقتراض.–1معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
توضیح متطلبات البیانات المقارنة.–1معیار المحاسبة الدولي رقم ◄
تبویب المعدات الخدمیة.-الممتلكات والمعدات –16معیار المحاسبة الدولي رقم ◄
االثر الضریبي على التوزیعات ألصحاب حقوق الملكیة. -عرض األدوات المالیة –32معیار المحاسبة الدولي رقم ◄
البیانات المالیة المرحلیة والمعلومات القطاعیة لمجموع -ت المالیة المرحلیة البیانا–34معیار المحاسبة الدولي رقم ◄

الموجودات والمطلوبات.

أھم التقدیرات المحاسبیة 2.4

المالیة یتطلب من إدارة البنك القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في قیمة الموجودات والمطلوبات المالیة في البیاناتإن إعداد 
. كما أن ھذه التقدیرات واالجتھادات تؤثر في اإلیرادات عنھاحالمفصالمالیة باإلضافة إلى االلتزامات المحتمل أن تطرأالبیانات

الشامل. والدخل الدخل بیانيضمنوالمصاریف والمخصصات وكذلك في التغیرات في القیمة العادلة التي تظھر 

المالیة والتي قد ینتج عنھا البیاناتستقبلیة لألحداث غیر المؤكدة في تاریخ إن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات الم
المالیة خالل البیاناتمخاطر ھامة من الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في 

السنة ھي كما یلي: 

مبدأ االستمراریة
وعلى الرغم من الظروف .العمل على أساس مبدأ االستمراریةفي بنك لالستمرار القدرةقامت إدارة البنك بتقدیر مدى 

والمتغیرات اإلقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة وانعكاساتھا المتجلیة بحالة عدم التیقن 
تساعده على اإلستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. المستقبلیة، فإن ادارة البنك متأكدة من أن البنك لدیھ الموارد الكافیة ل
بناء علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة على أساس مبدأ اإلستمراریة. 
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة).2

(تتمة)أھم التقدیرات المحاسبیة2.4

القیمة العادلة لألدوات المالیة
التداولأوالمعلنةاألسعارطریقعنالماليالمركزبیانبتاریخالمالیةوالمطلوباتللموجوداتالعادلةالقیمةتوفرعدمحالفي

التسعیرنماذجاستخدامتتضمنوالتيمختلفةتقییمطرقعبرالعادلةالقیمةتقدیریتمالمالیة،والمشتقاتاألدواتلبعضالنشط
.واالجتھادالتقدیریتطلبالعادلةالقیمةتحدیدفإنذلكتعذرحالفي. السوقمالحظةمنالمعلوماتعلىالحصولیتمحیث

تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة
اإلدارةتقدیراتعلىبناءالدخلبیانفيالمسجلةالمؤونةكفایةوتقدیردوريبشكلاالئتمانیةالتسھیالتبمراجعةالبنكیقوم

الماليالمدینوضعحولباإلجتھاداتالبنكیقومالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتتقدیروفي. المستقبلیةالنقدیةالتدفقاتوفتراتلمبالغ
متفاوتةدرجاتلھامتعددةوعواملفرضیاتعلىرئیسيبشكلمبنیةالتقدیراتھذهإن. تحقیقھاالمتوقعالضمانةقیمةوصافي

تلكوظروفأوضاععنالناجمةالتغیراتنتیجةوذلكالتقدیراتعنتختلفقدالفعلیةالنتائجوأنالتیقنوعدمالتقدیرمن
.المستقبلفيالتقدیرات

باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقییم القروض والسلف الھامة بشكل منفرد، یقوم البنك بتشكیل مخصص النخفاض القیمة 
المتشابھة لمخاطر وذلك بتجمیع القروض والسلف ذات السمات عدا التي تتطلب اھتمام خاص على الدیون المنتجةبشكل جماعي

النخفاض القیمة.االئتمان وتقییمھا بشكل جماعي

قیمة الموجودات المالیة المتوفرة للبیعتدني في 
لتقدیرماليمركزبیانكلتاریخفيللبیعمتوفرةمالیةكموجوداتالمصنفةدیونشكلعلىالمالیةاألدواتبمراجعةالبنكیقوم

.االئتمانیةالتسھیالتفيالمستخدمةكتلكتقدیراتاستخدامذلكیتطلب. القیمةفيتدٍنھناككانإذاما

انخفاضھناكیكونعندماملكیةحقوقشكلعلىللبیعالمتوفرةالمالیةالموجوداتقیمةفيالتدنيخسائربتحمیلالبنكیقومكما
القیامعند. التقدیراتاستخدامیتطلب" مستمر"أو" ھام"ھوماتحدیدوإن.التكلفةدونماالعادلةالقیمةفيمستمرأوجوھري

أسعارخاللھاكانتالتيالزمنیةللفتراتاألسعارتغیراتضمنھاومنالمعطیاتمنمجموعةبمراجعةالبنكیقومالتقدیراتبھذه
.التكلفةمنأقلستثماراتاالھذه

الموجودات الضریبیة المؤجلة
عندمنھااالستفادةوالمتوقعللضریبةالخاضعةغیرالمصاریفأوالخسائرعنالمؤجلةالضریبیةبالموجوداتاالعترافیتم

األرباحومبالغفترةعلىمبنیةاإلدارةمنتقدیراتالمـؤجلةالضریبیةبالموجوداتاالعترافیتطلب. الضریبيالربحتحقق
.مستقبلیةالالضریبةخططإلىباإلضافةللضریبةالخاضعةالمستقبلیة

أھم السیاسات المحاسبیة2.5
:التالیةالمحاسبیةالسیاساتألھموفقاًالمرفقةالمالیةالبیاناتأعدت

التعامالت بالعمالت األجنبیة.أ
ویتمالتعامالتھذهحدوثتاریخفيالسائدةالصرفبأسعارالسنةخاللاألجنبیةبالعمالتتتمالتيالتعامالتتسجیلیتم

والمعلنةالماليالمركزبیانتاریخفيالسائدةاألجنبیةالعمالتصرفبأسعارالمالیةوالمطلوباتالموجوداتأرصدةتحویل
.الدخلبیانفيللبنكالرئیسیةالعملةإلىالتحویلعنالناتجةوالخسائراألرباحتسجیلیتم. المركزيسوریةمصرفقبلمن
.للبنكالرئیسیةالعملةتمثلوالتيالمالیةالبیاناتإظھارعملةھيالسوریةاللیرةإن

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

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

المتعلقة بقطاعات تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى. 
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(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.5

اإلعتراف باألدوات المالیة وإعادة تقییمھا.ج

موجودات مالیة لطرف ومطلوبات مالیة أو أدوات حقوق ملكیة لطرف آخر.االدوات المالیة ھي أي عقد ینتج عنھ 

تاریخ االعتراف§
.المعامالتبتلكااللتزامبتاریخالمالیةالموجوداتوبیعبشراءاالعترافیتم

االعتراف األولي باألدوات المالیة§
الغرض من اقتنائھا وخصائصھاتصنیف االدوات المالیة ضمن مجموعات معینة عند االعتراف االولي بھا علىیعتمد

باستثناء األدواتیتم االعتراف بكافة االدوات المالیة وتسجیلھا مبدئیاً  بالقیمة العادلة مضافاً  إلیھا تكالیف االقتناء و
رباح أو الخسائر.األبالقیمة العادلة من خالل المقاسة المالیة 

أرباح الیوم األول§
أوالملحوظالحاليالسوقفيمماثلةألداةالحالیةالعادلةالقیمةعنالنشطغیرالسوقفيالمعاملةسعریختلفعندما

البنكیعترفالملحوظةاألسواقمنبیاناتعلىفقطمتغیراتھتعتمدتقییمأسلوبباستخدامالحالیةالعادلةالقیمةعن
) خسائر(أرباحصافي"بندضمنالدخلبیانيف) األولالیومربح(العادلةوالقیمةالمعامـلـةسعربینبالفرقمباشرة

".استثمارات مالیة

حتىالتقییمأسلوببإستخداموالقیمةالمعاملةسعربینبالفرقاالعترافیتمالملحوظبشكلالبیاناتتوافرعدمعند
.المالیةباألداةاالعترافإلغاءأوملحوظبشكلالمعلوماتتوافر

األرصدة واإلیداعات لدى المصارف والقروض والسلف§
تاریخولھاومحددةثابتةمدفوعاتذاتمالیةموجوداتھيوالسلفوالقروضالمصارفلدىواإلیداعاتاألرصدة
بالقیمةمالیةموجوداتأوللمتاجرةأوللبیعمتوفرةكموجوداتمصنفةأونشطسوقفيمتداولةغیرثابتاستحقاق

بإستخدامالمطفأةبالتكلفةوالسلفوالقروضالمصارفلدىواإلیداعاتاألرصدةتقییمیتم. الدخلبیانخاللمنالعادلة
تسجیلیتم. إطفاؤھاتممبالغوأیةالمستقبلیةالقیمةلتدنيمخصصاتأیةمنھامطروحاًالفعليالفائدةمعدلطریقة

بندفيالقیمةتدنيعنالناتجةبالخسائراالعترافیتمكماالدخل،بیانفي" الدائنةالفوائد"بندضمناإلطفاءات
.الدخلبیانضمن" االئتمانیةالخسائرمخصصمصروف"

الموجودات المالیة المتوفرة للبیع§
غیر المصنفة على انھا موجودات مالیة للمتاجرة أو الموجودات المالیة المتوفرة للبیع ھي تلك الموجودات المالیة 

تتضمن الموجودات المالیة المتوفرة للبیع: أدوات حقوق الملكیة .موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل
یعھا إن أدوات الدین في ھذا التصنیف ھي المتوقع االحتفاظ بھا لفترة زمنیة غیر محددة ویمكن بوأدوات دین أخرى.

عند الحاجة الى سیولة أو عند التغیر في ظروف السوق.
بعد االعتراف المبدئي، یتم تقییم الموجودات المالیة المتوفرة للبیع حسب القیمة العادلة كما یتم االعتراف بالربح أو 

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

في بیان الدخل الشامل، في بیان الدخل ضمن بند "أرباح (خسائر) استثمارات مالیة". في حال تملك  المعترف فیھا سابقاً
.بناًءعنھا یتم التخلي الورقة المالیةألكثر من استثمار في نفس البنك  صادر أوالً على مبدأ الوارد أوالً
للبنكالدخل عندما ینشأ حق بیانالعتراف بالفوائد باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي واالعتراف بتوزیعات األرباح في یتم ا

باستالم الدفعات.
یتم احتساب التكلفة المطفأة آخذین باالعتبار أي خصم أو عالوة باإلضافة إلى األتعاب والتكالیف التي تكون جزء ال یتجزأ من 

فعلیة. الفائدة ال
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة).2

(تتمة)السیاسات المحاسبیةأھم2.5

(تتمة)اإلعتراف باألدوات المالیة وإعادة تقییمھاج 

(تتمة)الموجودات المالیة المتوفرة للبیع§

الدخل ویتم إلغاء الخسائر المتراكمة التي تم بیانیتم االعتراف بالخسائر الناجمة عن تدني القیمة في 
االعتراف بھا مباشرة في بند "التغییر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع" من 

حقوق الملكیة.
یمكن استرجاع خسائر التدني التي تم تسجیلھا سابقا في بیان الدخل إذا ما تبین بموضوعیة أن الزیادة في 

لقیمة العادلة قد حدثت في فترة الحقة لتسجیل خسائر التدني، حیث یتم استرجاع خسائر التدني ألدوات ا
الدین من خالل بیان الدخل بند أرباح (خسائر) موجودات مالیة متوفرة للبیع.

موجودات مالیة مصنفة كقروض وسلف§
لدیھاوالتي" اإلستحقاقتاریخحتىبھامحتفظ"تعریفعلیھاینطبقالالتيالتسلیفأدواتتدرج

مخصصحسمبعدالمطفأةبالتكلفةنشطةمالیةأسواقفيمدرجةغیرولكنھاومحددةثابتةدفعات
وسلفكقروضالمصنفةالمالیةالموجوداتقیاسالحقاًیتمالمبدئي،القیاسبعد. القیمةفيالتدني

ھذهتدني قیمةعنالناتجةالخسائرإثباتیتم. تدني القیمةمخصصحسمبعدالمطفأة،بالتكلفة
مخصصحسابوفي" صافي- تدني القیمة مخصصات"ضمنالدخلبیانفيوالسلفالقروض

عالواتأيباإلعتبارباألخذالمطفأةالتكلفةاحتسابیتم. الماليالمركزبیانضمنتدني القیمة
تضمینیتم. الفعليالفائدةسعرمنیتجزأالجزءاًتعتبرالتيوالرسوماإلقتناءمنوخصومات

. الدخلبیانفي" الدائنةالفوائد"بندضمناإلطفاء

إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة.د

المالیةالموجودات §
المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالیة إلغاء االعتراف باألصل المالي (أو جزء من األصلیتم 

) عند:حسب مقتضى الحال–المتشابھة 

انتھاء الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من األصل المالي، أو-
بنقل الحقوق بإستالم التدفقات النقدیة لألصل المالي، أو تحمل مسؤولیة دفع التدفقات النقدیةالبنكقیام -

بنقل البنكقیام ما (أ) إ، وجوھري من خالل ترتیبات تحویللطرف ثالث حال استالمھا بدون تأخیر بالكامل
بنقل أو االحتفاظ بجمیع البنكیقمإذا لم (ب)، أوبشكل جوھريملكیة األصل الماليمنافعجمیع مخاطر و

السیطرة على األصل.لكن قامت بتحویل ،األصل المالي بشكل جوھريمنافعمخاطر و

عندما یقوم البنك بنقل حقوق استالم التدفقات النقدیة ألصل أو أنھ دخل في ترتیبات تحویل، فإنھ یقیم فیما إذا 
منافع بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر والبنكیقمإذا لم احتفظ بمخاطر ومنافع ملكیة األصل والى أي مدى. 

ستمر باالعتراف باألصل یالبنكالمنقول، فإنالسیطرة على األصل ولم تحول ،األصل بشكل جوھريملكیة
باالعتراف بااللتزام المصاحب. یتم تقییم المستمرة. االمنقول إلى حد مشاركتھ في ھذه الحالة، یقوم البنك أیضاً

األصل المنقول وااللتزام المصاحب على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات المحتفظ بھا من قبل البنك.

المطلوبات المالیة§
یتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائھ أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. عند استبدال االلتزام المالي الحالي بآخر 
وبشروط مختلفة، یتم محاسبة ھذا التعدیل على أنھ انقضاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي 

ل الشامل.جدید ویتم االعتراف بالفرق كربح أو خسارة في بیان الدخ
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة).2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.5

الـقیـمة الـعـادلةھـ.    
على قیمتھا العادلة بتاریخ بیان المركز المالي.البنكیقوم بقیاس األدوات المالیة كالموجودات المالیة المتوفرة للبیع بناًء

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

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

.للبنكعلى أن یكون السوق األساسي أو أكثر سوق مالئم متاحاً
على االفتراضات التي یعتمد علیھا المشاركون في السوق عند تسعیر ھذه األدوات على  یتم قیاس القیمة العادلة ألصل أو التزام بناًء

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

ال یمكن مالحظتھا.المعطیات المالئمة التي یمكن مالحظتھا و تقلیل استخدام المعطیات التي 
جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس قیمتھا العادلة أو االفصاح عنھا في البیانات المالیة یتم تصنیفھا في التسلسل الھرمي 

على أقل مستوى من المعطیات التي لھا تأثیر جوھري على قیاس القیمة العادلة ككل: للقیمة العادلة، الموضح أدناه، بناًء
مماثلة.ومطلوباتلموجوداتنشطةةق مالیاسوأالمدرجة (غیر المعدلة) في السوق : أسعار )1(وى المست-
القیمة العادلة یمكن قیاسالتي لھا تأثیر جوھري علىیكون فیھا المستوى االدنى من المعطیات: طرق تقییم)2(المستوى -

مالحظتھا مباشرة أو بشكل غیر مباشر. 
القیمة العادلة غیر قیاسالتي لھا تأثیر جوھري علىیكون فیھا المستوى االدنى من المعطیات: طرق تقییم)3(المستوى -

ملحوظة.
فیما إذا كان ھناك ایة تحویالت بین البنكیحددبالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بھا في البیانات المالیة بشكل متكرر، 
مستویات التسلسل الھرمي من خالل اعادة تقییم التصنیف في نھایة كل فترة مالیة.

تدني قیمة الموجودات المالیة.و

كیقوم يالبن اریخف انت زبی اليالمرك یمالم ابتقی انإذام اكك لھن ىموضوعيدلی دنيعل ةت الياألصلقیم مجموعةأوالم
ول ةاألص نخفض. المالی ةت لقیم الياألص ةأوالم ولمجموع ةاألص طإذا،المالی انإذا،وفق اكك لھن وعيدلی ىموض عل
ياألحداثمنأكثرأولواحدنتیجةالقیمةانخفاض دوقعتالت رافبع ياالعت أو(لحدثویكون) خسارةحدث(باألصلاألول

ةاألصولمجموعةأوالماليلألصلالمقدرةالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتعلىأثرتلكالخسارة) أحداث يالمالی دیرھایمكنالت تق
ةتشمل. بموثوقیة دلمؤشراتالموضوعیةاألدل ىت ةصعوبةیواجھونالمقترضینمجموعةأوالمقترضأنعل رة،مالی كبی

راحتمالاألصلي،المبلغأوالفائدةدفعاتفيوتقصیرإخالل الي،تنظیمإعادةأولإلفالسكبی اتإشارةم ىالملحوظةالبیان إل
اكأن اضھن لانخف اسقاب يللقی دفقاتف ةالت تقبلیةالنقدی درةالمس ثالًالمق ددم دع نمتزای دیونم دفعاتال ةوال أو/والمؤجل

.السدادبتعثراتترتبطالتياالقتصادیةالظروف
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة).2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.5

(تتمة)المالیةتدني قیمة الموجودات .و

إیداعات وأرصدة لدى المصارف والقروض والسلف§
یقومالمطفأة،بالتكلفةالمسجلةوالسلفوالقروضالمصرفیةوالمؤسساتالمصارفلدىواألرصدةلإلیداعاتبالنسبة

بشكلھامةتعتبرالتيالمالیةلألصولمنفردبشكلالقیمةتدنيعلىموضوعيدلیلھناككانإذامابتقییمأوالًالبنك
دلیلوجودعدمالبنكحددوإذا. منفردبشكلھامةتعتبرالالتيالمالیةلألصولبالنسبةجماعيوبشكلمنفرد،

منمجموعةفياألصلبتضمینیقومال،أمكبیراًسواءمنفرد،بشكلتقییمھیتمماليألصلقیمةتدنيعلىموضوعي
یتمالتياألصولُتشملال. القیمةلتدنيجماعيبشكلوُیقیمھماالئتمانلمخاطرمتشابھةسماتذاتالمالیةاألصول
الجماعيالتقییمفيبھاالخاصةالقیمةتدنيبخسائراالعترافیستمرأویتموالتيالقیمةلتدنيمنفردبشكلتقییمھا
. القیمةلتدني
لألصلالمسجلالمبلغبینالفرقأنھعلىالخسارةمبلغقیاسیتمخسارة،تكبدعلىموضوعيدلیلتواجدحالوفي

تخفیضیتم). تكبدھایتم لمالتيالمستقبلیةاالئتمانخسائربإستثناء(المقدرةالمستقبلیةالنقدیةللتدفقاتالحالیةوالقیمة
إذا. الخسائرأواألرباحفيالخسارةبمبلغاالعترافویتماالئتمانیةالخسائرمخصصخاللمنلألصلالدفتریةالقیمة

. المخصصبتعدیلالزیادةأواالنخفاضتسجیلیتمالحقة،فترةفيالقیمةانخفاضخسارةمبلغزادأوانخفض
سعرللقرضكانإذا. األصليالفعليالفائدةسعربإستخدامالمقدرةالمستقبلیةالنقدیةللتدفقاتالحالیةالقیمةخصمیتم

القیمةحسابیعكس. الحاليالفعليالفائدةسعرھوقیمةانخفاضخسائرأيلقیاسالخصممعدلیكونمتغیر،فائدة
تسویةعنتنتجأنیمكنالتيالنقدیةالتدفقاتبالرھنالمضمونالماليلألصلالمقدرةالمستقبلیةالنقدیةللتدفقاتالحالیة
.الأوممكنةللرھنالتسویةكانتسواءوبیعھ،الضمانعلىالحصولتكالیفمنھامطروحاًالرھن

أساسعلىمثالً،(االئتمانمخاطرفيالمتشابھةالمالیةاألصولجمعیتمالقیمة،النخفاضالجماعيالتقییمولغرض
اإلضافيالضمانونوعالجغرافيوالموقعوالصناعةاألصلنوعتتناولالتيالتصنیفعملیةأواالئتمانمخاطرتقییم

).الصلةذاتاألخرىوالعواملسابقاًالدفعاستحقاقووضع
تاریخأساسعلىجماعيبشكلتقییمھایتمالتيالمالیةاألصولمجموعةفيالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتتقدیریتم

خاصللخسائرتاریختوافرعدمعند. البنكفيالتيلتلكمشابھة ائتمانمخاطرخصائصلھاالتيلألصولالخسائر
ویتم. المالیةاألصولمنالمماثلةللمجموعاتمعھالمتماثلیناآلخرینخبرةعلىیعتمدفإن البنككافیة،خبرةأوبالبنك
الحالیةالظروفآثارلعكسالحالیةالملحوظةالبیاناتأساسعلىالخسائرھذهتحقیقفيالسابقةالبنكتجربةتعدیل
متاحةالغیرالسابقةالفترةفيالظروفآثاروإلغاءالسابقةالخسائرتحقیقفيعلیھااستندالتيالفترةعلىتؤثرلمالتي
.حالیاً

الموجودات المالیة المتوفرة للبیع§
قیمةفيمستمرأوجوھريتدنيعلىموضوعيدلیلھناككانإذامابتقییمماليمركزبیانكلتاریخفيالبنكیقوم

حقوقفيمباشرةبھااالعترافتمالتيالمتراكمةالخسائرإلغاءیتمالحالةھذهوفي. للبیعالمتوفرةالمالیةالموجودات
.الدخلبیانفيبھااالعترافویتمالملكیةحقوقمنالملكیة

قیمتھافيبالزیادةاالعترافویتمالدخل،بیانخاللمنملكیةحقوقأداةفيالستثمارالقیمةتدنيخسائرعكسیتمال
.المباشرةالملكیةحقوقفيبعد التدنيالعادلة
المتبعةالمعاییرنفسعلىبناءالقیمةانخفاضتقییمیتمللبیع،متوفرةمالیةكموجوداتالمصنفةالدینألدواتبالنسبة

الممكنمنوكانالحقة،فترةأيفيدینألداةالعادلةالقیمةزادتإذا. المطفأةبالتكلفةالمسجلةالمالیةالموجوداتفي
عكسیتمالدخل،بیانفيللقیمةالمستمرأوالجوھريالتدنيبخسارةاالعترافبعدوقعموضوعيبدلیلالزیادةربط
.الدخلبیانمنالخسارةھذه
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة).2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.5

تدني قیمة الموجودات المالیة (تتمة).و

الدیون المجدولة§
المالیةالصعوباتبسببوذلكالتسدیداتفترةبتمدیدلتعدیلھامعینقرضشروطبشأنالتفاوضبإعادةالبنكیقومقد

الدینبمراجعةاإلدارةوتستمرمستحقالدینھذایعتبرالأصوالً،الجدولةعلىالموافقةعندالمقترض،یواجھھاالتي
.القیمةتدنيعلىموضوعيدلیلھناككانإذاماتقییمیتمكماالمستقبلیة،التسدیداتإمكانیةمنللتأكد

التقاصز.
إذا كان ھناك حق المركز الماليبیانالمبلغ الصافي في وإظھاربین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المقاصةإجراءیتم 

ق الموجودات یتحقلصافي المبلغلتسویتھا على أساس وأن ھناك نیة قانوني قائم وملزم إلجراء المقاصة بین المبالغ المسجلة،
.الوقتذاتفي المطلوبات وتسویة 

عقود اإلیجار.ح

بالعقدالوفاءكانإذافیماتحدیدویتطلبالعملیةجوھرعلىبناءیتمإیجاریتضمنأوإیجارھوماعقدكانإذافیماتحدیدإن
. األصلھذامااستخدفيالحقینقلالعقدوإنمحددةأصولأوأصلاستخدامعلىیعتمد

البنك كمستأجر§
المرتبطة بملكیة األصل للبنك بشكل جوھري تعتبر عقود إیجار المنافع إن عقود اإلیجار التي ال تتضمن تحویل المخاطر و

الدخل بطریقة القسط الثابت على مدى مدة بیانتشغیلیة. یتم تسجیل مدفوعات عقود اإلیجار التشغیلیة كمصاریف في 
العقد. یتم اإلعتراف بالمدفوعات الطارئة لعقود اإلیجار كمصاریف في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.

تحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریف.ط

المتبعةالمقاییسیليفیماوالبنك،إلىتتدفقسوفاالقتصادیةالمنافعأنالمحتملمنیكونعندمافقطباإلیراداالعترافیتم
:باإلیرادلالعتراف

الفوائد الدائنة والمدینة §
یتمللبیع،متوفرةوالمصنفةفائدةتتقاضىالتيالمالیةواألدواتالمطفأةبالتكلفةالمقیمةالمالیةاألدواتلجمیعبالنسبة
.لألداةالمتوقعالعمرخاللالفعليالفائدةلمعدلوفقاًوالمدینةالدائنةالفوائدتسجیل

المطلوباتأوللموجوداتالمسجلالمبلغیعدلفإنھالمقبوضات،أوبالمدفوعاتالخاصةالتقدیراتبمراجعةالبنكقامإذا
الحالیةالقیمةحسابخاللمنالمسجلالمبلغحسابالبنكویعید. والمعدلةالفعلیةالمقدرةالنقدیةالتدفقاتلیعكسالمالیة

أودخلأنھعلىبالتعدیلاالعترافویتمالمالیة،لألداةاألصليالفعليالفائدةبسعرالمقدرةالمستقبلیةالنقدیةللتدفقات
لھاالمقدرةالنقدیةالتدفقاتبزیادةالبنكقاموالتيتصنیفھاالمعادالمالیةلألصولبالنسبةذلك،إلىباإلضافة. مصروف

منالفعليالفائدةمعدلعلىكتسویةبھایعترفالزیادةھذهأثرإن. النقدیةالتدفقاتھذهتحصیلإمكانیةزیادةنتیجة
.  المتوقعةالمستقبلیةالنقدیةالتدفقاتفيالتغییرتاریخ
االعترافیتمالقیمة،تدنيلخسارةنتیجةالمشابھةالمالیةاألصولمجموعةأوالمالياألصلقیمةتخفیضیتمعندما
.المعدلةالدفتریةالقیمةعلىاألصليالفعليالفائدةسعربإستخدامالفائدةبدخل
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة).2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.5

(تتمة)تحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریفط.   
العموالت الدائنة§

:یليكماالعموالتإیرادتصنیفویمكنللعمالءالمقدمةالمتنوعةالخدماتمندائنةعموالتالبنكیحقق

العموالت الدائنة المحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنیة معینة-

الفترةأساسعلىكإیرادفیھااالعترافویتممحددةزمنیةفترةخاللالخدماتتقدیممنالمحققةالعموالتتؤجل
الفائدةمعدلعلىكتعدیلوتحقیقھااستخدامھایتمماغالباًالتي- قروضلتقدیماإلرتباطاترسومتأجیلیتم. الزمنیة
. أھمیةذاتكانتإذاالقروضتلكعلىالفعلي

العموالت الدائنة المحققة من تنفیذ عمل ھام-

.لعمیلأسھمتخصیصعمولةذلكمثالالھام،العملإنجازعندكإیراداتبالعموالتیعترف

تـوزیعـات األرباح §
.األرباحبإستالمللبنكحقینشأعندماباألرباحاالعترافیتم

الكفاالت المالیةي.   
یتم االعتراف األولي . لبنك بمنح كفاالت مالیة على شكل اعتمادات مستندیة، كفاالت، وقبوالتیقوم ااالعتیادي نشاطھمن خالل 

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

لتسویة اإللتزام المالي الناتج عن ھذه الكفالة واعتماد القیمة األكبر بینھما. للمدفوعات 

بیانإن أیة زیادة في المطلوبات الناتجة على الكفاالت المالیة یتم االعتراف بھا ضمن بند "مخصص الخسائر االئتمانیة" في 
والرسوم الدائنة" من خالل إطفاء القسط المحصل الدخل ضمن بند "العموالتبیانالدخل. یتم اإلعتراف بالقسط المحصل في 

بإستخدام طریقة القسط الثابت على مدى فترة الكفالة.

النقد وما في حكمھك.   
البنكلدىواألرصدةالنقدویتضمنأشھر،ثالثةمدةخاللتستحقالتيالنقدیةواألرصدةالنقدعلىحكمھفيوماالنقدیشمل

.أشھرثالثةمدةخاللتستحقالتيالمصارفودائعوتطرحالمصارف،لدىواألرصدةالمركزي

الموجودات الثابتةل.   
یتم إظھار أو اثبات الموجودات الثابتة ما عدا األراضي بالكلفة مضافا الیھا التكالیف األخرى المرتبطة بھا بعد خصم االستھالك 

استھالك الموجودات الثابتة وعمرھا الزمني عند تغیر نمط استھالك المنافع المتراكم وأي انخفاض في القیمة. یتم تغییر طریقة 
االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھا وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي.
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة).2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.5

(تتمة)الموجودات الثابتةل.   

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

سنة50مباني-

سنوات5أجھزة كمبیوتر-

سنوات7إلى 6أثاث-

سنة34إلى 5معدات -

سنوات5نات تحسی-

سنوات5وسائل نقل-
ة.  استبعادهأواستخدامھمنمتوقعةاقتصادیةمنافعھناكیكونالعندماأواستبعادهعندباألصلاالعترافإلغاءیتم احأی أوأرب

احھذهتسجل. المستبعداألصلوقیمةاألصلاستبعادعوائدبینالفرقأنھاعلىتحتسباألصلاستبعادعنتنجمخسائر أواألرب
.فیھااألصلاستبعادیتمالتيالسنةنفسفيأخرىمصاریفأوإیراداتبندضمنالدخلبیانفيالخسائر

.التشغیلقیدوتوضعلإلستخدامجاھزةتصبححتىالتنفیذقیدالمشاریعاستھالكیتمال

الموجودات غیر الملموسةم.   
عبارةھيوالتيالدفتریةالقیمةبصافياظھارھایتمبعدوفیمابالتكلفةالملموسةغیرالموجوداتتسجیلیتمفإنھشرائھاحالفي
الملموسةغیرالموجوداتعمرتقدیریتم.  قیمتھابتدنيمتعلقةمخصصاتوأیةلإلطفاءمخصصاتأیةمنھامنزالًالتكلفةعن

ویقیدالعمرھذاخاللمحددزمنيعمرلھاالتيالملموسةغیرالموجوداتإطفاءویتم.  محددةغیرلفترةأومحددةلفترةالزمني
تاریخفيقیمتھافيالتدنيمراجعةفیتممحددغیرالزمنيعمرھاالتيالملموسةغیرالموجوداتأما.  الدخلبیانفياإلطفاء
لتلكاإلطفاءوطرقالزمنيالعمرتقدیرمراجعةتتمكذلك.  الدخلبیانفيقیمتھافيتدنيأيتسجیلویتمالمالیةالبیانات

وعمرهالملموسغیراألصلإطفاءطریقةتغییریتم. الالحقةالفتراتعلىتعدیالتأیةإجراءویتمسنةكلنھایةفيالموجودات
أنھاعلىالتغییراتھذهوتعالجضروریاذلككانكلمافیھالمتضمنةالمستقبلیةاالقتصادیةالمنافعاھتالكنمطتغیرعندالزمني

العناصرمعالدخلبیانفيالمحددالعمرذاتالملموسةغیرالموجوداتإطفاءمصاریفتعالج.المحاسبيالتقدیرفيتغییرات
.الطبیعةحیثمنلھاالمشابھة

.اإلنتاجيعمرھاطولعلىالمتبقیةقیمتھاإلىالموجوداتقیمةلتخفیضوذلكالثابتالقسطبطریقةاالطفاءاحتسابیتم
:الملموسةغیرللموجوداتالمتوقعةاإلنتاجیةاألعماریليفیما

سنوات5أنظمة الحاسوب والبرامج-

تدني قیم الموجودات غیر المالیةن.   
ھذامنمؤشرأيوجدوإذا. األصلقیمةتدنيإمكانیةعلىمؤشرھناككانإذامابتقییمالماليالمركزبیانتاریخفيالبنكیقوم

لالستردادالقابلةالقیمةمنأكبرالمسجلةاألصلقیمةأنتبینحالفي. لألصللالستردادالقابلالمبلغبتقدیرالبنكیقومالنوع،
.لالستردادالقابلةالقیمةتعادلحتىاألصلقیمةبتدنياالعترافیتم

ھذامنمؤشرأيوجدوإذا. األصلقیمةتدنيإمكانیةعلىمؤشرھناككانإذامابتقییمالماليالمركزبیانتاریخفيالبنكیقوم
لالستردادالقابلةالقیمةمنأكبرالمسجلةاألصلقیمةأنتبینحالفي. لألصللالستردادالقابلالمبلغبتقدیرالبنكیقومالنوع،

.لالستردادالقابلةالقیمةتعادلحتىاألصلقیمةبتدنياالعترافیتم
السابقةالسنواتفيبھاتم اإلعترافتدنيخسارةأنعلىداللةأیةتوجدكانتإذاماتقییمیتمماليمركزبیانكلتاریخفي

لذلكلالستردادالقابلالمبلغبتقییمالبنكیقومالحالة،ھذهوجدتوإذاانخفضت،قدأنھاأوتوجدتعدلمالشھرة،عنعدا،لألصل
القابلاألصلمبلغلتحدیدالمستخدمةالتقدیراتفيتغییرھناككانإذافقطألصلبھاالمعترفالتدنيخسارةعكسیتم.األصل

القابلمبلغھإلىلألصلالمرحلالمبلغزیادةیتمكذلكالحالةكانتوإذاالقیمة،تدنيفيخسارةبآخراالعترافمنذلالسترداد
.لالسترداد
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة .2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة2.5

المخصصاتس.   
ھذالتسویةالالزمةوالكلفةسابقحدثعنناتجالبنكعلى) متوقعأوقانوني(حاليالتزاموجودعندالمخصصاتإثباتیتم

.قیاسھاویمكنمحتملةااللتزام

بیان المركز الماليحسابات خارج ع.   
بنودتحتعنھااإلفصاحویتمنظامیةكحساباتاإلعتیادیةالبنكلنشاطاتنتیجةتطرأأنالمحتملمنالتياإللتزاماتتسجل
ال. المستندیةواإلعتماداتالقبوالتالكفاالت،كتبسلفات،لمنحإلتزاماتالحساباتھذهوتتضمن،بیان المركز الماليخارج
. لھاوالعائدةالمقبوضةالتأمیناتالبابھذاتحتالمدرجةالبنودمنتحسم

الضرائبف.   

الحالیةالضریبة.1
السلطات) مناسترداده(دفعھالمتوقعبالمبلغوالماضیةالجاریةللفتراتالجاریةالضریبیة) الموجودات(االلتزاماتقیاسیتم

.الماليالمركزبیانبتاریخفعالًالساریة) الضریبةوقوانین(الضریبةمعدالتبإستخدامالضریبیة

مؤجلةالدخلالضریبة.2
الضریبياألساسبینماالناتجةالمؤقتةالفروقاتعلىالمطلوبات،طریقةبإستخدامبالكامل،المؤجلةالضرائبتؤخذ

بإستخدامالمؤجلةالضرائبتحدیدیتم. الماليالمركزبیانبتاریخالمالیةالبیاناتفيالمدرجةوقیمتھاوالمطلوباتللموجودات
منوالتيالماليالمركزبیانبتاریخكمابھاالمعمولبحكمھيالتيأوبھاالمعمول) الضریبیةالقوانینأو(الضریبةنسب

. الدائنةالمؤجلةالضرائبإستحقاقعندأوالمدینةالمؤجلةالضرائبتحققعندنافذةتكونأنالمتوقع
. الدخلبیانفيولیسالمساھمینحقوقفيالمساھمینحقوقضمنمدرجةببنودالمتعلقةوالمؤجلةالحالیةالضرائبتدرج

أرباحفیھتوجدالالذيالحدإلىوتنزلماليمركزبیانكلبتاریخالمؤجلةالضرائبلموجوداتالمدرجةالقیمةمراجعةیتم
غیرالمؤجلةالضرائبموجوداتتقییمإعادةیتم. المؤجلةالضرائبموجوداتمنجزءأوكاملبإستعمالللسماحكافیةضریبیة

بتغطیةتسمحكافیةمستقبلیةأرباحفیھتوجدالذيالحدإلىبھااإلعترافویتمماليمركزبیانكلبتاریخبھاالمعترف
. المؤجلةالضرائبموجودات

توزیعات األرباح عن األسھم العادیة ص.   
مساھميقبلمنعلیھاالموافقةعندالملكیةحقوقمنتنزیلھاویتمكإلتزامالعادیةاألسھمعناألرباحبتوزیعاتاالعترافیتم

.الماليالمركزبیانتاریخبعدعلیھاالموافقاألرباحتوزیعاتعناإلفصاحیتمكما. البنك

تقاریر القطاعاتق.   

.وخزینةشركاتتجزئة،: یليكماللبنكالقطاعیةالتقاریرتوزیعیتم

محاسبة التحوطر.   

العمالت األجنبیة، ومخاطر االئتمان. من أجل إدارة مخاطر معینة والمشتقات المالیة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة، البنكستخدم ی
.تستوفي شروط محددةمحاسبة التحوط للمعامالت التي تطبیقبالبنكیقوم

وأداة التحوط بما في ذلك طبیعة المخاطر وھدف تحوط لھبتوثیق العالقة بین البند المالبنكیقومتحوط، العملیة ایةعند بد
عند بدایة عملیة التحوط استخدام التحوط والطریقة التي سیتم من خاللھا تحدید مدى فعالیة التحوطمن ادارة المخاطروإستراتیجیة

وخالل فترة سریانھا.
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مركزيسوریة المصرفنقد وأرصدة لدى 3

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

435,536,188343,607,830الخزینةنقد في 
77,081,531147,113,174نتیجة الظروف الراھنة (*)والمعلقةنقد في الفروع المغلقة

4,230,291,1694,070,660,248مصرف سوریة المركزيمعجاریة حسابات
320,929,399262,382,926)**(احتیاطي ودائع

5,063,838,2874,823,764,178

نتیجة للظروف االستثنائیة التي تمر بھا الموجود في فرع دیر الزور المبلغ النقد) یمثل*( الذي تم إیقاف العمل فیھ مؤقتاً
لحین زوال  الجمھوریة العربیة السوریة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف سوریة المركزي على إیقاف العمل فیھ مؤقتاً

حیث تم تعلیق العمل فروع درعا وحلب ستار مول والقلمون باإلضافة للنقد الموجود في لیعود بعدھا إلى الخدمة.تلك الظروف 
. بھا بشكل مؤقت

لیرة سوریة وأرصدة بالعمالت األجنبیة مقومة باللیرات 27,282,463رصدة باللیرات السوریة بقیمةھذا الرصید من أیتكون 
، مقابل أرصدة 2013كانون األول 31رة سوریة وذلك حسب سعر الصرف القائم بتاریخ لی49,799,068السوریة بقیمة

67,531,071لیرة سوریة وأرصدة بالعمالت األجنبیة مقومة باللیرات السوریة بقیمة 79,582,103باللیرات السوریة بقیمة 
. 2012كانون االول 31لیرة سوریة كما في 

قد تكون أصبحت دیر الزور وحلب الشھبايفروعوبحسب آخر معلومات متوفرة لإلدارة، تبین أن احتمالیة حدوث الضرر في 
معظم النقد الموجود في فرع و2013باستخراج جمیع النقد الموجود في فرع حلب الشھبا خالل عام غیر أن البنك قد قام ،اًقائم

. 2014خالل عام دیر الزور 
تأمین تشتمل على تغطیة النقد والموجودات ببولیصةمؤمن علیھا بالكامل البنك ومن الجدیر بالذكر بأن كافة مكاتب وفروع 

ملیون دوالر أمریكي. 5مقدارهبسقف تأمیني األخرى من كافة أنواع المخاطر التي تفرضھا الظروف الحالیة

لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى )**( سوریة المركزي على شكل ودائع من دون بنكوفقاً
یرة سوریة ل320,929,399مبلغ2013كانون األول 31سوریة المركزي كما في بنكلدى يفوائد، وقد بلغ رصید االحتیاط

الصادر 5938% من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد إلى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 5نسبةوھو یمثل 
. إن ھذا االحتیاطي إلزامي وال 2012كانون األول 31لیرة سوریة كما في 262,382,926مقابل 2011یار لعام أ2بتاریخ 

یتم استعمالھ خالل أنشطة البنك التشغیلیة.

أرصدة لدى المصارف4
المجموعخارجیةمصارف مصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2013
4,237,776709,058,493713,296,269حسابات جاریة وتحت الطلب

صلي خالل فترة ودائع استحقاقھا األ
800,644,575101,643,700902,288,275أقلأشھر أوثالثة 

804,882,351810,702,1931,615,584,544

المجموعخارجیةمصارف مصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2012
3,180,298102,660,496105,840,794حسابات جاریة وتحت الطلب

ودائع استحقاقھا االصلي خالل فترة 
1,202,354,6791,051,596,9002,253,951,579أقلأشھر أوأثالثة

1,205,534,9771,154,257,3962,359,792,373

لیرة سوریة (مقابل 713,296,269 مبلغ2013كانون األول31في بلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد
).2012كانون األول 31لیرة سوریة كما في 105,840,794
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إیداعات لدى المصارف5

المجموعخارجیةمصارف مصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2013
إیداعات (ودائع استحقاقھا األصلي أكثر

600,000,00016,496,474,50017,096,474,500ثالثة أشھر)أمن

المجموعخارجیةمصارف مصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2012
استحقاقھا األصلي أكثرإیداعات (ودائع 

7,665,380,6487,665,380,648-ثالثة أشھر)أمن

تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)6

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

الشركات الكبرى
2,614,302,5791,826,738,115قروض وسلف

110,494,691119,693,698)*(سندات محسومة
276,338,873142,200,948حسابات جاریة مدینة

الشركات الصغیرة والمتوسطة
313,390,479588,869,197قروض وسلف

163,222,749179,787,100حسابات جاریة مدینة
3,009,06071,148,423)*(سندات محسومة

األفراد
182,159,711214,550,867قروض وسلف

16,151,8477,339,540دائن صدفة مدین
532,086419,245بطاقات االئتمان

3,679,602,0753,150,747,133المجموع

(74,129,005) )267,582,113(ینزل: فوائد معلقة (محفوظة)
ینزل: مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة مباشرة (على 

(337,925,898) (955,248,000)أساس إفرادي)     أأأأأأ
ینزل: مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة مباشرة (على 

(273,908,426) (859,894,000)أساس المحفظة)أأأأأأ
1,596,877,9622,464,783,804صافي التسھیالت االئتمانیة المباشرة
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(تتمة)تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)6

البالغة*( مقابل 2013كانون األول31سوریة كما في لیرة174,639 ) الرصید صافي بعد تنزیل الفوائد المقبوضة مقدماً
.2012كانون األول 31لیرة سوریة كما في 1,778,071

%) 47.34لیرة سوریة، أي ما نسبتھ (1,741,778,344بلغت التسھیالت اإلئتمانیة غیر العاملة (غیر المنتجة) المباشرة 
31كما في لیرة سوریة930,464,572مقابل2013كانون األول31من رصید التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة كما في 

.2012كانون األول 31من رصید التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة كما في %)29.53أي ما نسبتھ (2012كانون األول 

%) من 43.21(لیرة سوریة أي ما نسبتھ1,474,196,231بلغت التسھیالت اإلئتمانیة غیر العاملة بعد تنزیل الفوائد المعلقة 
لیرة 856,335,567مقابل2013كانون األول31تنزیل الفوائد المعلقة كما في رصید التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة بعد

من إجمالي رصید التسھیالت اإلئتمانیة بعد تنزیل الفوائد %) 27.83، أي ما نسبتھ (2012كانون األول 31سوریة كما في
المعلقة.

حیث 2013كانون األول 31لیرة سوریة كما في 29,935,000مبلغبلغت التسھیالت اإلئتمانیة غیر المباشرة غیر العاملة
لم ، في حین 2013كانون األول 31لیرة سوریة كما في 1,434,000غیر المباشرة مبلغ بلغ مخصص التسھیالت االئتمانیة

كانون 31في ولم یتم تشكیل مخصص للتسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة یكن ھناك تسھیالت إئتمانیة غیر مباشرة غیر عاملة
.2012األول 

) تعدیل بعض والمتضمن 2012تشرین الثاني 13) تاریخ 4/م ن/ب902بناء على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
كانون الثاني 29) تاریخ 4ب/م ن/1079(القرار ) و4/م ن/ب597التعلیمات الواردة في قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (

: تم ما یلي)4/م ن/ب902(المتضمن تمدید العمل بالقرار 2014

) 4/م ن/ب902اإلحتفاظ بالمخصصات السابقة الفائضة عن الحد األدنى المطلوب وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف (.1
. 2013كانون األول 31في لیرة سوریة45,807,215 مبلغبلغ رصیدھا دوق

اختبارات جھد للمحظة االئتمانیة من قبل البنك لتقدیر مدى كفایة المخصصات المحتفظ بھا وارتأت إدارة البنك حجز بالقیام .2
.2013كانون األول 31بتاریخ لیرة سوریة800,323,000مخصصات إضافیة تعادل 
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تسھیالت إئتمانیة مباشرة (بالصافي) (تتمة)6

:مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة مباشرة

:تفاصیل حساب مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة مباشرةفیما یلي 

اإلجمالياألفرادالشركات
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2013

587,227,28224,607,042611,834,324كانون الثاني 1الرصید في 
1,165,162,80138,144,8751,203,307,676السنةالتغییر خالل 
1,752,390,08362,751,9171,815,142,000كانون األول31الرصید في 

كانون الثاني 1الرصید في 
للدیون غیر المنتجة 337,488,898437,000337,925,898مخصص انخفاض القیمة افرادیاً
249,738,38424,170,042273,908,426مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة

السنةالتغییر خالل 

اإلضافات

للدیون 613,452,1023,870,000617,322,102غیر المنتجةمخصص انخفاض القیمة افرادیاً
551,710,69934,274,875585,985,574مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة

كانون األول31الرصید في 
للدیون غیر المنتجة 950,941,0004,307,000955,248,000مخصص انخفاض القیمة افرادیاً
801,449,08358,444,917859,894,000مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة

1,752,390,08362,751,9171,815,142,000مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة مباشرة

اإلجمالياألفرادالشركات
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2012

50,834,324-50,834,324كانون الثاني 1الرصید في 
536,392,95824,607,042561,000,000السنةالتغییر خالل 
587,227,28224,607,042611,834,324كانون األول31الرصید في 

كانون الثاني 1الرصید في 
للدیون غیر المنتجة 50,224,429-50,224,429مخصص انخفاض القیمة افرادیاً
609,895-609,895مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة

السنةالتغییر خالل 

اإلضافات

للدیون 287,264,469437,000287,701,469غیر المنتجةمخصص انخفاض القیمة افرادیاً
249,128,48924,170,042273,298,531مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة

كانون األول 31الرصید في 
للدیون  337,488,898437,000337,925,898غیر المنتجةمخصص انخفاض القیمة افرادیاً

249,738,38424,170,042273,908,426مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة
587,227,28224,607,042611,834,324مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة مباشرة
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تسھیالت إئتمانیة مباشرة (بالصافي) (تتمة)6

:الفوائد المعلقة
تتلخص حركة الفوائد المعلقة فیما یلي:

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

74,129,005143,999الرصید في بدایة السنة
219,614,38679,290,675یضاف: فوائد معلقة مستحقة

(5,305,669))26,161,278(یطرح: فوائد محولة لإلیرادات
267,582,11374,129,005كانون األول31لرصید في ا

محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاقموجودات مالیة 7

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

موجودات مالیة متوفر لھا أسعار سوقیة:
4,349,347,0402,347,870,783سندات مالیة

تحلیل السندات 
3,631,797,0401,960,870,783ذات عائد ثابت

717,550,000387,000,000ذات عائد متغیر
4,349,347,0402,347,870,783

حسب %4.33سنويإن الموجودات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق عبارة عن استثمارات في سندات بمعدل عائد
:الجدول التالي

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریةتاریخ االستحقاقمعدل الفائدة %جھة اإلصدار

2015730,088,901393,163,343%3.67شركات
2015285,471,725153,579,014%5.29شركات
2015430,066,987231,834,470%5.08شركات

2015720,232,315389,226,223%3.64بنوك
2016719,302,435388,264,182%3.29شركات

2019746,634,677404,803,551%6.66بنوك
2019717,550,000387,000,000متغیربنوك

4,349,347,0402,347,870,783

موجودات ثابتة8

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

سنة50مباني-
سنوات5الكمبیوترأجھزة -
سنوات5تجھیزات وتحسینات بناء وسیارات-
سنوات5معدات -
سنوات7إلى 6مفروشات-

تستھلك.كما أن األراضي الھزة لالستخدام وتوضع قید التشغیلال یتم استھالك المشاریع قید التنفیذ حتى تصبح جا
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(تتمة)موجودات ثابتة8

األراضيمباني2013
جھزة أ

المجموعسیاراتمبانيتحسینات المفروشاتمعداتالكومبیوتر
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

التكلفة
1,688,233,04314,180,61184,452,638136,629,51991,352,026138,757,96716,704,2002,170,310,004كانون الثاني                         1كما في 

10,028,917-2,387,557-3,130,7803,968,580-542,000اإلضافات
425,000----425,000--التحویالت

1,688,775,04314,180,61188,008,418140,598,09991,352,026141,145,52416,704,2002,180,763,921كانون األول 31كما في 

اإلستھالك المتراكم
38,744,04146,118,27724,044,79752,342,7878,373,862247,246,631-77,622,867كانون الثاني 1كما في 

17,230,78020,905,06811,529,21328,188,5453,340,840114,969,946-33,775,500اإلضافات
111,398,36755,974,82167,023,34535,574,01080,531,33211,714,702362,216,577كانون األول 31كما في 

لشراء موجودات ثابتةدفعات 
2,482,201--957,201-425,000-1,100,000كانون الثاني 1كما في 

624,029----624,029--اإلضافات
(425,000)----(425,000)--التحویالت

2,681,230--957,201-624,029-1,100,000كانون األول 31كما في 

صافي القیمة الدفتریة
1,578,476,67614,180,61132,657,62673,574,75456,735,21760,614,1924,989,4981,821,228,574كانون األول 31كما في 
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(تتمة)موجودات ثابتة8

األراضيمباني2012
جھزة أ

المجموعسیاراتتحسینات مبانيالمفروشاتمعداتالكومبیوتر
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرة 

التكلفة
1,654,735,19414,180,61183,346,346136,143,89290,880,679126,343,20916,704,2002,122,334,131كانون الثاني 1كما في 

47,612,999-1,106,292485,627471,34712,440,483-33,109,250اإلضافات
388,599------388,599التحویالت

)25,725(-)25,725(-----ستبعاداتاإل
1,688,233,04314,180,61184,452,638136,629,51991,352,026138,757,96716,704,2002,170,310,004كانون األول 31كما في 

اإلستھالك المتراكم
21,935,40425,402,19112,548,96325,265,4605,033,022134,202,528-44,017,488كانون الثاني 1كما في 

16,808,63720,716,08611,495,83427,084,0833,340,840113,050,859-33,605,379اإلضافات
)6,756(-)6,756(-----ستبعاداتاإل

38,744,04146,118,27724,044,79752,342,7878,373,862247,246,631-77,622,867كانون األول 31كما في 

دفعات لشراء موجدات ثابتة
2,445,800--957,201---1,488,599كانون الثاني 1كما في 

425,000----425,000--اإلضافات
)388,599(------)388,599(التحویالت

2,482,201--957,201-425,000-1,100,000كانون األول 31كما في 

صافي القیمة الدفتریة
1,611,710,17614,180,61146,133,59790,511,24268,264,43086,415,1808,330,3381,925,545,574كانون األول 31كما في 
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ثابتة (تتمة)موجودات 8

اًفي الجمھوریة العربیة السوریةونتیجة للظروف االستثنائیة التي تشھدھا بعض المناطق  ل مؤقت اف العم ي ، تم إیق ةف دى أربع روع ل ف
ة مصرف سوریة المركزي وفرع یعفورحمص، فرع دیر الزور، فرع حلب الشھبا، وھي فرع البنك ى موافق د الحصول عل ، وذلك بع
ة2479/161والموافقة رقم 3268/161رقم  ى الخدم دھا إل ود بع تثنائیة لتع ا لحین زوال الظروف االس ا مؤقت ى إیقافھ م عل د ت ، وق

ب  في ثالثة فروع لدى البنك وھي فرع درعا، فرع حل ول، وفرع سأیضا تعلیق العمل مؤقتاً ون بشكل مؤقت. لیصبح عدد تار م القلم
فروع البنك المغلقة والمعلقة سبعة فروع. 

ب الشھباباستثناء فرعي وبحسب آخر معلومات متوفرة لإلدارة، تبین بأن الفروع المذكورة لم یلحق بھا أضرار تذكر  زور وحل ر ال دی
من مو قد تم إفراغھ ة حدوث معظما مسبقاً ة، حیث أن احتمالی ة عالی تندات ذات قیم د أو مس المحتویات الھامة سواء كانت على شكل نق

ین أن التقدیر األولي على، وبناء قد أصبحت قائمةفیھاالضرر  ة تب ة والمادی غقیمة األضرار النقدی رة سوریة112,339,469تبل لی
تؤكد حدوث الضرر وحجمھ.إال أنھ لم یتم التوصل إلى نتائج نھائیة في الفرعین 

مؤمن علیھا بالكامل ببوالص تأمین تشتمل على تغطیة النقد والموجودات األخرى من البنكومن الجدیر بالذكر بأن كافة مكاتب وفروع 
ملیون دوالر أمریكي.5بسقف تأمیني مقداره الحالیةكافة أنواع المخاطر التي تفرضھا الظروف

:والموقوفة مؤقتاًالموجودات الثابتة بعد خصم االستھالك المتراكم في الفروع المغلقةببین الجدول التالي صافي 

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

الفروع المغلقة: 
20,638,31026,082,193حمص

53,265,72056,402,662دیر الزور 
14,646,89920,698,031حلب الشھبا

93,925,03597,852,238یعفور
:الموقوفة مؤقتاًالفروع 

16,959,48724,050,388درعا
15,491,91122,089,104حلب ستار مول

10,158,43614,430,774القلمون
225,085,798261,605,390
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موجودات غیر ملموسة9

وفیما یلي الحركة خالل السنتین :برامج الكمبیوتر و الفروغمنلموجودات غیر الملموسة تتكون ا

اإلجماليالفروغبرامج الكمبیوتر 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2013
التكلفة

4,537,54615,000,00019,537,546كانون الثاني 1كما في 
5,919,760-5,919,760اإلضافات
3,238,050-3,238,050التحویالت

13,695,35615,000,00028,695,356كانون األول 31كما في 

اإلطفاء المتراكم
1,520,393-1,520,393كانون الثاني 1كما في 

2,096,958-2,096,958إطفاء السنة
3,617,351-3,617,351كانون األول 31كما في 

موجودات غیر ملموسةدفعات مقدمة لشراء
15,491,335-15,491,335كانون الثاني 1كما في 

(3,238,050)-(3,238,050)التحویالت
12,253,285-12,253,285كانون األول 31كما في 

الدفتریةصافي القیمة
22,331,29015,000,00037,331,290كانون األول 31كما في 

اإلجماليالفروغبرامج الكمبیوتر 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2012
التكلفة

4,516,54615,000,00019,516,546كانون الثاني 1كما في 
21,000-21,000اإلضافات

4,537,54615,000,00019,537,546كانون األول 31كما في 

اإلطفاء المتراكم
612,884-612,884كانون الثاني 1كما في 

907,509-907,509إطفاء السنة
1,520,393-1,520,393كانون األول 31كما في 

موجودات غیر ملموسةلشراءدفعات مقدمة 
9,763,668-9,763,668كانون الثاني 1كما في 

5,727,667-5,727,667اإلضافات
15,491,335-15,491,335كانون األول 31كما في 

صافي القیمة الدفتریة
18,508,48815,000,00033,508,488كانون األول 31كما في 
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موجودات ضریبیة مؤجلة10

: یليكماالمؤجلةالضریبیةالموجوداتحسابعلىالحركةأ. إن
20132012

لیرة سوریةلیرة سوریة

234,706,702217,917,901السنةبدایةرصید
155,550,03016,788,801السنةخاللالمضاف

390,256,732234,706,702السنةنھایةرصید

: یليكماالمؤجلةالدخلضریبةموجوداتاحتساب مبلغتم
20132012

لیرة سوریةلیرة سوریة
: عنناتجةمؤجلةضریبةموجودات

218,572,115    383,341,909الخسارة الضریبیة للسنة
6,914,82316,134,587التأسیسمصاریف

390,256,732234,706,702

الضریبيالربحمعالمحاسبيالربحتسویةب. ملخص

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

8,504,149,7252,733,256,811الضریبةقبلالدخل 
(36,879,058))36,879,058(بالسنةالخاصةالتأسیسمصاریفمن%20

(3,259,588,000))9,939,638,500(األرباح غیر المحققة الناتجة عن تقییم مركز القطع البنیوي
3,105,00013,310,000الصرفأسعارتقلبمخصص
585,985,574273,298,531المنتجةللدیونالجماعيالمخصصمصروف

1,001,58312,023,225ضریبیاًمقبولةغیرمصروفات
126,938,850-أرباح قطع بنیوي الى قطع تشغیليتحویل من 

-189,421,000مخصصات متنوعة
33,775,50033,605,379المبانياستھالك
(104,034,262))659,079,176(الضریبیةالخسارة

%25%25الضریبةنسبة
164,769,79426,008,566المؤجلالدخلضریبةإیراد

218,572,115192,563,549سنةالبدایةفيمؤجلةضریبیةموجودات
383,341,909218,572,115السنةنھایةفيمؤجلةضریبیةموجودات
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موجودات ضریبیة مؤجلة (تتمة)10

: یليكماالتأسیسمصاریفعنالناتجةالمؤجلةالضریبیةالموجوداتاحتساب. تمجـ

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

64,538,351101,417,409التأسیسمصاریف
(36,879,058) )36,879,058(بالسنةالخاصةالتأسیسمصاریفمن%20 

27,659,29364,538,351
%2525%الضریبةنسبة

6,914,82316,134,587

: یليكماالدخلضریبةإیراداحتساب. تمد

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

164,769,79426,008,566المؤجلالدخلضریبةإیراد
(9,219,765))9,219,764(المؤجلةالضریبیةالموجوداتإطفاء

155,550,03016,788,801

(ضمناَ) حسب التواریخ المحددة لذلك وھي ما زالت قید المراجعة لدى 2012إلى 2009تم تقدیم البیانات الضریبیة عن أعوام 
الدوائر المالیة. 

موجودات اخرى11

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

139,314,59262,446,380مصارف–محققة غیر مستحقة القبضفوائد 
84,985,77752,034,623شركاتتسھیالت ائتمانیة مباشرة–محققة غیر مستحقة القبض فوائد 
757,425837,063أفرادتسھیالت ائتمانیة مباشرة–محققة غیر مستحقة القبض فوائد 
32,873,25917,771,502موجودات مالیة–محققة غیر مستحقة القبض فوائد 

ً 56,192,79779,205,967عن ایجار مكاتب وفروعمصاریف مدفوعة مقدما
69,333,51312,273,599مدفوعة مقدماًاخرىمصاریف

3,885,940248,649حسابات غرفة التقاص
24,961,7352,574,588تأمینات قابلة لالسترداد

244,07541,022,348مدینون مختلفون
52,39052,390أخرى

412,601,503268,467,109



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

2013كانون األول 31

30

سوریة المركزيمصرفودیعة مجمدة لدى 12

، یجب على الخاص بالسماح بتأسیس المصارف الخاصة والمشتركة2001لعام 28من القانون رقم 19المادة رقم كما ھو محدد في 
ھذهسوریة المركزي على شكل ودیعة مجمدة وبدون فوائد.مصرفمال البنك لدى % من رأس10المصارف الخاصة االحتفاظ بنسبة 

.البنكتصفیةعندفقطعنھااإلفراجیتمسوفالودیعة

المركزي كالتالي :المصرفبلغ رصید الودیعة المجمدة لدى 

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

735,997,900735,997,900لیرة سوریةأرصدة با
2,356,060,9881,270,706,714میركياألدوالربالأرصدة 

3,092,058,8882,006,704,614

المصارفودائع 13

المجموعخارجیةمصارف مصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2013
566,864,500461,405567,325,905حسابات جاریة 

593,850,000-593,850,000)*(جلودائع أل
1,160,714,500461,4051,161,175,905

المجموعخارجیةمصارف مصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2012
309,600,000461,405310,061,405حسابات جاریة 

309,600,000461,405310,061,405

مودعة من قبل أحد المصارف المحلیة بدون فوائد.یمثل مبلغ الودائع ألجل ودیعة)*(
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عمالءالودائع 14

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

الشركات 
1,252,325,2501,255,993,651حسابات جاریة 

2,212,981,6631,658,014,008ودائع ألجل 

األفراد 
1,582,384,704937,315,202حسابات جاریة 

244,109,691202,396,649توفیرحسابات
1,143,340,616886,027,005ودائع ألجل 

6,435,141,9244,939,746,515

غبلغت ودائع القطاع العام ع كما في 0.13لیرة سوریة أي ما نسبتھ8,608,582السوري داخل الجمھوریة مبل % من إجمالي الودائ
انون األول 31 ل(2013ك بتھ 10,089,501مقاب ا نس وریة أي م رة س ي 0.2لی ا ف ع كم الي الودائ ن إجم انون األول 31% م ك

2012.(

ي 42.89لیرة سوریة أي ما نسبتھ 2,760,160,298 مبلغبلغت الودائع التي ال تحمل فوائد ا ف ع كم الي الودائ 31% من إجم
).2012كانون األول 31% كما في 42.39لیرة سوریة أي ما نسبتھ 2,093,834,930(مقابل 2013كانون األول 

دة السحب ع مقی غبلغت الودائ رة سوریة7,600,288 مبل ع0.12أي ما نسبتھلی ي % من إجمالي الودائ ا ف انون األول 31كم ك
).2012كانون األول 31كما في % من إجمالي الودائع0.15أي ما نسبتھ لیرة سوریة8,166,627مبلغ (مقابل 2013

تأمینات نقدیة15

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

13,221,69548,005,011تأمینات مقابل تسھیالت غیر مباشرة
-12,448,049تأمینات أخرى

25,669,74448,005,011
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مخصصات متنوعة16

1الرصید في 
كانون الثاني

المكون خالل
السنة

31الرصید في 
كانون األول

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
2013

1,434,0001,434,000-المباشرةالتسھیالت غیرمخصص تدني
14,470,0003,105,00017,575,000مركز القطع التشغیليمؤونة 

189,421,000189,421,000-)*(محتملة أعباءقاء مخصصات ل
14,470,000193,960,000208,430,000

2012
1,160,00013,310,00014,470,000مركز القطع التشغیليمؤونة 

البنك ألعباء من المحتمل تكبدھا باللیرة السوریة تخص بعض فروع البنك الموجودة في إلدارة) یتضمن المبلغ أفضل تقدیر *(
بلغت لیرة سوریة في حین 112,339,469مبلغ بلغت المخصصات مقابل الموجودات الثابتة فقد .مناطق تمر بحاالت استثنائیة

فقد تم شراء لیرة سوریة.77,081,531مبلغخالل العامفي الفروع المغلقة نتیجة الظروف الراھنةالمخصصات مقابل النقد
.بولیصة تأمین خاصة لمواجھة ھذه المخاطر یتم تجدیدھا سنویا وھي ساریة المفعول حتى تاریخ ھذه البیانات المالیة

على المادة السابعة من قرار مجلس النقد والتسلیفیتم احتساب مؤونة مركز القطع  الصادر 1/م ن/ ب362رقمالتشغیلي بناًء
% 5حیث یتوجب على المصارف العاملة في سوریة أن تحجز مؤونة لتقلبات أسعار الصرف على أساس 2008شباط 4بتاریخ 

من وسطي مراكز القطع التشغیلیة خالل الشھر.

خرىأمطلوبات 17

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

31,220,48858,374,313ودائع عمالء–فوائد محققة غیر مستحقة الدفع
59,957,65438,136,713الدفعمقبولةوشیكاتمصدقةشیكات
183,450,08357,414,237) 29إلى أطراف ذات عالقة (ایضاح مستحق

54,844,34350,500,000ثابتةموجوداتشراءدائنو
126,822,03978,632,799مدفوعةغیرمستحقةمصاریف

40,693,93138,700,000)29(ایضاح مستحقةإداریةأتعاب
7,078,20014,483,700اآلليالصرافعملیاتدائنو

14,144,75611,593,575واألجورالرواتبضریبة
4,029,7009,236,850حواالت برسم الدفع

2,868,8682,409,578االجتماعیةالتأمیناتمؤسسةاشتراكات
6,679,4935,067,140أخرىدائنةأرصدة

531,789,555364,548,905
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رأس المال المكتتب بھ والمدفوع18

سھم بقیمة 150,000,000لیرة سوریة موزع على15,000,000,000یبلغ رأسمال البنك المصرح والمكتتب بھ والمدفوع
نیسان26بتاریخ تم.2012كانون األول 31وفي 2013كانون األول31لیرة سوریة للسھم كما في 100اسمیة قدرھا 

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

:اتفئثالث جمیع أسھم البنك االسمیة تقسم الى 

وھي األسھم التي ال یجوز تملكھا إال من قبل أشخاص سوریین طبیعیین أو اعتباریین وتسدد قیمتھا باللیرات السوریة. ـفئة أ
مصرفنشرةصرفسعرقیمة اكتتاباتھم بالعمالت األجنبیة حسببالنسبة للسوریین المقیمین في الخارج، یتوجب علیھم تسدید

% من رأسمال البنك.33.77تشكل ھذه الفئة المركزي. سوریة

وھي األسھم التي یجوز تملكھا من قبل أشخاص طبیعیین أو اعتباریین عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد ـفئة ب
% من رأسمال البنك.50.81وتشكل ھذه الفئة المركزي. سوریةمصرفنشرةصرفسعرقیمتھا بالعمالت األجنبیة حسب

. والمالي والمؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیةالمصرفيھي األسھم التي تملكھا بعض مؤسسات القطاع العام السوري ـ ـ جفئة 
.% من رأسمال البنك15.42تشكل ھذه الفئة 

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

:ما یليكلیرة سوریة ودوالر أمریكيسھم موزعة بین 150,000,000ان أسھم البنك البالغة

لیرة سوریةدوالر أمریكيعدد األسھم

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

150,000,000164,173,99015,000,000,000
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االحتیاطیات19

إحتیاطي عام لمخاطر التمویل - 

على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  رقم والقرار 2012تشرین الثاني 13تاریخ )4/م ن/ب902(بناًء
تم االستمرار بتعلیق تكوین االحتیاطي العام لمخاطر التمویل لغایة عام 2014الثاني كانون 29) تاریخ 4/م ن/ب1079(

لیرة سوریة وسیتم استكمال احتجاز 37,649,000مبلغ2013كانون األول 31وقد بلغ رصیده بتاریخ 2014
ارات المعدلة لھ.) والقر4/م ن/ب902(االحتیاطي العام لمخاطر التمویل عند انتھاء العمل بأحكام القرا رقم 

قانونيإحتیاطي- 

2008شباط 4الصادر بتاریخ ) 1/م ن/ب362(بناء على قانون الشركات وإشارة إلى قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
% من األرباح الصافیة قبل الضریبة بعد 10تم تحویل ی2009كانون الثاني20بتاریخ 369/100/3وإلى التعمیم رقم 
فروقات القطع غیر المحققة إلى االحتیاطي القانوني. یحق للبنك التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما استبعاد أثر أرباح

لـ  % من رأسمال البنك.25یصبح رصید االحتیاطي القانوني مساویاً

خاضعة لالحتیاطات بحسب أحكام القانون.لعدم وجود أرباح محققةللبنكقانونياحتیاطي تشكیلمتلم ی

خاصإحتیاطي- 

إلى المادة رقم  م /362وإشارة إلى قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 23/2002من قانون النقد األساسي رقم /97/استناداً
% 10تم تحویل ی2009كانون الثاني20بتاریخ 369/100/3وإلى التعمیم رقم 2008شباط 4الصادر بتاریخ 1ب/ن

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

أرباح محققة خاضعة لالحتیاطات بحسب أحكام القانون. للبنك لعدم وجود صخالم یتم تشكیل احتیاطي 

خسائر متراكمة محققة وأرباح مدورة غیر محققة20

لتعلیمات مصرف سوریة المركزي وبناء على  والتعمیم رقم 2008لعام )1/م ن/ب362(قرار مجلس النقد والتسلیف رقم طبقاً
قابلة للتوزیع الناتجة الغیرمحققة والغیرلفروقات القطع المدورةاألرباح ، یتم فصل 2009شباط 12بتاریخ )952/100(

وعلیھ فإنھ ال یوجد أرباح مدورة الخسائر المتراكمة المحققة،األرباح المدورة أوالقطع البنیوي من حسابمركزإعادة تقییم عن 
.قابلة للتوزیع في تاریخ البیانات المالیة

دوالر امریكي من مركز القطع 13,823,990بتسییل جزء من مركز القطع البنیوي وذلك بتحویل 2012قام البنك خالل عام 
لیرة سوریة تم تحویلھا من األرباح 126,938,850البنیوي الى مركز القطع التشغیلي، نتج عن ھذا التحویل أرباح بمقدار 

مة المحققة.المدورة غیر المحققة إلى الخسائر المتراك
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الفوائد الدائنة21

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

تسھیالت ائتمانیة مباشرة
1,376,677-والقطاع العامحكومیةال

شركات:
56,130,14944,006,599حسابات جاریة مدینة

216,749,275244,825,795قروض وسلف  
8,503,85320,477,541سندات محسومة 

أفراد:
22,227,31522,448,838قروض وسلف  

354,007,065176,577,347المصارفأرصدة وإیداعات لدى 
179,958,78689,946,831موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

837,576,443599,659,628

الفوائد المدینة22

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

1,792,908-المصارفودائع 
عمالء:الودائع 

991,5031,660,776حسابات جاریة
13,979,5519,679,647توفیرحسابات 

219,704,580192,958,743ودائع ألجل 
234,675,634206,092,074
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صافي الدخل من العموالت والرسوم23

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

دائنة:الالعموالت والرسوم 
9,311,48320,265,957عموالت تسھیالت مباشرة

4,562,0799,242,917عموالت تسھیالت غیر مباشرة
15,373,18612,405,069خدمات)- (اشتراكات البنكیة عموالت على الحسابات 

7,205,5952,220,725خدمات)-عموالت بطاقات الصراف اآللي (اشتراكات 
974,640763,280البنكیةعموالت على الحواالت

509,069539,541أخرىعموالت 
37,936,05245,437,489إجمالي العموالت والرسوم الدائنة

العموالت والرسوم المدینة:
)1,536,245()3,031,673(عموالت مدفوعة للمصارف

)1,536,245()3,031,673(إجمالي العموالت والرسوم المدینة

34,904,37943,901,244صافي الدخل من العموالت والرسوم

نفقات الموظفین24

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

169,631,069175,824,179وأجور رواتب 
98,744,12161,414,677مكافآت

20,675,92620,187,410في الضمان االجتماعيلبنكمساھمة ا
5,015,6715,498,722مصاریف طبیة

113,5532,363,172نھایة الخدمةتعویض 
3,562,5012,324,537مزایا أخرى

297,742,841267,612,697
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مخصص الخسائر اإلئتمانیةمصروف 25
اإلجمالياألفرادالشركات

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2013
تسھیالت ائتمانیة مباشرة 

613,452,1023,870,000617,322,102مصروف المخصص اإلفرادي على الدیون غیر المنتجة
551,710,69934,274,875585,985,574مصروف المخصص الجماعي على الدیون المنتجة

1,165,162,80138,144,8751,203,307,676
تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة 

1,434,000-1,434,000مصروف المخصص اإلفرادي على الدیون غیر المنتجة
1,166,596,80138,144,8751,204,741,676

اإلجمالياألفرادالشركات
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2012

تسھیالت ائتمانیة مباشرة 
287,264,469437,000287,701,469مصروف المخصص اإلفرادي على الدیون غیر المنتجة

249,128,48924,170,042273,298,531الدیون المنتجةمصروف المخصص الجماعي على 
536,392,95824,607,042561,000,000

تشغیلیة اخرىمصاریف 26
20132012

لیرة سوریةلیرة سوریة

65,617,15612,743,888أجھزة الكمبیوتر مصاریف 
63,511,86926,323,162الربط الشبكي

40,374,46038,074,654إیجار العقارات
35,827,9118,328,033التأمین
22,643,16238,700,000)29(إیضاح ةیدارإأتعاب 

22,272,58839,651,016أعباء ورسوم حكومیة
17,483,43211,747,443قرطاسیة والمطبوعات

14,785,89010,077,802)29إیضاح (دارةاإلتعویضات مجلس 
12,402,1692,661,171واستشاریینأتعاب خبراء

10,662,0396,938,263وسفر وانتقالضیافة 
9,628,90811,081,909ة ونقل أموالأمن وحراستنظیف و

8,285,3225,789,808صیانة
8,169,3404,140,325قانونیةاستشارات مصاریف 

7,564,6516,583,015تدریب ومھمات
7,471,0386,194,774إتصاالت

7,251,7152,658,970ومیاهكھرباء
6,668,8723,380,567دعایة واإلعالن

4,962,9523,050,177محروقات
2,030,628-أجار معدات

12,078,5099,575,651أخرى
377,661,983249,731,256
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ةسنللسھم من ربح الوالمخفضةالحصة األساسیة27

ة وذلك كما سنالح لعدد األسھم القائمة خاللالمرجوسط متة على السنحساب حصة السھم العادي الواحد من خالل قسمة أرباح الیتم
یلي:

20132012

8,659,699,7552,750,045,612ربح السنة (لیرة سوریة)
150,000,000150,000,000السنة (سھم) خالل قید التداولسھمعدد األالمرجح لالمتوسط

57.7318.33(لیرة سوریة)ةسنالالحصة األساسیة للسھم من ربح

كلعدم إصدار اةاألساسیللحصةمطابقة من ربح الفترةللسھمةالمخفضالحصةإن ةألدواتلبن ى مالی أثیر عل ا ت ون لھ د یك حصةق
.ممارستھااألرباح عندمنالسھم 

النقد وما في حكمھ28

التدفقات النقدیة من المبالغ التالیة:بیانیتكون النقد وما في حكمھ الظاھر في 

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

4,742,908,8884,561,381,252)*(سوریة المركزيمصرفنقد وأرصدة لدى 
1,615,584,5442,359,792,373یضاف: أرصدة لدى مصارف تستحق خالل ثالثة أشھر
(310,061,405))567,325,905(ینزل: ودائع البنوك التي تستحق خالل ثالثة أشھر

5,791,167,5276,611,112,220

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

مع أطراف ذات عالقة تعامالت29

وأعضاءالمساھمینومع،والزمیلةالشقیقةوالشركاتالبنوكمعالبنكمعامالتكافةالعالقةذوياألطرافمعالمعامالتتتضمن
صنعفيھامتأثیرذاتأخرىأطرافأیةأورئیسیة،حصصاًفیھایملكونالتيالشركاتأوالتنفیذیةواإلدارةاإلدارةمجلس

.البنكفيالتشغیلیةأوالمالیةالقرارات

العمالءمعالبنكبھة التي یقوم بھاالمشاالمعامالتلھاتخضعالتيالشروطلنفسالعالقةذوياألطرافمعالمعامالتكافةتخضع
.والضماناتالفائدةمعدالتذلكفيبماالعادیین
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(تتمة)مع أطراف ذات عالقةتعامالت29

.یمثل المبلغ تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بطاقات ائتمان) ممنوحة لإلدارة التنفیذیة العلیا وجمیع ھذه التسھیالت التتقاضى فوائد) *(
.2009تشرین الثاني 12بتاریخ معھالموقعةوالفنیةاإلداریةالخدماتاتفاقیةبموجبللبنكیقدمھاالتيالخدماتعنأتعابمقابلقطر-الوطنيقطرلبنكالمستحقالمبلغیمثل) **(
للمساھمینالجاریةالحساباتعلىالمطبقةالفائدةمعدالتبلغتبینما(بالعملة األجنبیة فقط) 1.16% اإلدارةمجلسوأعضاءللمساھمینألجلودائععلىالمطبقةالفائدةمعدالتبلغت)***(

%.9وقد بلغت معدالت الفائدة المطبقة على حسابات التوفیر للمساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة %.0اإلدارةمجلسوأعضاء

قطر–الوطنيقطربنك
اإلدارةمجلسوأعضاءالمساھمین

التنفیذیة العلیاواإلدارة 
المجموع

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

بنود داخل بیان المركز المالي
166,827,1171,108,154,056-166,827,117مصارفلدىأرصدة

16,496,474,5007,665,380,648-16,496,474,500مصارفلدىإیداعات
(461,405)(461,405)-)461,405(مصارفالودائع

532,086532,086419,245-)*(بطاقات االئتمان-مباشرة (بالصافي)ت ائتمانیة تسھیال
125,417,49757,479,842-125,417,497أخرى)القبض (موجوداتمستحقةغیرمحققةفوائد

(38,700,000)(40,693,931)-)40,693,931()**(مستحقةإداریةأتعاب
(6,103,719))9,584,050()9,584,050(-)***()عمالءالاإلدارة (ودائعمجلسوأعضاءالمساھمینودائع

(57,414,237)(183,450,083)-(183,450,083)خرى)أ(مطلوبات مستحق إلى أطراف ذات عالقة

--بنود خارج  بیان المركز المالي 
31,759,94621,744,176-31,759,946للمصارفمعطاةكفاالت

الدخلعناصر بیان 
)10,077,802((14,785,890)(14,785,890)-تعویضات مجلس اإلدارة -مصاریف تشغیلیة أخرى 
)38,700,000()22,643,162(-)22,643,162()**(أتعاب اإلدارة -مصاریف تشغیلیة أخرى 

247,141,300112,511,620-247,141,300فوائد دائنة
)14,805()17,275()17,126()149()**(فوائد مدینة

313,018563,756-313,018دائنةعموالت
)1,096,341()2,264,087(-)2,264,087(مدینةعموالت
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(تتمة)مع أطراف ذات عالقةتعامالت29

:بنكملخص لمنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) االدارة التنفیذیة العلیا وأعضاء مجلس اإلدارة للفیما یلي 

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

81,398,64671,815,341رواتب ومكافآت
14,785,89011,747,470بدالت وتعویضات مجلس اإلدارة

96,184,53683,562,811
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القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة30

قیاس القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

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

20132012

القیمة العادلةالقیمة الدفتریة
(الخسارة)الربح

القیمة العادلةالقیمة الدفتریةاغیر المعترف بھ
(الخسارة) الربح 

اغیر المعترف بھ
سوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الـمـوجودات المالیة
-4,823,764,1784,823,764,178-5,063,838,2875,063,838,287سوریة المركزيمصرفأرصدة لدى 

-2,359,792,3732,359,792,373-1,615,584,5441,615,584,544أرصدة لدى المصارف
(157,055)7,665,380,6487,665,223,593)21,962(17,096,474,50017,096,452,538یداعات لدى المصارف إ

(55,783,839)2,464,783,8042,408,843,010(99,026,487)1,596,877,9621,497,851,475تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
4,349,347,0404,678,193,514328,846,4742,347,870,7832,398,285,59550,414,812موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

-2,006,704,6142,006,704,614-3,092,058,8883,092,058,888سوریة المركزيمصرفالودیعة المجمدة لدى 

المطلوبات المالیة
-310,061,405310,061,405-1,161,175,9051,161,175,905المصارفودائع 

-4,939,746,5154,939,746,515-6,435,141,9246,435,141,924ودائع العمالء
-48,005,01148,005,011-25,669,74425,669,744تأمینات نقدیة

328,846,47450,414,812مجموع التغیر في القیم العادلة غیر المعترف بھ

المستخدمة لتحدید القیم العادلة لألدوات المالیة:فیما یلي االفتراضات 

للقیمة العادلة المبلغ المسجل مساوي تقریباً
للقیمة العادلة. ینطبق ذلك على ودائع التو معدل فائدة متغیر.فیر وتحت الطلب واألدوات المالیة ذات من المفترض أن القیمة المسجلة للموجودات والمطلوبات المالیة قصیرة األجل مساویة تقریباً
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(تتمة)القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة30

قیاس القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة (تتمة)

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

على التدفقات معدل الفائدة الحالي ألداة مالیة مماثلة. یتم احتساب القیمة العادلة المقدرة للودائع التي تتقاضى فائدة بمعدل ثابت ب ناًء
النقدیة المخصومة بإستخدام معدالت الفائدة السائدة في السوق ألداة مماثلة في مخاطر االئتمان واالستحقاق. یتم تسجیل القیمة العادلة

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

أساس مردود معدل الفائدة الفعلي المناسب للفترة المتبقیة لإلستحقاق.

العادلةالقیمةتدرج
: التاليالنحوعلىالمختلفةالمستویاتتعریفیتمحیثالتقییمطریقةإلىاستناداًالمالیةلألدواتالعادلةالقیمةتحدیدیتم

. نشطةألسواقمطابقةالمالیةوالمطلوباتللموجوداتالمعلنةاألسعار: األولالمستوى
.والمطلوباتللموجوداترصدهیتمالذياألولالمستوىفيالمعلنالسعرغیرالمعلومات: الثانيالمستوى

.األسعارمنمشتقةأي) مباشرةغیرأو(األسعارأي) مباشرةبصورة(سواءالمالیة
. السوقفيالمرصودةتلكإلىتستندالالمالیةوالمطلوباتالموجوداتعنمعلومات: الثالثالمستوى
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إدارة المخاطر31
مقدمة31.1
المخاطرإدارة إطار 
التنظیمي إلدارة المخاطرالھیكل

یتعرض البنك للمخاطر التالیة: 
مخاطر االئتمان للشركات واألفراد.-1
مخاطر السوق وھي مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف ومخاطر السلع.-2
مخاطر التشغیل.-3

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

إن مجلس اإلدارة مسؤول بصورة عامة عن وضع ومتابعة إدارة المخاطر التي یتعرض لھا البنك وذلك من خالل اللجان وھي :
املجنة التدقیق وااللتز-
اللجنة التنفیذیة-
لجنة الحوكمة والمكافآت والتطویر-
لجنة المخاطر-

للمخاطر وآلیا شامالً ت تتبع ھذه اللجان بشكل مباشر إلى مجلس اإلدارة وترفع لھ التقاریر كل ثالثة أشھر على األقل والتي تحوي تقییماً
وھات المتعددة.التحوط المطلوبة مع دراسات الجھد الدوریة للمحافظ كافة مع السیناری

ام وتتعاون ھذه اللجان بشكل كبیر ومتكامل مع اإلدارة التنفیذیة للبنك المسؤولة عن تھیئة كافة الظروف اللوجستیة واإلداریة إلمكانیة قی
إلى تنفیذ توصیات إدارة المخاطر. إدارة المخاطر بأعمالھا على أكمل وجھ وتقدیم المعلومات المطلوبة لذلك، إضافًة
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(تتمة)إدارة المخاطر31

)(تتمةمقدمة31.1

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

الجزء األھم في عملیة إعداد خطط األعمال لكافة أنشطة وخدمات البنك سوریة و-من بنك قطر الوطنيالعمل الیومي لكل فرد ض
ككل.

یعمل بھا المتقلبة التيلمتاحة في ظل البیئة التنافسیة وتحفیز اإلدارات على اتخاذ قرارات مدروسة المخاطر الغتنام كافة الفرص ا- 
البنك.

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

.مصادر بدیلة لألموالولة و إیجاداتخاذ الخطوات الالزمة إلدارة مخاطر السیص على تنویع مصادر أموال البنك والحر- 
المنسجمة مع سات الدولیة للمؤسسات المصرفیة والممارالخطوط العریضة ألفضل التجارب واتخاذ الخطوات الكفیلة لتحقیق-

.یةالتشریعات المحلیة والدول

المخاطرإدارةلجنةمسؤولیة
یتوجبر.المخاطإدارةإلى رئیسباإلضافةاإلدارة،مجلسأعضاءمنتنفیذیینغیرأعضاءتضممخاطرإدارةلجنةتشكیلیتم
.المصرفیةالمخاطرفي إدارةالخبرةذويومندرایةعلىاللجنةھذهأعضاءیكونأن

القائمبالنشاطالمرتبطةإدارة المخاطرسیاساتتحدیدولرسمالمصرففيالمخاطرإدارةمعمتواصلبشكلوتقوم اللجنة بالعمل
أليالفوریةبالمعالجةالعلیااإلدارةقیامومتابعةالتأكد.مصرفي جدیدمنتجأونشاطبأيالمتعلقةتلكإلىباإلضافةللمصرف،
قدالتياألزماتوإدارةالطوارئخططتقدیممسؤولیةاللجنةعاتقعلىتقع.المخاطرإدارةقبلمنعنھاالتقریریتمتجاوزات

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

المخاطرإدارةفيالعلیا التنفیذیةاإلدارةمسؤولیة
بشكلالمصرفلھاالتي یتعرضالمخاطركافةومتابعةإلدارةالالزمةالبنىكافةإیجادعلىالمصرففيالعلیااإلدارةتعمل

.مستمر
یضمنبماواضحبشكلوالصالحیاتالمسؤولیاتتحدیدعلىتساعدتنظیمیةومخططاتإجراءات،سیاسات،وضععلىالعمل
منالداخليالضبطنظامویفعلجھة،مناألقساممختلفبینالمصالحفيتعارضأيلتجنبوذلكوالصالحیاتالمھامفصل
قدالتيالمخاطرأنواعكافةمواجھةفيمباشربشكلیساھمالذياإلداري األمرالتواصلقنواتتحدیدخاللمنثانیةجھة

.المصرفلھایتعرض
.المخاطر المحددةسقوفمعیتفقبمااإلدارةمجلسقبلمنالمعتمدةالمخاطرإستراتیجیةتنفیذعلىالعمل

المخاطرإدارةفيالداخليالتدقیقمدیریةمسؤولیة
اإلدارةھذهاستقاللیةمدىالمخاطر ومنإلدارةالالزمةاألساسیةالبنىتوفرمنالتأكدمسؤولیةالداخليالتدقیقإدارةعاتقعلىتقع- 
المخاطر.إلدارةالعامةالسیاسةفيالواردةواإلجراءاتباألنظمةالتقیدمدىمنالتحقق- 
. المصرفوعملیاتكافة أنشطةمستوىعلىالمتبعةقیاسھاوآلیاتالمخاطرعلىالتعرفأنظمةوفعالیةكفایةمدىتقییم- 
والتأكدعلیھاالتعرفتمالتيبالمخاطرالتحكمسبیلفيالموضوعةالرقابةوإجراءاتالداخليالضبطأنظمةوفعالیةكفایةمدىتقییم- 

. المخاطرھذهقیاسصحةمن

عملیة إدارة مخاطر االلتزام
السیما تقع على عاتق إدارة مراقبة االلتزام مسؤولیة التأكد من التزام البنك بالقوانین والتشریعات الناظمة للعمل المصرفي والمالي

ق السلیم لألعمال الصادرة عن مجلس النقد والتسلیف والمصرف المركزي، وعلیھا تقدیم المشورة القانونیة واإلجرائیة الكفیلة بالتطبی
لما تنص علیھ التشریعات، وھي المسؤولة عن تدریب الموظفین على ما ھو ناظم لعملھم قانوناً. ً واإلجراءات وفقا
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)إدارة المخاطر(تتمة31

)(تتمةمقدمة31.1   

عملیة إدارة مخاطر االلتزام (تتمة)

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

والتسلیف وعن تعلیمات ھیئة األوراق واألسواق المالیة وإرشادات لجنة بازل.
للدراسات والمتابعات والتوصیات الخاصة بذلك، وتعمل إدارة ال- مخاطر على اإلحاطة بالمخاطر االئتمانیة بشكل كامل وفقاً

لرسم  إلى البدء بأعمال إدارة المخاطر التشغیلیة من خالل جمع الحوادث ودراستھا وإنشاء قاعدة بیانات لھا وصوالً إضافًة
تم البدء أیضاً بتفعیل دراسات اختبارات الجھد لمخاطر السوق السیما ألسعار الفائدة سیناریوھات التحوط لھا، وأخیراً

وتقلبات سعر الصرف وأثرھا على المحفظة والسیولة.
، ومن أھمھا الفرضیات المتعلقة بالقطاعات 2كما یقوم البنك بإجراء اختبارات الجھد فیما یتعلق بالمخاطر وفق معاییر بازل -

والضمانات.االقتصادیة، المناطق الجغرافیة، 

قیاس المخاطر وأنظمة التقاریر

تتم مراقبة المخاطر من قبل إدارة المخاطر والسیطرة علیھا من خالل مراقبة الحدود المسموح بھا لكل نوع من أنواع المخاطر. 
ول مع التركیز وتعكس ھذه الحدود إستراتیجیة عمل البنك وعوامل السوق المختلفة المحیطة باإلضافة إلى مستوى المخاطر المقب

على قطاعات مالیة معینة. ویتم جمع المعلومات من اإلدارات المختلفة للبنك وتحلیلھا للتعرف المبكر على المخاطر المتوقعة 
التي قد تنجم عنھا. ثم تعرض ھذه المعلومات على مجلس إدارة البنك واللجان المختصة والرئیس المباشر لكل إدارة من إدارات 

قة.العمل ذات العال

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

تخفیض المخاطر

، یتم استخدام مشتقات وأدوات مالیة أخرى بما یتماشى مع القوانین واألنظمة النافذة إلدارة كجزء من عملیة إدارة المخاطر
المراكز الناتجة عن التغیر في أسعار الفائدة والعمالت األجنبیة واالئتمان. وتقیم المخاطر قبل الدخول في عملیات تحوط. كما 

، یقوم البنك بتنفیذ حالة وجود عملیات تحوط غیر فعالةشھري، وفي تقوم دائرة المخاطر بمراقبة فعالیة عملیات التحوط بشكل 
عملیات تحوط مناسبة لتخفیف أثر ھذه العملیات.

خاطر اإلئتمانم31.2   

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

المالیة االستثماریة.

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

، رھن العقارات ، السنداتویقوم البنك بالحصول على ضمانات كلما كان ذلك ضروریاً. وتشتمل الضمانات على النقدیة
واألسھم. 

:لتخفیض مخاطر االئتمان فیما یليلبنكویمكن تلخیص أھم اإلجراءات التي یقوم بھا ا

إعداد الدراسات االئتمانیة عن العمالء والبنوك قبل التعامل معھم، وتحدید معدالت الخطر االئتماني المتعلقة بذلك.-
الحصول على الضمانات الكافیة لتخفیض حجم المخاطر التي قد تنشأ في حالة تعثر العمالء أو البنوك.-
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خاطر اإلئتمان (تتمة)م31.2   

المتابعة والدراسة الدوریة للعمالء والبنوك بھدف تقییم مراكزھم المالیة واالئتمانیة وتقدیر االنخفاض بالقیمة على كل من -
المستوى الفردي والتجمیعي.

لتركیز المخاطر.توزیع محفظة القروض والتسلیفات - واألرصدة لدى البنوك على قطاعات مختلفة تالفیاً

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

لمعاییر وأسس معتمدة.
ات ھي:وأبرز أنواع الضمان

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

للشروط االتفاقیةتراقب اإلدارة القیمة السوقیة للضمانات ویتم طلب ضمانا یمة السوقیة ، ویتم مراجعة القت إضافیة وفقاً
للضمانات خالل دراسة كفایة مخصص الخسائر االئتمانیة.

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

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

المخصص اإلفرادي 
لمؤشرات قرار مجلس  النقد والتسلیف یحدد البنك مالئمة المخصصات لجمیع القروض والسلف الھامة بشكل منفرد، وفقاً

للمؤشرات التالیة:902وتعدیالتھ بالقرار رقم (597رقم ) ووفقاً

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

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

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

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

یتم تقییم خسارة انخفاض القیمة باعتبار العوامل التالیة:
تاریخ الخسائر في المحفظة، الظروف االقتصادیة الحالیة، المستویات الحالیة للتسھیالت المتعثرة وغیرھا، التأخر الناجم عن 

الدفعات المتوقعة تاریخ تحقق الخسائر وتاریخ تحدید ضرورة وجود مخصص إفرادي لھذه الخسائر، باإلضافة إلى
واالستردادات في حال انخفاض القیمة. إن اإلدارة ھي المسؤولة عن تحدید طول ھذه المدة التي قد تمتد إلى سنة.

تقوم إدارة االئتمان بمراجعة مخصص انخفاض القیمة للتأكد من توافقھ مع سیاسات البنك العامة. 
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)(تتمةإدارة المخاطر31

خاطر اإلئتمان (تتمة)م31.2   

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

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

مخاطر السوق: انخفاض قیم األوراق المالیة المستثمر بھا، تقلب أسعار صرف العمالت، سحب نسب معینة من الودائع.
المخاطر التشغیلیة: ارتفاع نسبة المخاطر التشغیلیة القائمة.

المحفظةعلىتفصیلیةجھداختباراتعلىبناءجماعيبشكلاالئتمانیةالتسھیالتقیمةمخصصات إضافیة النخفاضاحتسابتم
بلغت المخصصات اإلضافیة .االئتمانیةالمحفظةعلىالمؤثرةوالعواملالمخاطرإلىمستندةووفق فرضیاتاالئتمانیة

من 2013كانون األول 31لیرة سوریة في 800,323,000 لمقابلة الخسائر المتوقعة من محفظة الدیون المنتجة العادیة انطالقاً
.المخاطر والعوامل المؤثرة على المحفظة االئتمانیة
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(تتمة)إدارة المخاطر31

مخاطر اإلئتمان (تتمة)31.2

. یظھر الجدول الحد األقصى للمخاطر بإجمالي االئتمانیة لبنود المركز الماليوالجدول التالي یبین الحد األقصى للمخاطر
ضمانات وبعد تنزیل مخصص التدني:األرصدة قبل طرح أیة 

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

بنود داخل بیان المركز المالي 
4,551,220,5684,333,043,174سوریة المركزيمصرفأرصدة لدى 

1,615,584,5442,359,792,373أرصدة  لدى المصارف
17,096,474,5007,665,380,648یداعات لدى المصارف إ

1,596,877,9622,464,783,804التسھیالت االئتمانیة المباشرة
135,726,741197,661,339ألفرادا

318,701,066477,247,134المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
1,142,450,1551,789,875,331الشركات الكبرى

4,349,347,0402,347,870,783موجودات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
287,075,193176,987,543موجودات أخرى

3,092,058,8882,006,704,614سوریة المركزيمصرفودیعة مجمدة لدى 
32,588,638,69521,354,562,939

بنود خارج بیان المركز المالي 

131,871,950192,893,965الكفاالت:
37,265,20033,835,000دفع

72,211,750115,877,635حسن تنفیذ
22,395,00043,181,330أخرى

222,846,405317,331,976سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة 
32,943,357,05021,864,788,880إجمالي المخاطر اإلئتمانیة
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(تتمة)المخاطرإدارة 31

مخاطر اإلئتمان (تتمة)31.2
حسب درجة المخاطراالئتمانیة المباشرة توزیع التعرضات 

على أحكام القرار رقم  (وتم تمدید العمل 2013نھایة عام عن مجلس النقد والتسلیف والذي یعتبر نافذا من تاریخ الصدور وحتى 2012تشرین الثاني 13الصادر بتاریخ 4/م ن/ ب902تم التصنیف بناًء
لبعض أحكام القرار رقم ) 2014حتى نھایة عام 4/م ن/ ب1079بھ بموجب القرار رقم  /م 650وبعض أحكام القرار 2009كانون األول 9الصادر بتاریخ 4/م ن/ب597حیث جاء ھذا القرار معدًال

د والتسلیف كما یلي:الصادرین عن مجلس النق2010نیسان 14الصادر بتاریخ 4ن/ب
الشركات  

األفراد2013
المؤسسات الصغیرة 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

----المخاطرمتدنیةیوند
188,068,10465,336,737355,110,619608,515,460(مقبولة المخاطر)یةعاد

2,911,496371,492,147954,904,6281,329,308,271خاصا")"اماھتماقبة (تتطلب اتحت المر
190,979,600436,828,8841,310,015,2471,937,823,731المجموع

145,384,106291,857,902355,110,619792,352,627مستحقةغیرمنھا
45,595,494144,970,982954,904,6281,145,471,104:)*(مستحقةمنھا

42,221,19019,262,181404,240,552465,723,923یوم60لغایة 
185,09951,651,58954,544,351106,381,039یوم90لغایة 61من

3,189,20574,057,212496,119,725573,366,142یوم179یوم لغایة 91من 
7,864,04442,793,4041,691,120,8961,741,778,344عاملة:غیر

35,094,737-804,20834,290,529دون المستوى
172,296,869177,658,427-5,361,558فیھامشكوك 

1,698,2788,502,8751,518,824,0271,529,025,180)یئة(ردھالكة
198,843,644479,622,2883,001,136,1433,679,602,075المجموع

)267,582,113()266,285,269()931,858()364,986(یطرح: فوائد معلقة
)1,815,142,000()1,592,400,719()159,989,364()62,751,917(مخصص التدنيیطرح:
135,726,741318,701,0661,142,450,1551,596,877,962الصافي

ح.یعتبر كامل رصید الدین مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ویعتبر الحساب الجاري المدین مستحقاً  إذا تجاوز السقف الممنو)*(
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(تتمة)إدارة المخاطر31

مخاطر اإلئتمان (تتمة)31.2

(تتمة)توزیع التعرضات االئتمانیة المباشرة حسب درجة المخاطر

الشركات  

األفراد2012
المؤسسات الصغیرة 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

-                    -                    -                    -                    المخاطریةمتدندیون
1,344,582,651   953,223,292     218,171,754173,187,605     (مقبولة المخاطر)یةعاد

875,699,910     548,032,000     3,616,003324,051,907         خاصا")اھتماما"تحت المراقبة (تتطلب
2,220,282,561   1,501,255,292   221,787,757497,239,512     المجموع

1,572,452,302   962,991,068     218,869,996390,591,238     مستحقةمنھا غیر 
647,830,259     538,264,224    2,917,761106,648,274         :)*(مستحقةمنھا

32,048,191       21,905,224       1,143,6938,999,274         یوم60لغایة 
-                    -                    --                    یوم90لغایة 61من

615,782,068     516,359,000     1,774,06897,649,000         یوم179یوم لغایة 91من 
930,464,572     587,377,469     521,895342,565,208            عاملة:غیر

363,823,060     351,777,085     330,37111,715,604            دون المستوى
304,407,652     235,600,384     191,52468,615,744            فیھامشكوك 

262,233,860     -                    262,233,860-                    )ردیئةالكة (ھ
3,150,747,133   2,088,632,761   222,309,652839,804,720     المجموع

(74,129,005)      (33,941,488)      (40,146,246)(41,271)            طرح: فوائد معلقةی
(611,834,324)    (264,815,942)    (322,411,340)(24,607,042)      طرح: مخصص التدنيی

2,464,783,804   1,789,875,331   197,661,339477,247,134     الصافي

ح.یعتبر كامل رصید الدین مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ویعتبر الحساب الجاري المدین مستحقاً  إذا تجاوز السقف الممنو)*(
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إدارة المخاطر31

مخاطر اإلئتمان (تتمة)31.2

غیر المباشرة حسب درجة المخاطر توزیع التعرضات االئتمانیة

األفراد2013
المؤسسات الصغیرة 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

----دیون متدنیة المخاطر
76,090,550-22,395,00053,695,550عادیة (مقبولة المخاطر)

25,846,40025,846,400--تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصا" )
22,395,00053,695,55025,846,400101,936,950المجموع

22,395,00053,695,55025,846,400101,936,950منھا غیر مستحقة: 
----منھا مستحقة: 
یوم  ----لغایة 60

یوم یوم لغایة 90 ----من61
یوم یوم لغایة 179 ----من 91

29,935,000-29,935,000-غیر عاملة: 
----دون المستوى
----مشكوك فیھا

29,935,000-29,935,000-ھالكة (ردیئة)
22,395,00083,630,55025,846,400131,871,950المجموع 

(1,434,000)-(1,434,000)-یطرح : مخصص التدني
22,395,00082,196,55025,846,400130,437,950الصافي

األفراد2012
المؤسسات الصغیرة 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

----دیون متدنیة المخاطر
192,893,965-18,717,000174,176,965عادیة (مقبولة المخاطر)

----تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصا")
192,893,965-18,717,000174,176,965المجموع

192,893,965-18,717,000174,176,965منھا غیر مستحقة:
----منھا مستحقة:

یوم  ----لغایة 60
یوم یوم لغایة 90 ----من61

یوم یوم لغایة 179 ----من 91
----غیر عاملة:

----دون المستوى
----مشكوك فیھا

----ھالكة (ردیئة)

192,893,965-18,717,000174,176,965المجموع 
----یطرح : مخصص التدني

192,893,965-18,717,000174,176,965الصافي

الشركات

الشركات
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إدارة المخاطر (تتمة)31

مخاطر اإلئتمان (تتمة)31.2

المركز المالي بیانتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت داخل 

الشركات

األفراد2013
المؤسسات الصغیرة

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

----دیون متدنیة المخاطر
39,385,222-3,16039,382,062عادیة (مقبولة المخاطر)

183,350,459496,119,725679,470,184-تحت المراقبة (تتطلب اھتماما" خاصا")
34,290,529439,477,589473,768,118-غیر عاملة:

34,290,529-34,290,529-دون المستوى
41,471,00041,471,000-- مشكوك فیھا

398,006,589398,006,589- - ھالكة (ردیئة)
3,160257,023,050935,597,3141,192,623,524المجموع 

منھا:
----تأمینات نقدیة

----كفاالت مصرفیة مقبولة
3,160257,023,050935,597,3141,192,623,524عقاریة

----أسھم متداولة
----سیارات وآلیات
- - - - كفاالت شخصیة

3,160257,023,050935,597,3141,192,623,524المجموع 

الشركات

األفراد2012
المؤسسات الصغیرة

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةسوریةلیرةلیرة سوریةلیرة سوریة

----دیون متدنیة المخاطر
2,920,285169,863,821634,243,901807,028,007عادیة (مقبولة المخاطر)

115,342,68659,964,000175,306,686-خاصا")"تحت المراقبة (تتطلب اھتماما
11,715,629382,525,437394,241,066-غیر عاملة:

11,715,629146,125,437157,841,066-المستوىدون 
236,400,000236,400,000--مشكوك فیھا

----ھالكة (ردیئة)
2,920,285296,922,1361,076,733,3381,376,575,759المجموع 

منھا:
----تأمینات نقدیة

----كفاالت مصرفیة مقبولة
2,920,285296,922,1361,076,733,3381,376,575,759عقاریة

----أسھم متداولة
----سیارات وآلیات
----كفاالت شخصیة

2,920,285296,922,1361,076,733,3381,376,575,759المجموع 

باالعتبار أال تزید قیمة الضمانة عن مبلغ الدین لكل عمیل افرادیاً.توزیع القیمة العادلة للضمانات تم  أخذاً
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إدارة المخاطر (تتمة)31

(تتمة)مخاطر اإلئتمان31.2

المركز المالي بیانخارجتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت 
الشركات

األفراد2013
المؤسسات الصغیرة

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

---دیون متدنیة المخاطر
15,617,185-390,00015,227,185المخاطر)عادیة (مقبولة 

25,846,40025,846,400--)*(تحت المراقبة (تتطلب اھتماما" خاصا")
4,490,250-4,490,250-غیر عاملة:

----دون المستوى
----مشكوك فیھا

4,490,250-4,490,250-ھالكة (ردیئة)
390,00019,717,43525,846,40045,953,835المجموع 

منھا:
390,0008,954,7353,876,96013,221,695تأمینات نقدیة

----كفاالت مصرفیة مقبولة
10,762,70021,969,44032,732,140-عقاریة

----أسھم متداولة
----سیارات وآلیات
----كفاالت شخصیة

390,00019,717,43525,846,40045,953,835المجموع 

الشركات

األفراد2012
المؤسسات الصغیرة

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

----دیون متدنیة المخاطر
80,806,161-8,681,25072,124,911عادیة (مقبولة المخاطر)

---- خاصا")"تحت المراقبة (تتطلب اھتماما
----غیر عاملة:

----دون المستوى
----مشكوك فیھا

----ھالكة (ردیئة)
80,806,161-8,681,25072,124,911المجموع 

منھا:
48,005,011-7,976,25040,028,761تأمینات نقدیة

----كفاالت مصرفیة مقبولة
32,801,150-705,00032,096,150عقاریة

----أسھم متداولة
----سیارات وآلیات
- - - - كفاالت شخصیة

80,806,161-8,681,25072,124,911المجموع 

باالعتبار أال تزید قیمة الضمانة توزیع القیمة العادلة للضمانات تم  عن مبلغ الدین لكل عمیل افرادیاً.أخذاً

الدیون المجدولة
خرجت من إطار التسھیالت االئتمانیة غیر العاملة بموجب اكتسھیالت ائتمانیة غیر عاملة وھي تلك الدیون التي سبق وأن ُصنفت

مبلغ2013األول كانون 31اجمالي الدیون المجدولة في جدولة أُصولیة وتم تصنیفھا كدیون تحت المراقبة، وقد بلغ 
.2012كانون األول 31في لیرة سوریة 133,892,953لیرة سوریة مقابل 683,293,619

الدیون المعاد ھیكلتھا
یقصد بأعادة الھیكلة إعادة ترتیب وضع التسھیالت االئتمانیة من حیث تعدیل األقساط أو إطالة عمر التسھیالت االئتمانیة أو تأجیل 

كانون األول 31ھیكلة أي من الدیون فيلم یتم إعادة بعض األقساط أو تمدید فترة السماح، وتم تصنیفھا كدیون تحت المراقبة، 
.2012في كانون األول لیرة سوریة  1,374,518,090مقابل 2013
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إدارة المخاطر (تتمة)31
مخاطر اإلئتمان (تتمة)31.2

نوعیة الموجودات المالیة من ناحیة مخاطر اإلئتمان: 
بإستخدام آلیة داخلیة للتصنیف اإلئتماني، یوضح الجدول التالي یتم قیاس نوعیة الموجودات المالیة من ناحیة مخاطر اإلئتمان 

نوعیة الموجودات المالیة من ناحیة مخاطر اإلئتمان بإستخدام اآللیة الداخلیة للتصنیف اإلئتماني. إن األرقام المبینة ال تتضمن 
مخصص اإلنخفاض في القیمة:

المجموععاديجید
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

3201

سوریةمصرفرصدة لدى أ
4,551,220,568-34,551,220,568المركزي

4809,331,386806,253,1581,615,584,544أرصدة لدى المصارف
516,496,474,500600,000,00017,096,474,500إیداعات لدى المصارف

موجودات مالیة محتفظ بھا حتى 
72,169,623,6512,179,723,3894,349,347,040تاریخ االستحقاق 
مصرفالودیعة المجمدة لدى

3,092,058,888-123,092,058,888المركزيةسوری
27,118,708,9933,585,976,54730,704,685,540

المجموععاديجید
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

2201

سوریةمصرف أرصدة لدى 
4,333,043,174-34,333,043,174المركزي

41,153,221,1501,206,571,2232,359,792,373أرصدة لدى المصارف
7,665,380,648-57,665,380,648إیداعات لدى المصارف

موجودات مالیة محتفظ بھا حتى 
71,170,653,7491,177,217,0342,347,870,783تاریخ االستحقاق 
مصرفالودیعة المجمدة لدى 

2,006,704,614-122,006,704,614المركزيةسوری
16,329,003,3352,383,788,25718,712,791,592
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إدارة المخاطر (تتمة)31
مخاطر اإلئتمان (تتمة)31.2

:وحسب مؤسسات التصنیف الخارجیةتوزیع التعرضات االئتمانیة حسب التصنیف الداخلي للمخاطر

التصنیف الداخلي 
20132012التصنیفللمخاطر

لیرة سوریةلیرة سوریةS&P حسب 

جید
AAA7,643,279,4566,339,747,788و حتى +AAA-من (*)الدرجة األولى 
AA17,393,390,5189,166,698,048و حتى +AA-من الدرجة الثانیة
A2,082,039,019822,557,499و حتى +A-من الدرجة الثالثة

27,118,708,99316,329,003,335

عادي
BBB3,584,758,5372,382,752,334و حتى +BBB-من (**)الدرجة الرابعة

BB817,641829,125و حتى +BB-من الدرجة الخامسة
B400,369206,798و حتى +B-من الدرجة السادسة

3,585,976,5472,383,788,257
30,704,685,54018,712,791,592

من الدرجة األولى.جیدتم اعتبار تصنیف المصرف المركزي(*)
تم اعتبار تصنیف البنوك المحلیة عادي من الدرجة الرابعة.(**)

نوعیة الموجودات المالیة من ناحیة مخاطر اإلئتمان: 

وأذوناتسندات وأسناد 

یوضح الجدول التالي تصنیفات السندات واألسناد واألذونات حسب مؤسسات التصنیف الخارجیة:

االستحاقتاریخالموجودات المالیة المحتفظ بھا حتى
20132012التصنیفمؤسسةدرجة التصنیف

لیرة سوریةلیرة سوریة

AAS&P730,088,901393,163,343
AS&P1,439,534,750777,490,405

BBB+S&P1,464,184,677791,803,551
BBBS&P715,538,712385,413,484

4,349,347,0402,347,870,783
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إدارة المخاطر (تتمة)31

مخاطر اإلئتمان (تتمة)31.2

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

المجموعأوروبادول الشرق األوسط داخل القطر2013
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

4,551,220,568--4,551,220,568المركزيسوریةمصرفلدىأرصدة
804,882,351168,220,259642,481,9341,615,584,544أرصدة لدى المصارف 

17,096,474,500-600,000,00016,496,474,500مصارفلدىیداعاتإ
مباشرة (بالصافي)تسھیالت ائتمانیة 

135,726,741--135,726,741األفراد 
318,701,066--318,701,066الشركات الصغیرة والمتوسطة

1,142,450,155--1,142,450,155الشركات الكبرى
4,349,347,040-4,349,347,040-تاریخ االستحقاقحتىفیھامحتفظمالیةموجودات
287,075,193--287,075,193أخرىموجودات

3,092,058,888--3,092,058,888المركزيأسوریةمصرفلدىودیعة مجمدة
10,932,114,96221,014,041,799642,481,93432,588,638,695المجموع



ش.م.مسوریة –بنك قطر الوطني 
یضاحات حول البیانات المالیةإ

2013كانون األول 31

57

إدارة المخاطر (تتمة)31

مخاطر اإلئتمان (تتمة)31.2

(تتمة)التركز الجغرافي

المجموعأوروبادول الشرق األوسط داخل القطر2012
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

4,333,043,174--4,333,043,174المركزيسوریةمصرفلدىأرصدة
1,205,534,9771,108,888,56545,368,8312,359,792,373أرصدة لدى المصارف 

7,665,380,648-7,665,380,648-مصارفلدىإیداعات
تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

197,661,339--197,661,339األفراد 
477,247,134--477,247,134الشركات الصغیرة والمتوسطة

1,789,875,331--1,789,875,331الشركات الكبرى
تاریخ حتىفیھامحتفظمالیةموجودات
2,347,870,783-2,347,870,783-االستحقاق

176,987,543--176,987,543أخرىموجودات
2,006,704,614--2,006,704,614المركزيسوریةمصرفلدىمجمدةودیعة

10,187,054,11211,122,139,99645,368,83121,354,562,939المجموع
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إدارة المخاطر (تتمة)31

مخاطر اإلئتمان (تتمة)31.2  

التركز حسب القطاع االقتصادي
:یبین الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي

المجموعأخرىخدمات- أفراد عقاراتتجارةصناعةمالي2013
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

سوریةمصرفلدىأرصدة
4,551,220,568-----4,551,220,568المركزي

1,615,584,544-----1,615,584,544أرصدة لدى المصارف 
17,096,474,500-----17,096,474,500مصارفلدىیداعاتإ

مباشرة     تسھیالت ائتمانیة 
196,268,728239,621,3441,596,877,962-450,008,189710,979,701-(بالصافي)

حتىفیھامحتفظمالیةموجودات
1,434,841,1474,349,347,040-730,088,901--2,184,416,992تاریخ االستحقاق

4,159,36646,625,110287,075,193-155,004,42135,884,45445,401,842أخرىموجودات
مصرفلدىودیعة مجمدة

3,092,058,888-----3,092,058,888المركزيسوریة
28,694,759,913485,892,643756,381,543730,088,901200,428,0941,721,087,60132,588,638,695المجموع
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إدارة المخاطر (تتمة)31

مخاطر اإلئتمان (تتمة)31.2

التركز حسب القطاع االقتصادي

المجموعأخرىخدمات- أفراد عقاراتتجارةصناعةمالي2012
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

سوریةمصرفلدىأرصدة
4,333,043,174-----4,333,043,174المركزي

2,359,792,373-----2,359,792,373أرصدة لدى المصارف 
7,665,380,648-----7,665,380,648مصارفلدىیداعاتإ

تسھیالت ائتمانیة مباشرة
218,861,310445,933,0622,464,783,804-1,120,658,597679,330,835-(بالصافي)

حتىفیھامحتفظمالیةموجودات
773,677,6652,347,870,783-393,163,344--1,181,029,774تاریخ االستحقاق

1,227,09050,671,298176,987,543-80,217,88239,599,9825,271,291أخرىموجودات
مصرفلدىودیعة مجمدة

2,006,704,614-----2,006,704,614المركزيسوریة
17,626,168,4651,160,258,579684,602,126393,163,344220,088,4001,270,282,02521,354,562,939المجموع
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إدارة المخاطر (تتمة)31

السوقمخاطر 31.3

مخاطر أسعار الفائدة

یتعرض البنك لمخاطر السوق الخاصة بمعدالت الفائدة ومعدالت تبادل العمالت األجنبیة وأسعار أدوات رأس المال الناتجة عن 
. ویطبق البنك تقییم داخلي لتقدیر مخاطر السوق للمراكز المحتفظ بھا ولتقدیر الحد األقصى من الخاصة والعامةمتغیرات السوق

على مجموعة من االفتراضات المتعلقة بمتغیرات السوق بھدف السیطرة على ھذه المخاطر وإبقائھا  الخسائر المتوقعة اعتماداً
ا یومیاً.ضمن الحدود المسموح بھا والتي یتم مراقبتھ
مخاطر أسعار الفائدة في سجالت المصرف

ى القیمة العادلة تعكس مخاطر أسعار الفائدة مخاطر التغیر في أسعار الفائدة التي قد تؤثر على األرباح المستقبلیة للبنك أو عل
صول على حدود معتمدة . ویتم إدارة ھذه المخاطر بصورة رئیسیة عن طریق مراقبة فجوات أسعار الفائدة بالحلألدوات المالي

لفئات إعادة التسعیر. وتراقب لجنة إدارة المخاطر االلتزام بھذه الحدود وترفع تقاریرھا الدوریة إلى لجنة إدارة المخاطر  مسبقاً
وتوصي بالنتائج إلى مجلس اإلدارة. 

حساسیة أسعار الفائدة
یبین الجدول التالي حساسیة التغیر المحتمل في أسعار الفائدة مع بقاء كافة العوامل األخرى ثابتة. وتتحدد حساسیة بیان الدخل 
باألثر الناتج عن تغیرات مفترضة في معدالت الفائدة على صافي إیراد الفوائد لمدة سنة واحدة اعتمادا على معدل سعر فائدة عائم 

ت المالیة بما في ذلك أثر أدوات التحوط وبالتالي یكون األثر على حقوق الملكیة ھو صافي التغیر في للموجودات والمطلوبا
إیرادات الفوائد بعد استبعاد أثر ضریبة الدخل. 

%2مخاطر أسعار الفائدة للتغیر في سعر الفائدة 

%2زیادة 
20132012اللیرات السوریةب

الفجوة التراكمیة العملة

إیرادحساسیة
األرباح(الفائدة

)والخسائر
حقوقحساسیة

الفجوة التراكمیة الملكیة

إیرادحساسیة
األرباح(الفائدة

)والخسائر
حقوقحساسیة

الملكیة

1,967,969,42139,359,38829,519,5412,454,226,22449,084,52436,813,393لیرة سوریة
15,360,869,064307,217,381230,413,0368,254,070,139165,081,403123,811,052دوالر أمیركي

(703,793)(938,391)(46,919,549))429,942()573,256()28,662,793(یورو
(21,221)(28,294)(1,414,701))35,608()47,477()2,373,851(جنیھ استرلیني
)198,820()265,093()13,254,637((113,256)(151,008)(7,550,396)عمالت أخرى

%2انخفاض 
20132012اللیرات السوریةب

الفجوة التراكمیة العملة

إیرادحساسیة
األرباح(الفائدة

)والخسائر
حقوقحساسیة

الفجوة التراكمیة الملكیة

إیرادحساسیة
األرباح(الفائدة

)والخسائر
حقوقحساسیة

الملكیة

(36,813,393)(49,084,524)2,454,226,224(29,519,541)(39,359,388)1,967,969,421لیرة سوریة
(123,811,052)(165,081,403)8,254,070,139)230,413,036()307,217,381(15,360,869,064دوالر أمیركي

938,391703,793(46,919,549)573,256429,942)28,662,793(یورو
28,29421,221(1,414,701)47,47735,608)2,373,851(جنیھ استرلیني
265,093198,820)13,254,637(151,008113,256(7,550,396)عمالت أخرى
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إدارة المخاطر (تتمة)31

(تتمة)السوقمخاطر 31.3

مخاطر العمالت
، ویقوم لیرة السوریة العملة الرئیسیة لھ. یعتبر البنك الت في أسعار صرف العمالت األجنبیةتتمثل بتذبذب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرا

. یقوم اكز ال تتجاوز المستویات المحددةبوضع حدود لمراكز العمالت وتتم مراقبة المراكز بشكل یومي للتأكد من أن المرمجلس اإلدارة 
رف مع الخسائر في حال حدوث تغیر معقول في أسعار الصأثر التغیرات على صافي األرباح والبنك بإعداد تحلیل الحساسیة لمراقبة 

أو حقوق الملكیة بیمنا یمثل الدخلمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي االنخفاض المتوقع في بیان ی. بقاء بقیة المتغیرات ثابتة
:األرباح المتوقعالمبلغ الموجب صافي

%10في سعر الصرف زیادةمخاطر العمالت: أثر ال
%10زیادة 

20132012باللیرات السوریة

مراكز القطعالعملة
أواألرباحعلىاألثر

الخسائر
حقوقعلىاألثر

مراكز القطعالملكیة
األرباحعلىاألثر

الخسائرأو
حقوقعلىاألثر

الملكیة

21,576,728,5002,157,672,8502,157,672,85011,637,090,0001,163,709,0001,163,709,000(بنیوي)دوالر أمیركي 
326,348,60132,634,86024,476,145278,967,26527,896,72720,922,545(تشغیلي)دوالر أمیركي

(52,686) (70,249) (702,485) 2,855,222285,522214,142یورو
(533) (711) (7,112) 182,37918,23813,679جنیھ استرلیني

18,963,3141,896,3311,422,2489,060,322906,032679,524العمالت األخرى

)%10(في سعر الصرف نقصانمخاطر العمالت: أثر ال
%10انخفاض

20132012باللیرات السوریة

مراكز القطعالعملة
أواألرباحعلىاألثر

الخسائر
حقوقعلىاألثر

مراكز القطعالملكیة
األرباحعلىاألثر

الخسائرأو
حقوقعلىاألثر

الملكیة

(1,163,709,000)(1,163,709,000)11,637,090,000)2,157,672,850()2,157,672,850(21,576,728,500(بنیوي)دوالر أمیركي 
(20,922,545)(27,896,727)278,967,265(24,476,145)(32,634,860)326,348,601(تشغیلي)دوالر أمیركي

70,24952,686(702,485) (214,142)(285,522)2,855,222یورو
711533(7,112) )13,679()18,238(182,379جنیھ استرلیني

(679,524) (906,032) 9,060,322(1,422,248)(1,896,331)18,963,314العمالت األخرى
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إدارة المخاطر (تتمة)31

(تتمة)السوقمخاطر 31.2

فجوة إعادة تسعیر الفائدة
یتم التصنیف على فترات إعادة تسعیر الفائدة أو االستحقاق أیھما أقرب. 

دون الشھر2013
3من شھر إلى 

أشھر
6أشھر إلى 3من 

أشھر
أشھر إلى 6من 

أشھر9
أشھر إلى 9من 

شھر12
من سنة إلى 

سنتین
3من سنتین إلى 

سنوات
4سنوات إلى 3من 

سنوات
سنوات إلى 4من 

سنوات5
5أكثر من 
المجموعبنود غیر حساسةسنوات

لیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف 
833,547,1185,063,838,287---------4,230,291,169المركزي،،،،سوریة 

1,615,584,544----------1,615,584,544أرصدة لدى مصارف

17,096,474,500------2,752,650,0002,540,127,0003,795,839,5004,046,982,0003,960,876,000ایداعت لدى مصارف
تسھیالت ائتمانیة مباشرة

1,596,877,962)341,120,382(-713,875,81992,940,112150,269,218141,102,782128,481,130368,686,831161,107,543111,198,27170,336,638(بالصافي)
محتفظ بھا موجودات مالیة 

4,349,347,040-746,634,677--2,165,859,928719,302,435--717,550,000--تاریخ االستحقاقحتى 

1,821,228,5741,821,228,574----------موجودات ثابتة

37,331,29037,331,290----------موجودات غیر ملموسة

390,256,732390,256,732----------ضریبیة مؤجلةموجودات

412,601,503412,601,503----------أخرىموجودات 
ودیعة مجمدة لدى مصرف 

3,092,058,8883,092,058,888----------سوریة المركزي

9,312,401,5322,633,067,1124,663,658,7184,188,084,7824,089,357,1302,534,546,759880,409,978111,198,27170,336,638746,634,6776,245,903,72335,475,599,320مجموع الموجودات

المطلوبات

1,161,175,905----------1,161,175,905ودائع المصارف

6,435,141,924------3,871,642,340974,033,520872,484,776521,014,540195,966,748عمالءالودائع 

25,669,74425,669,744----------تأمینات نقدیة

208,430,000208,430,000----------مخصصات متنوعة

531,789,555531,789,555----------مطلوبات أخرى

765,889,2998,362,207,128-----5,032,818,245974,033,520872,484,776521,014,540195,966,748المطلوباتمجموع 

4,279,583,2871,659,033,5923,791,173,9423,667,070,2423,893,390,3822,534,546,759880,409,978111,198,27170,336,638746,634,6775,480,014,42427,113,392,192فجوة إعادة تسعیر الفائدة
الفجوة المتراكمة إلعادة تسعیر 

-4,279,583,2875,938,616,8799,729,790,82113,396,861,06317,290,251,44519,824,798,20420,705,208,18220,816,406,45320,886,743,09121,633,377,76827,113,392,192الفائدة
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إدارة المخاطر (تتمة)31

(تتمة)السوقمخاطر 31.3
(تتمة)تسعیر الفائدةفجوة إعادة 

یتم التصنیف على فترات إعادة تسعیر الفائدة أو االستحقاق أیھما أقرب.

دون الشھر2012
3من شھر إلى 

أشھر
6أشھر إلى 3من 

أشھر
أشھر إلى 6من 

أشھر9
أشھر إلى 9من 

من سنة إلى سنتینشھر12
3من سنتین إلى 

سنوات
4سنوات إلى 3من 

سنوات
إلى سنوات 4من 

سنوات5
5أكثر من 
المجموعبنود غیر حساسةسنوات

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
الموجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف 
753,103,9304,823,764,178---------4,070,660,248المركزي،،،،سوریة 

2,359,792,373---------2,109,792,373250,000,000أرصدة لدى مصارف

7,665,380,648------1,125,080,6481,393,200,0002,128,500,0001,470,600,0001,548,000,000ایداعت لدى مصارف
ائتمانیة مباشرةتسھیالت 

569,428,702219,567,115173,887,280178,181,748156,970,707515,810,407307,448,36789,250,97311,417,155242,821,3502,464,783,804(بالصافي)
محتفظ بھا حتى موجودات مالیة 

2,347,870,783-404,803,551-1,167,803,050388,264,182---387,000,000--تاریخ االستحقاق

1,925,545,5741,925,545,574----------موجودات ثابتة

33,508,48833,508,488----------موجودات غیر ملموسة

234,706,702234,706,702----------ضریبیة مؤجلةموجودات

268,467,109268,467,109----------أخرىموجودات 
ودیعة مجمدة لدى مصرف 

2,006,704,6142,006,704,614----------سوریة المركزي

7,874,961,9711,862,767,1152,689,387,2801,648,781,7481,704,970,707515,810,4071,475,251,417477,515,15511,417,155404,803,5515,464,857,76724,130,524,273مجموع الموجودات

المطلوبات

310,061,405--------310,061,405ودائع المصارف

4,939,746,515-----3,004,272,384702,236,889521,207,970542,026,13754,356,560115,646,575عمالءالودائع 

48,005,01148,005,011----------نقدیةتأمینات 

14,470,00014,470,000----------مخصصات متنوعة

364,548,905364,548,905----------مطلوبات أخرى

427,023,9165,676,831,836----3,314,333,789702,236,889521,207,970542,026,13754,356,560115,646,575مجموع المطلوبات

4,560,628,1821,160,530,2262,168,179,3101,106,755,6111,650,614,147400,163,8321,475,251,417477,515,15511,417,155404,803,5515,037,833,85118,453,692,437فجوة إعادة تسعیر الفائدة
الفجوة المتراكمة إلعادة تسعیر 

- 4,560,628,1825,721,158,4087,889,337,7188,996,093,32910,646,707,47611,046,871,30812,522,122,72512,999,637,88013,011,055,03513,415,858,58618,453,692,437الفائدة
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إدارة المخاطر (تتمة)31

(تتمة)السوقمخاطر 31.3

التركز في مخاطر العمالت األجنبیة

ما یوازي العمالت األجنبیة باللیرة السوریة

المجموعأخرىاسترلینيجنیھیورودوالر أمریكي2013
لیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
1,165,912,362101,262,8342,555,92431,000,2151,300,731,335المركزيسوریةمصرفلدىأرصدةنقد و

26,948,348738,088,4371,117,04447,375,347813,529,176أرصدة لدى المصارف 
16,496,474,500---16,496,474,500مصارفلدىیداعاتإ

361,022,1224,939,807388,093652,910367,002,932(بالصافي)تسھیالت ائتمانیة مباشرة
4,349,347,040- --4,349,347,040تاریخ االستحقاقحتىفیھامحتفظمالیةموجودات
161,896,4787,9453061,404161,906,133أخرىموجودات

2,356,060,988---2,356,060,988المركزيسوریةمصرفلدىودیعة مجمدة
24,917,661,838844,299,0234,061,36779,029,87625,845,052,104

المطلوبات
1,160,714,500--566,864,500593,850,000المصارفودائع 
2,143,359,072246,517,1993,878,98860,066,5622,453,821,821العمالءودائع 

8,379,799--7,390,049989,750تأمینات نقدیة
297,057,968--296,971,11686,852مطلوبات أخرى

3,014,584,737841,443,8013,878,98860,066,5623,919,974,088
21,903,077,1012,855,222182,37918,963,31421,925,078,016المركز المالي بیانصافي التركز داخل 

19,795,000--19,795,000-المركز المالي بیانالتزامات محتملة خارج 
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إدارة المخاطر (تتمة)31

(تتمة)السوقمخاطر 31.3

(تتمة)التركز في مخاطر العمالت األجنبیة

ما یوازي العمالت األجنبیة باللیرة السوریة

المجموعأخرىجنیھ استرلینيیورودوالر أمریكي2012
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
1,021,741,42977,561,8391,407,55022,406,1141,123,116,932المركزيسوریةمصرفلدىأرصدةنقد و

1,072,230,21772,083,7591,744,6869,723,4261,155,782,088أرصدة لدى المصارف 
7,665,380,648---7,665,380,648مصارفلدىیداعاتإ

276,802,5741,569,481123,038759,836279,254,929(بالصافي)تسھیالت ائتمانیة مباشرة 
تاریخ حتىفیھامحتفظمالیةموجودات

2,347,870,783---2,347,870,783االستحقاق

75,252,8572464149675,253,640أخرىموجودات
1,270,706,714---1,270,706,714المركزيسوریةمصرفلدىودیعة مجمدة

13,729,985,222151,215,3253,275,31532,889,87213,917,365,734

المطلوبات
309,600,000---309,600,000المصارفودائع 

3,282,42723,829,5501,572,347,354        1,396,068,987149,166,390ودائع العمالء
2,149,398---2,149,398تأمینات نقدیة

108,860,992--106,109,5722,751,420مطلوبات أخرى
1,813,927,957151,917,810        3,282,42723,829,5501,992,957,744

9,060,32211,924,407,990(7,112)(702,485) 11,916,057,265المركز المالي بیانصافي التركز داخل 
34,160,917--12,179,58721,981,330المركز الماليبیانالتزامات محتملة خارج 
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إدارة المخاطر (تتمة)31

مخاطر الدفع المسبق31.4

رض  ي تع ن ف بق تكم دفع المس اطر ال كإن مخ ل البن تحقاتھم قب اتھم أو مس الء إللتزام ع العم ب أو دف ة طل ة نتیج ارة مالی ى خس إل
ودات إستحقاقھا دة. إن موج دنى معدالت الفائ دما تت ك، مثل رھونات ذات معدالت فائدة ثابتة عن د البن ة ال تع د ثابت ل فوائ التي تحم

ر  دفع المسبق ھي غی ى ال ؤدي إل د ت ي ق ك، إن عوامل السوق األخرى الت ى ذل جوھریة بالنسبة إلجمالي الموجودات. باإلضافة إل
ر یالبنك. وبالتالي، فإن بنكالعمل فیھا یجوھریة في األسواق التي  عتبر تأثیر مخاطر الدفع المسبق على صافي الفائدة المقبوضة غی

جوھري، بعد األخذ بعین اإلعتبار ایة غرامات قد تنتج عن الدفع المسبق. 

مخاطر السیولة31.5

تمویل زیادة في الموجودات نتیجة حدوث تمثل مخاطر السیولة مخاطر عدم تمكن البنك من الوفاء بمتطلباتھ من النقد الجاھز  أو 
اضطرابات في السوق مما یؤدي إلى نضوب فوري لبعض مصادر السیولة. وللحد من ھذه المخاطر، تقوم اإلدارة بتنویع مصادر 

ھزة البنك التمویلیة وإدارة الموجودات مع األخذ بعین االعتبار متطلبات السیولة من حیث النقد وشبھ النقد وأوراق مالیة جا
للتداول.

والجدول التالي یظھر نسب السیولة المتوسطة والعلیا والدنیا خالل السنة:

32012201

%259%305المتوسط خالل السنة

%293%362أعلى نسبة خالل السنة

%213%249أدنى نسبة خالل السنة

وقد تم تحدید تواریخ االستحقاق التعاقدیة للموجودات ویعكس الجدول التالي تواریخ استحقاق بنود موجودات ومطلوبات البنك. 
والمطلوبات على أساس الفترة المتبقیة من تاریخ المركز المالي وحتى تاریخ االستحقاق التعاقدي دون األخذ بعین االعتبار تواریخ 

ة مستمرة استحقاقات الموجودات االستحقاق الفعلیة التي تعكسھا الوقائع التاریخیة لالحتفاظ بالودائع. وتراقب اإلدارة بصور
%) من 5والمطلوبات للتأكد من توفر سیولة كافیة. كما یحتفظ البنك باحتیاطیات إلزامیة لدى مصرف سوریة المركزي تساوي (

) من رأسمال البنك. كما یتم تقییم وإدارة السیولة باستخدام وسائل مختلفة مالئمة للبنك.%10متوسط ودائع الزبائن و(

، وصافي الفارق بینھما في ترة المتبقیة لالستحقاق التعاقدين التالي یوضح توزع الموجودات والمطلوبات على أساس الفوالبیا
تاریخ البیانات المالیة:
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المخاطر (تتمة)إدارة 31

مخاطر السیولة (تتمة)31.5
عند الطلب إلى أقل 

من ثمانیة أیام
بین ثمانیة أیام

أشھر3بین شھر ووشھر
6أشھر و3بین 

أشھر
9شھور و6بین 

المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةأشھر وسنة9بین أشھر
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2013

نقد وأرصدة لدى بنك سوریة 
320,929,3995,063,838,287- - - - - - 4,742,908,888المركزي 

1,615,584,544- - - - - - 1,160,047,876455,536,668أرصدة  لدى المصارف 
17,096,474,500- - 358,775,0002,393,875,0002,540,127,0003,795,839,5004,046,982,0003,960,876,000ایداعات لدى المصارف

تسھیالت ائتمانیة مباشرة 
1,596,877,962- 286,577,60286,351,84292,933,426150,245,970141,063,418128,455,704711,250,001(بالصافي)   

موجودات مالیة محتفظ بھا حتى 
4,349,347,040- 4,349,347,040- - - - - - تاریخ االستحقاق 
1,821,228,5741,821,228,574- - - - - - - موجودات ثابتة 

37,331,29037,331,290- - - - - - - موجودات غیر ملموسة 
390,256,732- 361,121,297- 768,3141,536,62824,525,5512,304,942- موجودات ضریبیة مؤجلة 

412,601,503- 53,128,118102,736,20749,318,82083,053,91347,784,25322,918,01053,662,183موجودات أخرى 
مصرفالودیعة المجمدة لدى 
3,092,058,8883,092,058,888- - - - - - - سوریة المركزي 

6,601,437,4843,039,268,0312,683,915,8744,053,664,9344,238,134,6134,112,249,7145,475,380,5215,271,548,15135,475,599,322مجموع الموجودات 

1,161,175,905- - - - - - 567,325,905593,850,000المصارفودائع 
6,435,141,924- - 3,244,220,732627,421,608974,033,520872,484,776521,014,540195,966,748ودائع العمالء
25,669,744- - - - - 25,669,744- - تأمینات نقدیة 

208,430,000208,430,000- - - - - - - مخصصات متنوعة 
531,789,555- - 96,017,4763,658,733412,974,6329,010,1399,268,014860,561مطلوبات أخرى 

208,430,0008,362,207,128- 3,907,564,1131,224,930,3411,412,677,896881,494,915530,282,554196,827,309مجموع المطلوبات 

2,693,873,3711,814,337,6901,271,237,9783,172,170,0193,707,852,0593,915,422,4055,475,380,5215,063,118,15127,113,392,194الصافي 

- 2,693,873,3714,508,211,0615,779,449,0398,951,619,05812,659,471,11716,574,893,52222,050274,04327,113,392,194الصافي التراكمي
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إدارة المخاطر (تتمة)31
مخاطر السیولة (تتمة)31.5

عند الطلب إلى أقل 
أشھر3بین شھر ووشھربین ثمانیة أیاممن ثمانیة أیام

6أشھر و 3بین 
أشھر

9شھور و6بین 
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةأشھر وسنة9بین أشھر

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرة 2012

نقد وأرصدة لدى بنك 
262,382,9264,823,764,178---- --4,561,381,252المركزي سوریة

2,359,792,373-----414,397,6941,695,394,679250,000,000 أرصدة  لدى المصارف 
7,665,380,648--232,200,000892,880,6481,393,200,0002,128,500,0001,470,600,0001,548,000,000ایداعات لدى المصارف

تسھیالت ائتمانیة مباشرة
2,464,783,804-741,821,95972,086,827218,764,631173,678,080178,062,827156,807,963923,561,517 )(بالصافي

موجودات مالیة محتفظ 
2,347,870,783-2,347,870,783------بھا حتى تاریخ االستحقاق 

1,925,545,5741,925,545,574-------موجودات ثابتة 
33,508,48833,508,488-------موجودات غیر ملموسة 

موجودات ضریبیة 
234,706,702--234,706,702-----مؤجلة 

268,467,109-70,209,50847,912,17231,726,82539,401,14719,524,06457,118,8052,574,588   موجودات أخرى 
الودیعة المجمدة لدى 

سوریة مصرف
2,006,704,6142,006,704,614-------المركزي 

6,020,010,4132,708,274,3261,893,691,4562,341,579,2271,668,186,8911,996,633,4703,274,006,8884,228,141,60224,130,524,273مجموع الموجودات 

310,061,405-------310,061,405   المصارفودائع 
4,939,746,515-2,512,042,960492,229,424702,236,889521,207,970542,026,13754,356,560115,646,575ودائع العمالء
48,005,011-----48,005,011--تأمینات نقدیة 

14,470,00014,470,000-------مخصصات متنوعة 
364,548,905-292,983,28022,288,17317,427,32221,199,59310,224,296198,976227,265   مطلوبات أخرى 

3,115,087,645514,517,597767,669,222542,407,563552,250,43354,555,536115,873,84014,470,0005,676,831,836مجموع المطلوبات 
2,904,922,7682,193,756,7291,126,022,2341,799,171,6641,115,936,4581,942,077,9343,158,133,0484,213,671,60218,453,692,437الصافي 

-2,904,922,7685,098,679,4976,224,701,7318,023,873,3959,139,809,85311,081,887,78714,240,020,83518,453,692,437الصافي التراكمي
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إدارة المخاطر (تتمة)31

(تتمة)مخاطر السیولة 31.5
بنود خارج بیان المركز المالي 

لغایة سنة
من سنة لغایة خمس 

المجموعسنوات
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

184,771,3963,860,500188,631,896كفاالت
تسھیالت ائتمانیة سقوف 

222,846,405-222,846,405غیر مستغلةمباشرة
407,617,8013,860,500411,478,301

لغایة سنة
من سنة لغایة خمس 

المجموعسنوات
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

254,714,462554,750255,269,212كفاالت
مباشرةتسھیالت ائتمانیة سقوف 

317,331,976-317,331,976غیر مستغلة
572,046,438554,750572,601,188

مخاطر التشغیل31.6
تمثل المخاطر التشغیلیة مخاطر الخسائر الناتجة عن تعطل األنظمة، خطأ إنساني، احتیال وعوامل خارجیة أخرى. عندما تعجز 

تنشأ متطلبات قانونیة وتشریعیة كما قد تسبب أنظمة الرقابة عن العمل، فإن المخاطر التشغیلیة قد تسبب أضرار على سمعة البنك، أو 
خسائر مادیة. ال یتوقع البنك إزالة كل المخاطر التشغیلیة ولكن یمكنھ إدارة ھذه المخاطر عبر نظام رقابة متكامل ومراقبة ومتابعة 

ظفین وتقییم اإلجراءات.المخاطر المحتملة. إن الرقابة تتضمن فصل المھام بفاعلیة، إجراءات التفویض والمراقبة، تعلیم المو

مخاطر األعمال31.7
االخطار الناتجة عن الظروف السیاسیة ومنھاقطاع البنوك بصفة عامة،أو البنكتؤثر على قد تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل 

د  ا العدی ي طیاتھ ائج واالقتصادیة المحیطة والتي تحمل ف ى نت المن المؤشرات السلبیة عل كاعم وم ادارة ال.البن كتق ك بن یم تل بتقی
.بنكالمخاطر بشكل مستمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقلیل بقدر االمكان من اثرھا على نتائج االعمال والمركز المالي لل
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التحلیل القطاعي32

القطاع الرئیسي بینما یمثل قطاع التوزیع الجغرافي القطاع الثانوي.البنكیمثل قطاع أعمال 

عمال:األقطاع -

ألغراض إداریة من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئیسیة ھي:البنكیتم تنظیم 
ومنحھم القروض والدیون وخدمات أخرى.یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغیرة التجزئة:     

یة األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.البنكالشركات:   یشمل متابعة الودائع والتسھیالت االئتمانیة والخدمات 
. البنكالخزینة:    یشمل ھذا القطاع تقدیم خدمات التداول والخزینة وإدارة أموال 

تقاریره حول معلومات قطاعات األعمال الرئیسیة.البنكبني علیھا یھذه القطاعات ھي األساس الذي 
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التحلیل القطاعي (تتمة)32

:البنكمعلومات عن قطاعات أعمال - أ

:البنكفیما یلي معلومات عن قطاعات أعمال 

المجموعخرىأخزینةالشركاتالتجزئة2013
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

602,900,809-92,507,323533,965,702(23,572,216)صافي الدخل من الفوائد
24,062,49034,904,379(1,763,323)65,00012,540,212العموالت والرسومن صافي الدخل م

العمالت تداولأأرباح تشغیلیة ناتجة عن 
116,372,943-116,372,943--األجنبیة

72,49872,498---إیرادات تشغیلیة أخرى
9,939,638,500-9,939,638,500--البنیويأأرباح تقییم مركز القطع 

105,047,53510,588,213,82224,134,98810,693,889,129(23,507,216)يدخل التشغیلالإجمالي 
(984,997,728)(981,892,728)(3,105,000)--مصاریف تشغیلیة

(1,204,741,676)--(1,166,596,801)(38,144,875)االئتمانیةاالخسائرمخصصصروفم
8,504,149,725(957,757,740)10,585,108,822(1,061,549,266)(61,652,091)ضریبةالربح قبل ال

155,550,030155,550,030---إیراد ضریبة الدخل
8,659,699,755(802,207,710)10,585,108,822(1,061,549,266)(61,652,091)ربح السنة
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التحلیل القطاعي (تتمة)32

:(تتمة)البنكمعلومات عن قطاعات أعمال - أ

المجموعأخرىخزینةالشركاتالتجزئة2012
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

393,567,554-138,312,878264,731,270)9,476,594(صافي الدخل من الفوائد
24,179,65543,901,244)544,368(191,87020,074,087العموالت والرسومن صافي الدخل م

العمالت تداولأأرباح تشغیلیة ناتجة عن 
241,262,623-241,262,623--األجنبیة

549,711549,711---إیرادات تشغیلیة أخرى
3,259,588,000-3,259,588,000--البنیويأأرباح تقییم مركز القطع 

158,386,9653,765,037,52524,729,3663,938,869,132)9,284,724(يدخل التشغیلالإجمالي 
)644,612,321()644,612,321(---مصاریف تشغیلیة

)561,000,000(--)537,002,853()23,997,147(االئتمانیةاالخسائرصروف مخصصم
2,733,256,811)619,882,955(3,765,037,525)378,615,888()33,281,871(ضریبةالربح قبل ال

16,788,80116,788,801---إیراد ضریبة الدخل
2,750,045,612)603,094,154(3,765,037,525)378,615,888()33,281,871(ربح السنة
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التحلیل القطاعي (تتمة)32

:(تتمة)معلومات عن قطاعات أعمال البنك- أ

المجموعخرىأخزینةالشركاتالتجزئة2013
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات والمطلوبات
29,722,122,333-2,969,835,0113,465,306,91323,286,980,409موجودات القطاع 

استبعاد الموجودات والمطلوبات بین 
--4,838,263,962(2,004,155,692)(2,834,108,270)القطاعات

5,753,476,9875,753,476,987---على القطاعاتموزعةموجودات غیر
135,726,7411,461,151,22128,125,244,3715,753,476,98735,475,599,320مجموع الموجودات

7,613,892,829-2,969,835,0113,465,306,9131,178,750,905مطلوبات القطاع 
مطلوبات غیر موزعة 

748,314,299748,314,299---على القطاعات 
2,969,835,0113,465,306,9131,178,750,905748,314,2998,362,207,128مجموع المطلوبات 

114,969,946إستھالكات 
2,096,958إطفاءات

16,482,706المصاریف الرأسمالیة
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التحلیل القطاعي (تتمة)32

:(تتمة)معلومات عن قطاعات أعمال البنك- أ

المجموعخرىأخزینةالشركاتالتجزئة2012
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات والمطلوبات
19,661,591,786-2,025,738,8562,962,012,67014,673,840,260موجودات القطاع 

استبعاد الموجودات والمطلوبات بین 
--2,522,967,722(694,890,205)(1,828,077,517)القطاعات

4,468,932,4874,468,932,487---على القطاعاتموزعةموجودات غیر
197,661,3392,267,122,46517,196,807,9824,468,932,48724,130,524,273الموجوداتمجموع 

5,312,282,931-2,025,738,8562,962,012,670324,531,405مطلوبات القطاع 
مطلوبات غیر موزعة 

364,548,905364,548,905---على القطاعات 
2,025,738,8562,962,012,670324,531,405364,548,9055,676,831,836مجموع المطلوبات 

113,050,859إستھالكات 
907,509إطفاءات

53,786,666المصاریف الرأسمالیة
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التحلیل القطاعي (تتمة)32

معلومات التوزیع الجغرافي-ب

قطاع التوزیع الجغرافي:-
نشاطاتھ بشكل رئیسي في الجمھوریة العربیة السوریة التي البنكمارس ی. البنكیمثل ھذا القطاع التوزیع الجغرافي ألعمال 

تمثل األعمال المحلیة وال یوجد لدیھ فروع خارجیة.
ومصاریفھ الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافي:البنكفیما یلي توزیع ایرادات وموجودات 

المجموعخارج سوریةداخل سوریة
201320122013201220132012

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

إجمالي الدخل
10,267,849,7243,727,631,099426,039,405211,238,03310,693,889,1293,938,869,132التشغیلي

13,819,075,70612,963,015,44621,656,523,61411,167,508,82735,475,599,32024,130,524,273الموجوداتمجموع
المصاریف             

16,572,70653,786,666--16,572,70653,786,666الرأسمالیة

رأس المالكفایة33

مناسب لمواجھة المخاطر التي تالزم أنشطتھ المختلفة. تتم مراقبة مدى كفایة رأس المال من خالل حافظ البنك على رأسمالی
النسب الصادرة عن مجلس النقد والتسلیف والمستندة إلى مقررات بازل الدولیة.

ووصف المخاطر في جري تعدیالت علیھا في ضوء التغیرات التي تطرأ على الظروف االقتصادیة یدیر البنك ھیكلیة رأسمالھ وی
أنشطتھ.

تم احتساب نسبة كفایة راس المال كما یلي:
20132012

سوریةالاتلیرآالف السوریةالاتلیرآالف ال
بنود رأس المال األساسي: 

األموال الخاصة األساسیة: 
15,000,00015,000,000رأس المال المكتتب بھ
(1,224,360))2,504,298(خسائر متراكمة محققة

(33,508))37,331(ملموسةغیرموجودات
-14,580,042(*)محققةغیرمدورةأرباح

27,038,41313,742,132
المساعدالمالرأس

37,64937,649التمویللمخاطرالعاماالحتیاطي
4,640,403-(*)محققةغیرمدورةأرباح

27,076,06218,420,184التنظیمي (األموال الخاصة)مجموع رأس المال 

9,964,7996,660,597الموجودات المرجحة بالمخاطر 
55,904108,963حسابات خارج بیان المركز المالي المرجحة بالمخاطر 

348,348288,028السوقمخاطر
438,622338,835التشغیلیةالمخاطر
10,807,6737,396,423بالمخاطرالمرجحةوالمطلوباتالموجوداتمجموع

%249.04%250.53نسبة كفایة رأس المال (%)
%185.79%250.18(%)نسبة كفایة رأس المال األساسي 

%74.47%99.72نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق الملكیة (%)
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(تتمة)رأس المالكفایة33

یجب أال تتدنى نسبة كفایة رأس المال للبنوك 2007الثانيكانون24في الصادر253مجلس النقد والتسلیف رقم قرارحسب
%. 8العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة عن نسبة 

والذي تضمن تعدیل المادة الثامنة من قرار 2014شباط 26) تاریخ 4/م ن/ب 1088صدر قرار مجلس النقد والتسلیف رقم ((*)
بحیث یتم إدراج فروقات تقییم القطع البنیوي غیر المحققة 2008شباط 04) تاریخ 1/م ن/ ب362مجلس النقد والتسلیف رقم (

ساب كفایة رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف رقم ضمن األموال الخاصة األساسیة ألغراض احت
من البیانات الموقوفة بتاریخ 2007) لعام 4/م ن/ب253( ، في حین أن فروقات تقییم القطع 2013كانون األول 31وذلك ابتداءاً

.2012راض احتساب كفایة رأس المال لبیانات عام قد بقیت ضمن األموال المساعدة ألغ2012البنیوي غیر المحققة العائدة لعام 

تحلیل استحقاقات الموجودات والمطلوبات34

اإلجماليأكثر من سنةلغایة سنة 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2013
الموجودات

4,742,908,888320,929,3995,063,838,287مركزيسوریة المصرفنقد وأرصدة لدى 
1,615,584,544-1,615,584,544أرصدة لدى المصارف

17,096,474,500-17,096,474,500إیداعات لدى المصارف
885,627,961711,250,0011,596,877,962تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

4,349,347,0404,349,347,040- محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاقموجودات مالیة 
1,821,228,5741,821,228,574- موجودات ثابتة

37,331,29037,331,290- موجودات غیر ملموسة
29,135,435361,121,297390,256,732موجودات ضریبیة مؤجلة

358,939,32053,662,183412,601,503موجودات أخرى
3,092,058,8883,092,058,888- ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

24,728,670,64810,746,928,67235,475,599,320الموجوداتإجمالي

المطلوبات
1,161,175,905-1,161,175,905مصارفالودائع 

6,435,141,924-6,435,141,924ودائع العمالء
25,669,744-25,669,744تأمینات نقدیة

208,430,000208,430,000-مخصصات متنوعة
531,789,555-531,789,555مطلوبات أخرى

8,153,777,128208,430,0008,362,207,128مجموع المطلوبات
16,574,893,52010,538,498,67227,113,392,192الصافي
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(تتمة)تحلیل استحقاقات الموجودات والمطلوبات34

اإلجماليأكثر من سنةلغایة سنة 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2012
الموجودات

4,561,381,252262,382,9264,823,764,178مركزيسوریة المصرفنقد وأرصدة لدى 
2,359,792,373-2,359,792,373أرصدة لدى المصارف

7,665,380,648-7,665,380,648إیداعات لدى المصارف
1,541,222,287923,561,5172,464,783,804تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

2,347,870,7832,347,870,783-بھا حتى تاریخ االستحقاقمحتفظموجودات مالیة 
1,925,120,5741,925,120,574-موجودات ثابتة

33,933,48833,933,488-موجودات غیر ملموسة
234,706,702234,706,702-موجودات ضریبیة مؤجلة

265,892,5212,574,588268,467,109موجودات أخرى
2,006,704,6142,006,704,614-ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

16,393,669,0817,736,855,19224,130,524,273الموجوداتإجمالي

المطلوبات
310,061,405- 310,061,405مصارفالودائع 

4,824,099,940115,646,5754,939,746,515ودائع العمالء
48,005,01148,005,011- تأمینات نقدیة

14,470,00014,470,000- مخصصات متنوعة
364,548,905- 364,548,905مطلوبات أخرى

5,498,710,250178,121,5865,676,831,836مجموع المطلوبات

10,894,958,8317,558,733,60618,453,692,437الصافي
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إرتباطات وإلتزامات محتملة 35
إرتباطات وإلتزامات إئتمانیة35.1

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

تعھدات نیابة عن العمالء
كفاالت

37,265,20033,835,000دفع
72,211,750127,646,965حسن تنفیذ

22,395,00031,412,000أخرى
131,871,950192,893,965

تعھدات نیابة عن البنوك
56,759,94662,375,247كفاالت

222,846,405317,331,976غیر مستغلةسقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة 
411,478,301572,601,188

إلتزامات تعاقدیة وعقود إیجار تشغیلیة35.2

20132012
لیرة سوریةلیرة سوریة

2,343,057-التزامات رأسمالیة
التزامات عقود إیجار تشغیلیة

12,968,7503,463,000تستحق خالل سنة
112,620,64098,085,875سنوات5تستحق خالل 

51,735,09882,400,513تستحق خالل أكثر من خمس سنوات
177,324,488186,292,445

مقارنةالأرقام 36

ھذه على حقوق التبویبالحالیة. لم تؤثر عملیة إعادةعاملتتناسب مع أرقام التصنیف لل2012عامأرصدةبعض تبویبإعادة تـم 
الملكیة أو ربح السنة السابقة.

یلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبویبھا:

كانون 31التبویب كما في 
2012األول 

كانون 31التبویب كما في 
2013األول 

المبلغ
لیرة سوریةالشرح

ثابتة إلى من دفعات لشراء موجدات تحویل موجودات غیر ملموسةموجودات ثابتة
دفعات لشراء موجودات غیر ملموسة

15,491,335


