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يرسين أن أرحب بكم يف االجتامع السنوي للهيئة العامة للمساهمني بعد ميض ثالثة عرش عاما عىل تأسيس مرصفكم (بنك عوده سورية) الذي نعتز به ونفتخر 
باالنتامء إليه كونه من املؤسسات املرصفية الرائدة يف السوق السورية.

فعىل الرغم من األزمة التي مازال يعيشها بلدنا الحبيب سورية منذ عدة سنوات، إال أن مرصفنا استطاع تجاوز كافة العقبات والصعوبات التي فرضتها هذه األزمة، 
وبقي متامسكا قادرا عىل تقديم الخدمات املرصفية لعمالئه بكفاءة عالية إضافة إىل تحقيق مؤرشات أداء متميزة.

من هذا املنطلق سأبدأ باإلشارة إىل أهم اإلنجازات التي تحققت يف العام املنرصم والتي انعكست إيجابا عىل البيانات املالية للمرصف: 
1- باستبعاد الخسائر الغري محققة الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي، استطاع مرصفنا تحقيق أرباح صافية مببلغ 1,158 مليون ل.س. حيث كان لرد املؤونات 

التي تم تشكيلها يف األعوام السابقة النصيب األكرب يف تحقيق هذه األرباح، األمر الذي يربهن عىل صحة اإلسرتاتيجية التي انتهجناها منذ عدة سنوات يف زيادة 
التحوط بتشكيل مؤونات مبستويات عالية والتي ساعدتنا عىل مواجهة ظروف االئتامن القاسية حتى تحسنت هذه الظروف وبالتايل متكنا من رد ما ميكن من هذه 

املؤونات إىل األرباح.
2- استكامال للمتابعة املستمرة للجزء املتعرث من محفظة التسهيالت االئتامنية، استطعنا تخفيض الديون الغري منتجة من 5.6 مليار ل.س إىل 3.5 مليار ل.س لتنخفض 

معها نسبة هذه الديون إلجاميل املحفظة من 25 % إىل 19 %.
3- بقيت نسب السيولة مبعدالت مرتفعة يف حني حققت ودائع الزبائن منوا ملحوظا مبعدل 10 %، مام يدل عىل تحسن الظروف وثقة املودعني مبرصفنا.

لذلك فإننا ننظر إىل املستقبل مبزيد من التفاؤل وكلنا ثقة بقدرة االقتصاد الوطني عىل التعايف وتجاوز األزمات نحو مستقبل واعد لكافة املرصفيني واملستثمرين يف 
سورية، إذ بدأنا نلمس تحسن ظروف التشغيل األمر الذي سينعكس عىل خطة عمل وإسرتاتيجية العام القادم التي تستند إىل الركائز األساسية التالية:

1- االستمرار يف منح القروض التجارية سواء للعمالء الحاليني أو لعمالء جدد، إضافة إىل متويل العديد من املشاريع التي تساهم بدفع عجلة االقتصاد ومن دون 
اإلخالل بجودة محفظة التسليفات.

2- البحث عن فرص إقراض جديدة من خالل إعادة تفعيل بعض املنتجات املرصفية الخاصة بقروض التجزئة وفق ما تسمح به قوانني الجهات الرقابية من جهة ومبا 
مع يتناسب مع السوق املحلية من جهة أخرى.

3- السعي الدائم لرفد اإليرادات مبوارد جديدة وذلك ملواجهة التنامي الدائم يف النفقات التشغيلية وصوال إىل توازن مقبول بني اإليرادات والنفقات، وبخاصة يف ظل 
تراجع فرص االستثامر والتوظيف من جهة وتنامي معدالت التضخم بشكل حاد من جهة أخرى.

4- االستمرار يف سياسة التحوط لكافة املخاطر عىل مختلف أنواعها والتي يأيت عىل رأسها مخاطر االئتامن، مخاطر السيولة ومخاطر التشغيل.
5- الحفاظ عىل الكادر البرشي للمرصف الذي يعمل بكل جد وتفان وإخالص لتحقيق خطة العمل بحرفية وجودة عالية.

وإنني هنا باسمي وباسم زماليئ أعضاء مجلس اإلدارة أتوجه بالشكر لجمهور مساهمينا ومتعاملينا الكرام عىل دعمهم املستمر وثقتهم الغالية مبرصفنا، وإىل اإلدارة 
التنفيذية للمرصف وموظفينا األعزاء مبختلف مستوياتهم اإلدارية ملا بذلوه من جهد وعمل دؤوب للحفاظ عىل مرصفنا مبوقع الريادة.

وختاما فإن مجلس اإلدارة يؤكد عىل صحة وسالمة البيانات املالية التي وضعناها بني أيديكم ونويص هيئتكم املوقرة باملصادقة عليها بعد االستامع إىل تقرير مدقق 
الحسابات مؤكدين عىل التزام اإلدارة الدائم واملستمر بتوفري نظام رقابة فعال نعمل عىل تطويره بشكل دائم  مبا يساهم يف خفض مستوى املخاطر التي قد يتعرض 

لها املرصف.

شاكراً لكم حضوركم ومتمنياً ملرصفنا املزيد من التقدم والنمو والنجاح.

تم تأسيس بنك عوده سورية ش.م.م.ع كرشكة مساهمة مغفلة يف 30 آب 2005 مبوجب السجل التجاري رقم (14456)، وبناء عىل القرار رقم 703/ل أ 
الصادر عن لجنة إدارة مرصف سورية املركزي بتاريخ 13 أيلول 2005 ومبوجب قانون املصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001.

سجل البنك لدى مفوضية الحكومة تحت رقم 12 بوصفه مرصفاً خاصاً.  اتخذ الـبنك مركزاً رئيسياً له يف دمشق – سورية.
تأسس البنك برأسامل مقداره 2.5 مليار لرية سورية موزع إىل 2.5 مليون سهم بقيمة أسمية ألف لرية سورية للسهم الواحد، و قد متت زيادة رأس املال 
بتاريخ 20 آب 2009 ليصل إىل خمسة مليارات لرية سورية ومن ثم تالها زيادة أخرى يف 21 حزيران 2010 ليصبح خمسة مليارات وثالمثائة وخمسون 
مليون لرية سورية ، كام متت زيادة رأس املال بتاريخ 1 حزيران 2011 ليصل إىل خمسة مليارات وسبعامئة وأربع وعرشون مليون وخمسامئة ألف لرية 

سورية.
و يف 6 حزيران 2012 و تطبيقاً للقرارات و املراسيم النافذة تم تنفيذ عملية تجزئة سهم بنك عوده سورية يف سوق دمشق لألوراق املالية  بواقع عرشة 
أسهم لكل سهم حايل لتصبح بذلك القيمة االسمية للسهم مائة لرية سورية و ليصبح العدد اإلجاميل ألسهم املرصف 57,245,000 سبع وخمسون مليون و 

مائتان و خمس و أربعون ألف سهم.
يقوم البنك بتقديم جميع األعامل املرصفية واملالية من خالل مركزه وفروعه داخل الجمهورية وعددها 19 فرع

إن الغاية األساسية للمرصف هي قبول الودائع و توظيفها و القيام بكافة األعامل املرصفية، و من هذه األعامل عىل سبيل املثال ال الحرص:
1- فتح حسابات جارية و حسابات للتوفري و قبول الودائع آلجل بالعمالت املختلفة؛

2- خصم األوراق التجارية و أسناد األوامر و السفاتج؛
3- خصم أسناد القروض القابلة للتداول أو غري القابلة له؛

4- متويل العمليات التجارية و منح القروض و السلف بجميع أنواعها مقابل ضامنات عينية أو شخصية و غريها من الضامنات التي يحددها مرصف 
سورية املركزي؛

5- إصدار شهادات اإليداع و القيم املتداولة املنتجة للفوائد و أسناد السحب و السفاتج و كتب االعتامد و الشيكات و الحواالت عىل اختالف أنواعها، 
و االتجار بهذه األوراق؛

6- توفري التسهيالت الالزمة لعمليات الحفظ األمني للنقود و األوراق املالية و املقتنيات الثمينة و الوثائق؛
7- تقديم خدمات الدفع و التحصيل؛

8- إصدار أدوات الدفع مبا يف ذلك السحوبات املرصفية و بطاقات الدفع و االئتامن و الشيكات السياحية و إدارته و فق التعليامت الصادرة عن لجنة 
إدارة مكتب القطع؛

9- رشاء جميع وسائل الدفع املحررة بالعمالت األجنبية و بيعها و التعامل بها؛
10- االستدانة آلجال مختلفة و قبول الكفاالت بأنواعها؛

11- رشاء و بيع أسهم و سندات الرشكات املساهمة املطروحة أسهمها عىل الكتتاب العام؛ و 
12- بشكل عام، القيام ملصلحته أو ملصلحة الغري، أو باالشرتاك معه، يف الجمهورية العربية السورية أو يف الخارج، بجميع الخدمات املالية و املرصفية و 

عمليات الخصم و التسليف و إصدار الكفاالت وفق األحكام و الرشوط املحددة من قبل مجلس النقد و التسليف.

 áªcƒ◊G π«dO
عمالً بقرار مرصف سورية املركزي – مجلس النقد و التسليف رقم 489/م ن/ب 4بتاريخ 8/4/2009 و الذي نص عىل رضورة أن تقوم املصارف بإعداد 
دليل الحوكمة الخاص بها استناداً عىل دليل الحوكمة الخاص باملصارف التقليدية العاملة يف الجمهورية العربية السورية وذلك بهدف تنظيم العالقة مابني 

مجلس اإلدارة و مساهميه وتأمني أعىل درجات الشفافية لعمالء املرصف، 
قام بنك عوده سورية بإعداد دليل الحوكمة الخاص به الذي نظم األحكام التي ترعى تشكيلة مجلس اإلدارة ودور رئيس املجلس باإلضافة إىل تنظيم أعامل 
و أنشطة املجلس و اللجان املنبثقة عنه و كذلك الحال بيئة الضبط و الرقابة والشفافية و اإلفصاح بهدف ضامن استمرارية و تجانس و فعالية الطريقة 

التي يتوىل بها مجلس اإلدارة شؤون املرصف وذلك لتأمني مصلحة املساهمني و أصحاب املصالح اآلخرين.
علامً بأن املرصف يقوم يف كل عام بتعبئة استامريت تطبيق نظام الحكومة و األفصاح رقم 3 الخاصة بهيئة األوراق و األسواق املالية، ومل يتضمن التقرير 

السنوي للعام 2017 وبحسب استامرة اإلفصاح رقم 3 البنود ذوات األرقام: (18-13-9-7-6)
وقد قام مجلس اإلدارة واستكامالً للخطوات التي بدأها يف العام 2009 مبراجعة دورية لدليل الحوكمة ومدى الحاجة لتعديل أو تطويره مطالباً بزيادة أي 
إفصاحات إضافية مطلوبة من أي من الجهات الرقابية تساعد قاريئ البيانات املالية واملتابعني للشأن املرصيف ببيان املركز املايل الصحيح للمرصف بكل 
شفافية ووضوح وكذلك بغرض تأمني بيئة حوكمة رشيدة ترعى مصالح املساهمني باملقام األول (ميكن للقارئ اإلطالع عىل دليل الحوكمة كامالً عىل موقع 

 (www.bankaudisyria.com املرصف
و استمراراً لهذا النهج، فقد قامت اللجان التالية املنبثقة عن مجلس اإلدارة بعقد اجتامعاتها بشكل دوري خالل العام 2017 مبا يتناسب ومتطلبات دليل 

الحوكمة.

و تفضلوا بقبول فائق االحرتام،
د. أنس حمد الله

رئيس مجلس اإلدارة
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تم انتخابة خالل اجتامع الهيئة 
العامة ملساهمني بتاريخ6/2/2017

:ôWÉîŸG áæ÷ :k’hCG
تم تجديد تعيني أعضاء اللجنة الحاليني يف اجتامع مجلس إدارة املرصف املنعقد بتاريخ 06 شباط 2017 إضافة إىل ملئ الشاغر الحاصل و لفرتة والية تنتهي بوالية 

مجلس اإلدارة.
حيث عقدت اللجنة خالل العام 2017  أربعة اجتامعات قامت خاللها مبراجعة مستمرة للتقارير الدورية املعدة حول جميع أنواع  املخاطر التي يتعرض لها املرصف 
(مخاطر االئتامن ومخاطر السوق و املخاطر التشغيلية) و طرق معالجتها، ومدى التزام إدارة املخاطر باملعايري املوضوعة من قبل لجنة بازل الدولية كام قامت مبراجعة 
السقوف االئتامنية والتجاوزات عليها وغريها من األمور التي تعنى بها لجنة املخاطر لرتفع بذلك توصياتها بشكل دوري إىل مجلس اإلدارة التخاذ القرارات املناسبة 

بهذا الشأن.

وفيام ييل جدول يبني هيكلية لجنة املخاطر الجديدة:

لجنة املخاطر                                                  صفة العضوية                          عدد االجتامعات التي حرضها كل عضو                 مالحظات
السيد محمد العبود (رئيس اللجنة)                      عضواً مستقالً                           4 اجتامعات
السيد تامر غزاله (عضواً)                                   عضواً غري تنفيذياً                       4 اجتامعات 

السيد فؤاد حوراين (عضواً)                                عضواً مستقالً                           4 اجتامعات                                              

:≥«bóàdGáæ÷ :kÉ«fÉK
تم انتخاب أعضاء اللجنة الحاليني يف اجتامع مجلس إدارة املرصف املنعقد بتاريخ 31 أيار 2015 لفرتة والية مامثلة لوالية مجلس اإلدارة مدتها أربع سنوات، حيث 
عقدت اللجنة خالل العام 2017  ستة  اجتامعات قامت خاللها مبراجعة البيانات املالية الدورية للمرصف واملصادقة عليها، ترشيح مدقق حسابات خارجي للعام 2017، 
تقييم فعالية و كفاية برامج و خطة التدقيق الداخيل  وقسم االمتثال ومدى تطبيقها خالل العام ليشمل ذلك مراجعة تقاريرهم الدورية ومراجع تقارير املراقبني 

املرصفيني الداخليني لرتفع بذلك توصياتها بشكل دوري إىل مجلس اإلدارة التخاذ القرارات املناسبة بهذا الشأن.

وفيام ييل جدول يبني هيكلية لجنة التدقيق:

لجنة التدقيق                                                  صفة العضوية                          عدد االجتامعات التي حرضها كل عضو
السيدة ندى أسعد (رئيس اللجنة)                        عضواً مستقالً                           4 اجتامعات
السيد سامر عويس (عضواً)                                عضواً مستقالً                           6 اجتامعات
السيد تامر غزالة (عضواً)                                   عضواً غري تنفيذياً                      6 اجتامعات

:áªcƒ◊G áæ÷ :kÉãdÉK
تم تجديد تعيني أعضاء اللجنة الحاليني يف اجتامع مجلس إدارة املرصف املنعقد بتاريخ 6 شباط 2017 إضافة إىل ملئ الشاغر الحاصل و لفرتة والية تنتهي بوالية مجلس 

اإلدارة.
حيث عقدت اللجنة خالل العام 2017 اجتامعني قامت خاللهام مبراجعة دليل الحوكمة وتقييم حاجته للتحديث وفق متطلبات دليل الحوكمة لدى املصارف التقليدية 

العاملة يف الجمهورية العربية السورية وبتقييم مدى تطبيقه لرتفع بذلك توصياتها بشكل دوري إىل مجلس اإلدارة التخاذ القرارات املناسبة بهذا الشأن.

وفيام ييل جدول يبني هيكلية لجنة الحوكمة الجديدة:

لجنة الحوكمة                                                 صفة العضوية                          عدد االجتامعات التي حرضها كل عضو           مالحظات
ً                       اجتامعان  الدكتور أنس حمد الله (رئيس اللجنة)                  عضواً غري تنفيذيا
السيد سامر عويس (عضواً)                                عضواً مستقالً                            اجتامعان 
السيد تامر غزالة (عضواً)                                 عضواً غري تنفيذياً                         اجتامعان 

:äBÉaÉµŸG h äÉë«°TÎdG áæ÷ :kÉ©HGQ
تم تعيني أعضاء اللجنة الحاليني يف اجتامع مجلس إدارة املرصف املنعقد بتاريخ 23 ترشين األول 2016 لفرتة والية مامثلة لوالية مجلس اإلدارة مدتها أربع سنوات.

حيث عقدت اللجنة خالل العام 2017  اجتامعاً واحداً قامت خالله بالتأكد من استقاللية األعضاء املستقلني وتناسب تشكيلة املجلس الحالية مع حجم املرصف إضافة 
إىل مراجعة سياسة التعويضات والرواتب واألجور لجميع العاملني يف املرصف لرتفع بذلك توصياتها بشكل مستمر إىل مجلس اإلدارة التخاذ القرارات املناسبة بهذا 

الشأن.

وفيام ييل جدول يبني هيكلية لجنة الرتشيحات واملكافآت:

لجنة الرتشيحات واملكافآت                                 صفة العضوية                          عدد االجتامعات التي حرضها كل عضو           مالحظات
الدكتور أنس حمد الله (رئيس اللجنة)                  عضواً مستقالً                           اجتامع واحد
السيد محمد العبود (عضواً)                               عضواً مستقالً                           اجتامع واحد 

ً                            اجتامع واحد   السيد باسل الحموي (عضواً)                              عضواً غري تنفيذيا

IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG

قام املرصف بتاريخ 6 شباط 2017 بعقد اجتامع هيئة عامة عادية للمساهمني النتخاب أعضاء مجلس إدارة بدالً عن األعضاء املستقيلني خالل العام 2016، حيث تم 
بهذا التاريخ انتخاب عضوين جديدين هام السيد فؤاد الحوراين و السيد وائل العجة، كام تم خالل اجتامع مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ 10 آذار 2017 تعيني السيد 

محمد طارق الرساج مللئ الشاغر الثالث يف عضوية مجلس اإلدارة، وقامت الهيئة العامة للمساهمني املنعقدة بتاريخ 30 نيسان 2017 باملصادقة عىل هذا التعيني.  

وبناًء عليه أصبحت تشكيلة مجلس إدارة بنك عوده سورية ش.م.م.ع حتى نهاية العام 2017 كام ييل:

ájQƒ°S √OƒY ∂æH IQGOEG ¢ù∏›
رئيس مجلس اإلدارة الدكتور محمد أنس م. حمد الله 

نائب رئيس مجلس اإلدارة  رشكة ليبانون إنفست ش.م.ل ممثلة بالسيد تامر م. غزاله   
عضو مجلس اإلدارة السيدة ندى ن. أسعد 
عضو مجلس اإلدارة السيد سامر  غ. عويس 
عضو مجلس اإلدارة السيد باسل س. الحموي* 
عضو مجلس اإلدارة السيد محمد أ. العبود 
السيد فؤاد ص. الحوراين                                                          عضو مجلس اإلدارة
السيد وائل م. العجه                                                               عضو مجلس اإلدارة
السيد محمد طارق ع. الرساج                                                   عضو مجلس اإلدارة

مستشار مجلس اإلدارة السيد عدنان ن. تقال 
مستشار مجلس اإلدارة الدكتور أحمد م. العبود 

  
* قدم السيد باسل الحموي استقالته من مجلس اإلدارة بتاريخ 10 كانون الثاين 2018
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:IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG øY áëŸ
 ˆG óªM ÒN óª  ¢ùfCG óª  QƒàcódG

 
تم انتخاب الدكتور أنس حمد الله عضواً ورئيساً ملجلس اإلدارة يف أيار 2015.                                 

الدراسات  مجال  يف  رائد  عاماً،  منذ 28  اإلنشاءات  قطاع  يف  بها  يقوم  التي  األعامل  خالل  من  جيدة  إدارية  بخربة  يتمتع 
الهندسية وإدارة املشاريع بني باريس ودمشق.

الوطنية  الفرنسيني  املعامريني  بنقابة  عضو  الهندسة،  مجاالت  مختلف  يف  وماجيستري  دبلوم  شهادات  عدة  عىل  حاصل 
واألوروبية منذ العام 1988 كمصمم مرشف ومنفذ. 

حامالً  لشهادة دكتوراه بالهندسة والتخطيط العمراين من جامعة باريس الرابعة السوربون
فائز بعدة مسابقات أوربية للتصميم املعامري ملجمعات سكنية و مكاتب إدارية و ملرشوع جامع باريس كريت ومرشف 

عىل تنفيذه.
- الرئيس التنفيذي لرشكة aem الفرنسية للدراسات 1989 - 2009 

axa, unidic  مستشار لدى مجالس إدارة رشكات تأمني وتطوير عقاري بفرنسا -
- يدير رشكات استثامر وتطوير عقاري.

 ¬dGõZ óª  ôeÉJ ó«°ùdG

حصل السيد تامر غزاله عىل بكالوريوس محاسبة من الجامعة األردنية يف العام 1998 وشغل عدة مناصب يف رشكات دولية 
قبل انضاممه إىل املجموعة يف العام 2004، حيث عمل ملدة ثالث سنوات لدى رشكة ديلويت اند توش ام.اي يف االردن 
واإلمارات العربية املتحدة وشغل منصب مدير تنفيذي للشؤون املالية لبنك ستاندرد تشارترد األردن منذ عام 2002 لغاية 

التحاقه باملجموعة.
انضم السيد غزاله إىل بنك عوده يف العام 2004 كمديرتنفيذي للشؤون املالية يف األردن، ثم انتقل إىل بنك عوده مرص حيث 
شغل منصب مدير عام مساعد ملدة ثالث سنوات مساهام بإطالق وتوسيع أعامل املرصف ووضع هيكلية قوية إلدارة 

الشؤون املالية.
إلتحق السيد غزاله يف العام 2009 بربنامج اإلدارة التنفيذية يف كلية هارفارد إلدارة األعامل يف الواليات املتحدة، وبعد 
إمتامه الربنامج شغل منصب مساعد املسؤول الرئييس عن الشؤون املالية ملجموعة بنك عوده. من خالل هذا املنصب، عمد 
إىل تطوير وتحسني اإلدارة املالية لتتوافق مع حجم املرصف وخططه للتوسع، وذلك من خالل تطوير الكادر البرشي لإلدارة 
املالية واستخدام أحدث الربامج املعلوماتية العاملية، والحرص عىل تطبيق املعايري للتقارير املالية الدولية. أظهر السيد غزالة 
املالية  الشؤون  عن  الرئييس  املسؤول  نائب  منصب  يف  تعيينه  فتم  اإلسرتاتيجية،  واإلدارة  القيادة  يف  استثنائية  قدرات 

للمجموعة يف متوز 2014.
يف آذار 2015، تسلّم السيد تامر غزالة مهام إدارة الشؤون املالية للمجموعة، وعنّي املسؤول الرئييس عن الشؤون املالية 

للمجموعة كام يشغل مناصب إدارية أخرى يف رشكات تابعة للمرصف.
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OƒÑ©dG óªMCG óª  ó«°ùdG

تم انتخاب السيد محمد العبود عضواً ملجلس اإلدارة يف أيار 2015.
السيد العبود هو سفري مفوض لجمهورية القمر املتحدة بدمشق و يشغل منصب املدير العام ملجموعة العبود/ االستشارات 

الزراعية
يحمل بكالوريوس يف الهندسة املدنية اختصاص هندسة بيئة من الواليات املتحدة  األمريكية

¢ùjƒY ¿É°ùZ ôeÉ°S ó«°ùdG

تم انتخاب السيد سامر عويس عضواً ملجلس اإلدارة يف أيار 2015.                     
يتمتع بخربة عملية مهمة يف مجال التعهدات و املقاوالت وخاصة يف مشاريع النفط والغاز تتجاوز الـ 15 عاماً.

له خربة إدارية جيدة من خالل األعامل والتعاقدات اإلنشائية التي يقوم بها 
يحمل شهادة هندسة مدنية من جامعة كارلتون – Carlton University  - أوتاوا – كندا 

ó©°SC’G .¿ ióf Ió«°ùdG

ُولدت السيدة ندى األسعد يف دمشق عام 1981  ، سورية الجنسية.
بعد شغلها ملنصب مستشارة ملجلس اإلدارة منذ العام 2005، تم انتخابها يف أيار من العام 2015 كعضو مجلس إدارة.

بدأت العمل كنائب مدير مايل يف رشكة ليد للتجارة والتعهدات ليميتد يف حزيران 2003 ، ثم شغلت منصب املدير املايل 
للرشكة يف حزيران 2004.

عضو يف مجلس إدارة الرشكة السورية العربية للتأمني.
كام أنها عضو يف عدة جمعيات ومنظامت، أهمها جمعية بسمة لدعم األطفال املصابني بالرسطان، وجمعية سيدات ورجال 

األعامل السورية.
تحمل شهادة البكالوريوس يف إدارة األعامل من الجامعة األمريكية يف بريوت.

êGô°ùdG ¥QÉW óª  ó«°ùdG
     

تم تعيني السيد الرساج عضواً ملجلس اإلدارة يف آذار 2017.     
يتمتع السيد الرساج بخربة عملية واسعة متتد ألكرث من 53 عاماً يف الحقل املرصيف، املايل واإلداري.

بدأ عمله كمرصيف يف العام 1960 و حتى نهاية العام 2003 ناهيا هذه الفرتة مبنصب مدير عام املرصف التجاري السوري.
عمل بعدها يف مصارف القطاع الخاص حتى نهاية العام 2013 متولياً عدة مناصب إدارية يف املصارف الخاصة يف الجمهورية 

العربية السورية.
له مشاركات و مساهامت يف عدة مؤمترات وندوات مالية و اقتصادية.

يحمل السيد الرساج  إجازة يف الحقوق من جامعة دمشق.

ÊGQƒ◊G OGDƒa ó«°ùdG
    

تم انتخاب السيد الحوراين عضواً ملجلس اإلدارة يف شباط 2017.     
يف مختلف املجاالت املرصفية واالقتصادية واإلدارية ،  يتمتع السيد الحوراين بخربة عملية واسعة متتد ألكرث من 44 عاماً 
حيث توىل مناصب عديدة يف عدد من املصارف العربية إضافة إىل توليه عدد من املناصب اإلدارية يف رشكات التدقيق 

واالستشارات املالية.
يشغل حالياً منصب رشيك و مستشار يف رشكة أر أس أم ( RSM) (البزيع) يف الكويت، 

يحمل السيد الحوراين  بكالوريوس تجارة-  تخصص محاسبة من الجامعة األردنية – عامن.

 áé©dG πFGh ó«°ùdG
    

تم انتخاب السيد العجة عضواً ملجلس اإلدارة يف شباط 2017.     
يتمتع السيد وائل العجة بخربة عملية واسعة متتد ألكرث من 30 عاماً يف املجاالت املرصفية واالقتصادية ، حيث توىل مناصب 

عديدة  إدارية يف عدد من املصارف والرشكات يف فرنسا.
يعمل حالياً كمستشار خاص،

يحمل السيد العجة ماجستري يف التمويل الدويل من جامعة القديسة ماري – كاليفورنيا – الواليات املتحدة األمريكية، إضافة 
إىل شهادة  بكالوريوس يف علوم الرياضيات، شهادة باكالوريوس يف الفلسفة جامعة القديسة ماري – كاليفورنيا – الواليات 

املتحدة األمريكية
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Ó≤J º«©f ¿ÉfóY ó«°ùdG

ُولد السيد عدنان تقال يف  حمص،  عام 1939  ، سوري الجنسية ، أنهى الدراسة الثانوية يف كلية الشوير يف لبنان عام 1956.
ميارس التجارة منذ عام 1962، و هو صاحب أعامل يف حقل التعهدات من عام 1970 لتاريخه باإلضافة إىل كونه صناعي 

حيث امتلك معمل للسرياميك  من عام 1994 و لتاريخ 2006.
عضو مجلس إدارة بنك عوده سورية منذ تأسيسه وحتى 2015/5/31 حيث عني مستشار ملجلس اإلدارة بهذا التاريخ.

OƒÑ©dG Oƒª  óªMCG QƒàcódG

يشغل منصب رئيس مجلس إدارة رشكات العبود يف سورية.
كام يحمل ماجستري بوقاية املزروعات من الواليات املتحدة األمريكية

ولد الدكتور أحمد العبود يف دير الزور، عام 1935 ، سوري الجنسية . وهو مهندس زراعي. 
نائب رئيس مجلس إدارة بنك عوده سورية منذ تأسيسه وحتى 2015/5/31 حيث عني مستشار ملجلس اإلدارة بهذا التاريخ.
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:±ô°üª∏d É«∏©dG IQGOE’G øY áëŸ
تعترب اللجنة التنفيذية هي أعىل مستوى إداري يعنى بإدارة شؤون املرصف ضمن خطة عمل متفق عليها ومجلس اإلدارة.

وهي تضم إىل جانب املدير العام للمرصف، 5 أعضاء آخرين معظمهم من الكفاءات املحلية.

 وفيام ييل ملحة عن كل من أعضائها:

:ΩÉ©dG ôjóŸG ôjõdG ¿Gƒ£fCG ó«°ùdG
لبناين الجنسية من مواليد بريوت 1953 

 Invest Bank لبنان، مروراً ببنك االستثامر  Royal Bank of Canada يتمتع بخربة عملية تجاوزت 40 عاماً بدأها يف بنك
إىل بنك عوده  (مجموعة عوده)والذي ساهم بتأسيسه، ليعود بعدها إىل بنك عوده لبنان  كمدير إقليمي، لينتدب أخرياً 

سورية كنائب املدير العام منذ تأسيس املرصف يف العام 2005.
ساهم السيد الزير بشكل فاعل يف صناعة القرار اإلداري يف بنك عوده سورية ليعني بناء عليه كمديراً عاماً يف شهر أيار من 

العام 2014.
يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية وكذلك اللجان الفرعية املنبثقة عنها ، كام يرأس مجلس املديرين للرشكة التابعة 

(عوده كابيتال املحدودة املسؤولية).
يحمل شهادة يف تحليل أنظمة املعلوماتية منذ العام 1973

ábÓ©dG äGP ±GôWC’G ™e äÓeÉ©ŸG
تتكون تعويضات مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا من املبالغ التالية:

2017
لرية سورية
12,000,000
77,771,189
89,771,189

-
41,411,853
41,411,853

2016
لرية سورية

تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
تعويضات موظفي اإلدارة العليا قصرية اإلجل

(*)  الحدود العليا والدنيا ملعدالت الفائدة املمنوحة عىل ودائع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا هي نفس حدود معدالت الفائدة املمنوحة للزبائن و 
التي ترتواح بني 7 % و 20 %.

(**) خالل عام 2015  قامت املجموعة بتوقيع اتفاقية تقاص مع بنك عوده ش.م.ل.  

رشكة عودة كابيتال سورية املحدودة املسؤولية

2017
ájQƒ°S IÒd

 270,000,000  270,000,000 

á«µ∏ŸG áÑ°ùf ácöûdG º°SG

99.99%

2016
ájQƒ°S IÒd

بحدود  املساهمني  وكبار  العالقة  ذات  املصارف  مع  تجارية  بتعامالت  االعتيادية)  أعاملها  (ضمن  املجموعة  قامت  العليا  اإلدارة  أعضاء  مع  التعامالت  إىل  باإلضافة 
التعامالت التجارية السائدة واملسموحة وذلك وفق الواقع الحايل لهذه الحالة، وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية السائدة. إن جميع التسهيالت االئتامنية 

املمنوحة لألطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل يؤخذ لها أية مخصصات.

تشمل البيانات املالية املوحدة، البيانات املالية للبنك والرشكة التابعة:

كباراملساهمني
وأعضاء مجلس

اإلدارة
لرية سورية

 
   -

1,064,759
-
-

1,635,498
-
-
-
-
-

12,616

-
-

لرية سورية
 

16,118,998,837
384,984,470
578,600,599

21,800,000,000
20,565,336,784

109,227,300
30,000
6,414

50,000,000
347,750,870

1,011,511

27,599,019
1,035,610,000

 
 42,291,530,565
 1,077,175,660 

 403,454,749 
- 

 21,476,296,165 
235,413,300 

  20,000 
 6,414 

 50,000,000 
 7,646,478 

 705,796 

 434,417,799 
 500,515,440 

بنك عوده
ش.م.ل

لرية سورية
 

16,104,316,991
1,266,066

-
21,800,000,000
19,764,940,000

109,227,300
-
-
-

342,270,237
340,394

-
1,035,610,000

لرية سورية

الرشكات الحليفة 

لرية سورية
 

14,681,846
382,653,645
578,600,599

-
798,761,286

-
30,000
6,414

50,000,000
5,480,633

658,501

27,599,019
-

بنود داخل بيان املركز املايل املوحد:
حسابات جارية مدينة (موجودات)

حسابات جارية دائنة (مطلوبات)
تسهيالت ائتامنية مبارشة
ودائع ألجل (موجودات)

ودائع ألجل (مطلوبات) (*) (**)
تأمينات نقدية (موجودات)
تأمينات نقدية (مطلوبات)

حسابات مقيدة
استثامرات ومساهامت (إيضاح رقم 7)

الفائدة املستحقة القبض 
الفائدة املستحقة الدفع 

بنود خارج بيان املركز املايل املوحد:
كفاالت صادرة

ضامنات واردة لقاء تسهيالت ائتامنية

31 كانون األول 312016 كانون األول 2017
املجموعالجهة ذات العالقة

رأسامل الرشكة
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عقد مجلس إدارة املرصف مثانية اجتامعات خالل العام 2017، حيث يبني الجدول أدناه عدد االجتامعات التي حرضها كل من أعضاء املجلس خالل العام الفائت:   
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اإلدارة العليا ممثلة باللجنة التنفيذية
املدير العام  السيد أنطوان غ. الزير 

مساعد املدير العام / مدير إدارة التسليف  السيدة نادية ص. البكري 
مساعد املدير العام / مدير إدارة شبكة الفروع والصريفة اإللكرتونية وخدمة البطاقات السيد شادي ن. خوري  

السيد كنان ك. أصالن   املدير املايل واإلداري
مدير إدارة املخاطر السيد غسان م. شيخ الشباب  

مدير إقليمي السيد ملحم ج. أبو أنطون 

اإلدارات الرئيسية
مدير دائرة الخزينة  السيد كنان م. عيىس 

مدير دائرة الشؤون الهندسية السيد جان ا. حميص 
مدير دائرة الشؤون اإلدارية السيد  أيهم م. ونوس 

مدير دائرة املحاسبة السيد وائل ج. درويش 
مدير دائرة التمويل التجاري السيدة أمل م. محملجي 

مدير دائرة العمليات والعالقات مع املصارف  السيد مجد ف. أوزون 
مدير دائرة التدقيق الداخيل - بالتكليف - السيد رىب س.  ابراهيم  

مدير مديرية االلتزام  السيد سليم س. الشويري 
مدير دائرة املوارد البرشية  السيدة كنده س. بدين 

مدير دائرة املعلوماتية السيد مهند س. قنديل 
مدير دائرة االئتامن التجاري السيد نديم أ. الجعفري  

مدير الدائرة القانونية األستاذ يزن ز. ديروان  
مدير دائرة نظم املعلومات  السيد محمد م. سكحل  

مدير دائرة املوازنة والتخطيط املايل السيدة فيكتوريا م. معطي 

إدارة املناطق و األقاليم
مدير املنطقة الساحلية - الالذقية و طرطوس السيد محمد م. صهيوين 

أعضاء مجلس اإلدارة                                 املنصب                                صفة العضوية                                 عدد االجتامعات التي حرضها كل عضو
الدكتور أنس حمد اللَّه                               رئيس املجلس                        مستقل                                          8 اجتامعات

السيد تامر غزاله                                      نائب رئيس املجلس                 غري تنفيذي                                     8 اجتامعات 
السيد باسل الحموي                                  عضو                                    غري تنفيذي                                     6 اجتامعات
السيدة ندى أسعد                                     عضو                                    مستقل                                          6 اجتامعات 
السيد سامر عويس                                    عضو                                    مستقل                                          8 اجتامعات
السيد محمد العبود                                   عضو                                    مستقل                                          8 اجتامعات 

السيد فؤاد الحوراين                                  عضو                                    مستقل                                          7 اجتامعات منذ تاريخ انتخابه
السيد وائل العجه                                     عضو                                    مستقل                                          5 اجتامعات منذ تاريخ انتخابه
السيد محمد طارق الرساج                          عضو                                    مستقل                                         6 اجتامعات منذ تاريخ تعيينه

علامً بأن تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة عن العام 2017 بلغت 12 مليون ل.س و هي متثل بدالت حضور اجتامعات مجلس اإلدارة و اللجان املنبثقة عنه.
فيام بلغ مجموع تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيني يف العام 2017 : 77,771,189 ل.س
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سورية الجنسية من مواليد دمشق 1970

تحمل خربة عملية تقارب 21 عاماً قضت معظمها يف القطاع املرصيف، انضمت إىل فريق عمل بنك عوده سورية يف العام 
تاريخ  منذ  املرصف  يف  التسليف  إدارة  مدير  مبنصب  لتعني  االئتامن  إدارة  يف  مختلفة  مناصب  شغلت  حيث   ،2006

 .2014/2/24
تم تعيينها يف 2013/10/23 عضو يف اللجنة التنفيذية للمرصف واللجان الفرعية املنبثقة عنها إضافة إىل كونها عضو مجلس 
للمرصف  عام  مدير  مساعد  مبنصب  أخريا"  لتعني  املسؤولية)   املحدودة  كابيتال  (عوده  التابعة  للرشكة  املديرين 

 .2016/10/23
تحمل شهادة ماجستري يف اإلدارة املالية من جامعة SOAS منذ العام  2004.

:…QƒÿG …OÉ°T ó«°ùdG
سوري الجنسية من مواليد دمشق 1972

التجاري  املرصف  بني  قضاها  عام 1991  منذ  املرصيف  القطاع  يف  عمل  حيث  عاماً  تقارب 25  عملية  مرصفية  خربة  لديه 
السوري وبنك عوده سورية، الذي انضم إليه منذ تأسيسه يف العام 2005 ليساهم يف إنشاء شبكة فروع املرصف ويرشف 

عىل العمليات املرصفية اليومية يف الفروع.
شغل مناصب إدارية عدة يف إدارة شبكة الفروع ليعني مبنصب مدير إدارة شبكة الفروع والصريفة اإللكرتونية وخدمة 
البطاقات يف املرصف منذ تاريخ 2011/11/01  كام تم تعيينه يف 2013/10/23 عضواً يف اللجنة التنفيذية للمرصف واللجان 
الفرعية املنبثقة عنها،  إضافة إىل كونه عضو مجلس املديرين للرشكة التابعة (عوده كابيتال املحدودة املسؤولية)    ليعني 

أخريا"
مبنصب مساعد مدير عام للمرصف يف 2016/10/23  .

يحمل شهادة يف االقتصاد من جامعة دمشق منذ العام 2000

: ¿ƒ£fCG ƒHCG ºë∏e ó«°ùdG
لبناين الجنسية من مواليد الفرزل 1955

لديه خربة مرصفية تقارب 41 عاما"،
 انضم إىل بنك عوده لبنان يف العام 1977 وشغل منصب مدير فرع يف بنك عوده لبنان منذ العام 1996 إىل أن انضم إىل 

فريق بنك عوده سورية يف العام 2006 حيث تم تعيينه كمدير إقليمي عن املنطقة الشاملية والشاملية الرشقية.
غسيل  مكافحة  ولجنة  والخصوم  األصول  ولجنتي  بتاريخ 2016/10/23  للمرصف  التنفيذية  اللجنة  يف  عضوا"  تعيينه  تم 

األموال. 
حائز عىل دبلوم علوم مرصفية من جامعة القديس يوسف لبنان.

:¿Ó°UCG ¿Éæc ó«°ùdG
سوري الجنسية من مواليد دمشق 1977

له خربة عملية تجاوزت 14 عاما قىض معظمها يف قطاعي املصارف و االتصاالت.
شغل منصب مدير دائرة املحاسبة منذ أن انضم إىل بنك عوده سورية يف العام 2008 ليعني أخريا املدير املايل و اإلداري يف 

العام 2014.
بتاريخ 2016/10/23 تم تعيينه عضوا يف اللجنة التنفيذية للمرصف و اللجان الفرعية املنبثقة عنها.

يحمل بكالوريوس يف االقتصاد من جامعة دمشق.

:ÜÉÑ°ûdG ï«°T ¿É°ùZ ó«°ùdG
سوري الجنسية من مواليد دمشق عام 1983 

لديه خربة يف األمور املالية واملرصفية تقارب 14 عاماً قىض معظمها يف القطاع املرصيف السوري، انضم إىل فريق عمل بنك 
عوده سورية يف بداية العام 2006 وشغل عدة مناصب رئيسية و إدارية يف اإلدارة املالية وإدارة املخاطر كان آخرها تعيينه 

يف منصب مدير إدارة املخاطر CRO يف نهاية العام 2014.
يحمل شهادة ماجستري يف نظم املعلومات اإلدارية من األكادميية العربية للعلوم املالية واملرصفية وشهادة بكالوريوس يف 
إدارة األعامل من جامعة دمشق, وهو مدير معتمد من ICPM األمريكية وعضو يف االتحاد العاملي ملحرتيف إدارة املخاطر 

،GARP
بتاريخ 2016/10/23 تم تعينه عضواً يف اللجنة التنفيذية ولجنة األصول والخصوم و لجنة املشاريع.
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قامت لجنة التدقيق املنبثقة عن مجلس اإلدارة برتشيح الدكتور قحطان السيويف ليكون املدقق الخارجي للمرصف، و قد تم عرض الرتشح عىل الهيئة العامة للمساهمني 

التي انتخبته أصوالً كمدقق حسابات خارجي لعام 2017.
و نتيجة لذلك تم التعاقد معه و حددت أتعابه مببلغ 1.5 مليون ل.س للقيام باملهام التالية:

- املراجعة الربعية للبيانات املالية لعام 2017.
- تدقيق البيانات املالية السنوية للعام 2017.

- إبداء الرأي مبدى التزام املرصف بتطبيق قرار مجلس النقد و التسليف رقم (597/م ن/ب4) و تعديالته و الخاص بتصنيف الديون و مدى كفاية املخصصات
  و املؤونات.

- املصادقة عىل البيان الرضيبي لعام 2017.
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يعترب الدكتور السيويف من أهم الكفاءات املالية و اإلدارية فهو:

- مفتش حسابات معتمد من قبل هيئة األوراق و األسواق املالية السورية.
- حائز عىل دبلوم يف اإلدارة العليا من املعهد الدويل لإلدارة يف فرنسا.

- حائز عىل دكتوراه يف االقتصاد املايل من جامعة باريس األوىل (السوربون).

و قد شغل العديد من املناصب العليا و الهامة يف مجاالت مختلفة نذكر منها:
-  مدير عام الجامرك.

-  مدير املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية.
- وزيًرا للاملية.

- سفرياً لسورية لدى اليابان.

كبار ماليك األسهم (نسب املساهمة التي تفوق 1%)

* حسب آخر جلسة تداول عقدت يف 2017/12/31.

* نهاية عام 2017                                  نهاية عام 2016                                      عند التأسيس
عدد األسهم             نسبة امللكية             عدد األسهم             نسبة امللكية             عدد األسهم             نسبة امللكية اسم املساهم 

41.00%             1,025,000                   41.00%             23,470,450                  41.00%            23,470,450 بنك عوده ش.م.ل 
5.00%                125,000                    5.00%              2,862,250                    5.00%              2,862,250 هدى عقل إسامعيل مهنا 
4.00%                100,000                    4.00%              2,289,800                    4.00%              2,289,800 هاديا عبد الهادي الدبس 
0.00%                           -                    3.78%              2,164,550                    3.78%              2,164,550 رشكة تباشري الخري للتجارة 
0.00%                           -                    2.00%              1,145,000                    3.50%              2,003,675 محمد أنس محمد خري حمد اللّه 
0.00%                           -                    3.40%              1,945,060                    3.40%              1,945,060 محمد وليد عزو رحمون 
0.00%                           -                    3.40%              1,945,060                    3.40%              1,945,060 محمد مصطفى احمد الجاويش 
0.00%                           -                    3.27%              1,870,640                    3.27%              1,870,640 طارق زياد الزعيم 
3.00%                  75,000                    3.00%              1,717,350                    3.00%              1,717,350 بنك عوده لألعامل ش.م.ل 
3.00%                  75,000                    3.00%              1,717,350                    3.00%              1,717,350 ليبانون انفست ش.م.ل 
0.00%                           -                    2.25%              1,287,900                    2.25%              1,287,900 اسامه رضا اللبابيدي 
2.00%                  50,000                    2.00%              1,144,900                    2.00%              1,144,900 عبد الله عبد العزيز الراجحي 
2.00%                  50,000                    2.00%              1,144,900                    2.00%              1,144,900 محمد امين محمد أديب األصفري 

رشكة مجموعة الجميل املساهمة
املغفلة الخاصة  

2.00%                  50,000                    2.00%               1,144,900                    1.50%                858,675 احمد محمود العبود 
2.00%                  50,000                    1.20%                 686,940                    1.20%                 686,940 عدنان نعيم تقال 
3.00%                  75,000                    3.07%              1,758,950                    1.07%                 614,050 باسل سيفي الحموي 
1.00%                 25,000                    1.00%                 572,450                    1.00%                 572,450 عامد غسان زين 
1.00%                  25,000                    1.00%                 572,450                    1.00%                 572,450 رياض غسان زين 
1.00%                  25,000                    1.00%                 572,450                    0.50%                 286,225 ندى نزار أسعد 
محمد ز. الزعيم                          286,220                 0.50%                    286,220                 0.05%                    25,000                  1.00%
1.00%                  25,000                    1.00%                 572,450                    0.00%                           - ميا نزار أسعد 
2.00%                  50,000                    0.00%                           -                    0.00%                           - جورج انطون جدعون العيش 
1.00%                   25,000                    0.00%                           -                    0.00%                           - حاّمد م. األتايس 

0.00%                          -                    0.00%                            -                    1.50%                858,675
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لجنة إدارة 
املخاطر

اإلدارة املالية

دائرة
التدقيق الداخيل

دائرة
نظم املعلومات

دائرة
الشؤون اإلدارية

دائرة
املوازنة والتخطيط

املايل
دائرة

املحاسبة
دائرة

الخزينة
دائرة الشؤون

الهندسية

وحدة
التحصيل
واملتابعة

وحدة التقارير
وتحليل
املحفظة

وحدة
القروض 

االستهالكية

الدائرة
القانونية

مديرية
االلتزام

مدير تسليفمدير إدارة املخاطر
الرشكات

مجلس اإلدارة

لجنة الرتشيحات
لجنة الحوكمةواملكافات

مساعد املدير العاممساعد املدير العام

نائب املدير العام

املدير العام

املدير املايل
واإلداري

إدارة التطبيقات
إدارة الخدمات

املرصفية
بالتجزئة

وحدة إدارة
مخاطر االئتامنية

للتجزئة

وحدة إدارة
مخاطر االئتامن

التجاري
وحدة

املخاطر السوقية
وحدة أمن
املعلومات

واستمرارية العمل
وحدة

املخاطر التشغيلية

مدير إدارة شبكة
الفروع والبطاقات

االلكرتونية

 إدارة شبكة
الفروع والبطاقات

االلكرتونية
دائرة التمويل

التجاري

قسم مراجعة
االئتامن

قسم تقارير
ومعلومات االئتامن فروع املرصف

قسم الشؤون
اإلدارية ملخاطر

االئتامن

دائرة العمليات
والعالقات مع

املصارف
دائرة املوارددائرة املعلوماتية

البرشية
دائرة قروض

املؤسسات الصغرية
ومتوسطة الحجم

دائرة القروض
التجارية

دائرة قروض 
الرشكات

لجنة التدقيقلجنة املخاطر

املراقب املرصيف
الداخيل
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يتوىل مجلس النقد والتسليف مهمة العمل عىل تنظيم عمل املؤسسات املالية و املرصفية يف الجمهورية العربية السورية، حيث تخضع املصارف العاملة يف القطر إىل 
سلطته، ليقوم بتنسيق فعاليتها ضمن صالحياته و ضمن التوجهات العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء سعياً منه لتحقيق أهداف تنمية السوق النقدية واملالية و 

استقرارها وفقا لحاجات االقتصاد القومي، يعمل عىل توسيع إمكانيات استخدام املوارد والطاقات والعمل عىل إمناء الدخل القومي. 
ويف سبيل ذلك يتوىل مجلس النقد والتسليف مهمة وضع السياسة النقدية يف الجمهورية العربية السورية وإدارتها وفقاً لإلسرتاتيجية العامة للدولة وحاجات االقتصاد 

الوطني.
و استناداً للمرسوم الترشيعي رقم 249 تاريخ 2011/7/7 القايض بتشكيل مجلس النقد والتسليف الجديد فقد تضمنت عضوية مجلس النقد و التسليف كالً من حاكم 
مرصف سورية املركزي رئيساً للمجلس، و كالً من رئيس هيئة التخطيط و التعاون الدويل، نائب حاكم مرصف سورية املركزي األول،  معاون وزير املالية لشؤون اإلنفاق 

العام، باإلضافة إىل ثالثة خرباء كأعضاء يف املجلس.

: …õcôŸG ájQƒ°S ±ô°üe øY áëŸ
أُْحِدث مرصف سورية املركزي مبوجب املرسوم الترشيعي رقم ( 87 ) عام 1953 وبارش عمله يف العام 1956، و هو مؤسسة عامة ذات استقالل مايل وإداري يعمل 
تحت إرشاف الدولة و بضامنتها و هو السلطة الوحيدة التي تقوم بأداء وظائف إصدار النقد الوطني، كام يقوم بإصدار األسناد الوطنية العامة واملساهمة يف املفاوضات 
الدولية املالية، ميثل الدولة يف مفاوضات القروض و االستقراضات الخارجية يف مجاالت التعاون النقدي الدويل، حيازة االحتياطيات الدولية، والتعامل مع صندوق النقد 

الدويل.
كام يقوم مرصف سورية املركزي من خالل مفوضية الحكومة لدى املصارف باإلرشاف عىل املصارف العامة و الخاصة العاملة يف سورية و يعمل يف ذلك عىل إتباع 

أحدث املعايري الدولية يف هذا املجال. 
 

2017 ΩÉ©dG ∫ÓN á«ª°SôdG äÉ¡÷G øY IQOÉ°üdG äGQGô≤dG ºgCG
:ájQƒ¡ª÷G á°SÉFQ

:46
تم مبوجب هذا القانون تعديل نسبة املساهمة الوطنية إلعادة األعامر املنصوص عليها باملادة رقم /1/ من القانون رقم /13/ تاريخ 02/07/2013 والساري املفعول 

لغاية تكاليف عام 2018 لتصبح %10 بدالً من %5 وذلك اعتباراً من 01/01/2018.

:∞«∏°ùàdGh ó≤ædG ¢ù∏›
28/م ن: 

تم مبوجب هذا القرار تحديد الضوابط الخاصة مبنح التسهيالت االئتامنية عىل شكل جاري مدين باللريات السورية. حيث نص عىل أن ال يتجاوز وسطي رصيد املكوث 
للحساب الجاري املدين خمسة أمثال وسطي رصيد املكوث للحسابات الدائنة للعميل لدى مختلف املصارف العاملة، ومنع حصول العميل الواحد عىل أكرث من حساب 
جاري مدين لدى املصارف العاملة، وحدد نسبة املخصصات عىل الحساب الجاري املدين بنسبة %100 من الرصيد والعوائد عند تصنيفه ضمن الديون غري املنتجة بغض 
النظر عن الفئة املصنف ضمنها، ومنع إعادة هيكلة أو جدولة الجاري املدين إال عىل شكل قرض محدد املدة يسدد عىل أقساط دورية ضمن فرتة سنتني كحد أقىص 

من تاريخ التصنيف، وحدد الحد األقىص ملجموع حسابات الجاري املدين لدى املرصف ب %30 من إجاميل التسهيالت املبارشة املنتجة.  

52/م ن: 
تم مبوجب هذا القرار تحديد ضوابط إدارة مخاطر االئتامن وتحديد الحدود القصوى للتمويل لكل نوع من أنواع التسليفات،حيث تم حظر متويل أي نشاط أو قبول 
ضامنات يف املناطق غري املستقرة و تم تحديد الحد األقىص من التمويالت املمنوحة للعميل الواحد كنسبة من الفائض عن الحد األدىن للسيولة وذلك حسب نوع 
التمويل، وتحديد الحد األقىص إلجاميل التمويالت املمنوحة لكل نوع من التمويل كنسبة من إجاميل تسهيالت املرصف املنتجة، وتم أيضاً مبوجب هذا القرار تحديد  

الحد األدىن من الضوابط الخاصة بالتسليف لكل نوع من أنواع التسليفات.   

:á©HÉàdG äÉcô°ûdG

á«dhDƒ°ùŸG IOhóëŸG ájQƒ°S ∫Éà«HÉc √OƒY

تم تأسيس رشكة عوده كابيتال سورية تزامناً مع انطالقة سوق دمشق لألوراق املالية برأس مال قدره 270 مليون ل.س مبساهمة مقدارها %99,999 من رأس املال 
امتداداً لتوسع باقة خدمات بنك عوده سورية نحو مجال خدمات الوساطة املالية.

اختصت هذه الرشكة عىل مدار األعوام السابقة بتقديم باقة متكاملة من خدمات الوساطة املالية يف سوق دمشق لألوراق املالية تتمثل يف:
1. تقديم االستشارات وتحليل ونرش املعلومات املتعلقة باألوراق املالية، وتشمل تقديم النصح واملشورة للعمالء وللغري مقابل أجر وعمولة.

2. الوساطة يف األوراق املالية وتتضّمن:
  أ. مامرسة أعامل رشاء وبيع األوراق املالية بالعمولة لحساب الغري.

ب. مامرسة أعامل رشاء وبيع األوراق املالية لحسابها الخاص مبارشة من خالل السوق.
3. إدارة اإلصدارات األولية دون التعهد بالتغطية: وتشمل القيام بأعامل إدارة إصدارات األوراق املالية وتسويقها نيابة عن الرشكة املصدرة، مبا يف ذلك إعداد 

النرشات والقيام بجميع الدراسات واإلجراءات الالزمة إلصدار األوراق املالية وتسجيلها.
4. إدارة االستثامر يف األوراق املالية وصناديق االستثامر: وتشمل القيام بإدارة محافظ األوراق املالية لحساب الغري(إدارة االستثامر)، وفقاً التفاقية إدارة االستثامر 

املوقعة مع العميل، والتي تحدد السياسة االستثامرية له وصالحيات مدير االستثامر وواجباته. كام تشمل هذه األعامل إدارة صناديق االستثامر املشرتك.

نظراً لظروف التشغيل و انعكاساتها السلبية، قرر مجلس مديري الرشكة تجميد نشاط الرشكة ملدة عام اعتباراً من 18/12/2013، و قد تم تجديد قرار التجميد بشكل 
. سنوي حتى نهاية عام 2017، علامً أن الرشكة برتخيصها مازالت قامئة أصوالً

بناًء عليه و يف العام 2017 كانت الرشكة متوقفة النشاط، علامً بأن نتائج العام 2017 لرشكة عوده كابيتال قد أظهرت صايف أرباح بقيمة 16,885,603 ل.س جاءت 
كنتيجة مبارشة لتوظيف أموال الرشكة كوديعة مرصفية يف أحد املصارف العاملة.

و فيام ييل جدول مقارنة مخترص ألهم بنود قامئة املركز املايل و قامئة الدخل خالل العامني 2017 و 2016:

 

قامئة املركز املايل 
باللريات السورية     2017                                                             2016

 350,025,930                                                  361,335,840 النقد يف الصندوق و لدى البنوك 
2,726,799                                                      8,245,115 املوجودات األخرى 

352,752,729                                                  369,580,955 مجموع املوجودات 
3,925,862                                                      3,868,485 املطلوبات 

348,826,867                                                  365,712,470 حقوق امللكية 
352,752,729                                                  369,580,955 مجموع املطلوبات و حقوق امللكية 

قامئة الدخل
باللريات السورية     2017                                                             2016

21,837,784                                                    24,416,660 إيرادات الفوائد 
(7,249,525)                                                   (7,531,057) املصاريف التشغيلية 
14,588,259                                                    16,885,603 إجاميل الربح 
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تتألف لجنة إدارة املخاطر من 3 أعضاء غري تنفيذيني من أعضاء مجلس اإلدارة بحضور مدير إدارة املخاطر واملدير العام.

السياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر وتقوم مبراجعة التقارير الصادرة عن قسم إدارة املخاطر. 

السيولة باإلضافة إىل تحديد اسرتاتيجيات مواجهة هذه املخاطر ومراقبة تطبيق أسس إدارة املخاطر وااللتزام بالسقوف املحددة والسياسات واإلجراءات املوافق 
عليها من قبل مجلس اإلدارة.   

يتعلق بطرق تقييم حجم هذه املخاطر من خالل منهجيات علمية يتم تطويرها بشكل دوري مبا ينسجم مع أحدث املعايري الدولية إلدارة املخاطر، ومبا يتامىش مع 
السوق املحلية و ال يتعارض مع التعليامت الصادرة عن مرصف سورية املركزي. 

التقارير الدورية عن هذه املخاطر ورفعها إىل اإلدارة العليا للمرصف كام إىل مجلس اإلدارة. وهي تلتزم بالتعليامت والقرارات الصادرة عن مرصف سورية املركزي 
املتعلقة بإدارة املخاطر.

 ó¡÷G äGQÉÑàNG äGAGôLEG h ôWÉîŸG IQGOEG äÉ°SÉ«°S
العامل األسايس يف سياسة إدارة ومراقبة املخاطر يف املرصف هي السقوف التي يقوم بتحديدها مجلس اإلدارة لكل نوع من أنواع املخاطر وهي تعكس إسرتاتيجية 
املرصف يف تعامله مع السوق واألهداف التي يعمل لتحقيقها ويف الوقت نفسه تحدد هذه السقوف مستوى املخاطر القصوى املقبول بها من قبل املرصف والتي ال 

يجب تجاوزها. 
املعدل األدىن املسموح به للسيولة،  تتضمن هذه السقوف الحدود االئتامنية بشكل عام و بشكل محدد يف قطاعات معينة أو مناطق جغرافية واحدة، تتضمن أيضاً 

إضافة إىل تحديد نسب مخاطر سعر الفائدة وتحديد التوجيهات النوعية والكمية للمخاطر التشغيلية.
يتم بشكل دوري متابعة ودراسة البيانات واألرقام الصادرة عن كافة األقسام يف املرصف من أجل تحديد وقياس املخاطر التي يتعرض لها وبالتايل يتم رفع نتائج هذه 

الدراسات إىل اإلدارة العليا للمرصف بشكل دوري كام ترفع تقارير فصلية عن املخاطر التي يتعرض لها املرصف إىل مجلس اإلدارة عن طريق لجنة املخاطر. 
يتم إجراء اختبارات الجهد عىل املحفظة االئتامنية بشكل خاص، من أجل دراسة مدى تأثري بعض العوامل االقتصادية السلبية أو أية عوامل أخرى عىل التصنيف االئتامين 

للمحفظة بصورة عامة وانعكاسه عىل أداء هذه املحفظة والخسائر التي ميكن أن يتكبدها املرصف جراء هذه العوامل.
تتألف اختبارات الجهد من نوعني:

    1) تحليل الحساسية: وهو غالباً ما يكون اختبار جهد لعامل واحد من عوامل املخاطر التي يتعرض لها املرصف. 
  ب) تحليل سيناريوهات: وهو يتضمن التأثريات املتداخلة لعدة عوامل مخاطر وهو ينقسم أيضاً إىل قسمني: األول يعتمد عىل سيناريوهات مبنية عىل أحداث قد
  حصلت يف السابق أما الثاين فيعتمد عىل أحداث استثنائية ولكن محتملة قد يتأثر بها السوق بشكل عام وليس املرصف وحده،  أو تتعلق بناحية معينة من نقاط

  الضعف لدى املرصف.

:á«fÉªàF’G ôWÉîŸG
تسعى إدارة املخاطر االئتامنية بشكل مستمر عىل رفع مستوى جودة محفظة التسليفات من خالل التوصيات واالقرتاحات والتي يتم رفعها من ضمن الرأي املستقل 
الذي يتم تقدميه لكل ملف ائتامين يف املرصف سواًء عند منح التسهيالت أو تجديدها عىل مستوى القروض التجارية أو من خالل املراجعة الشاملة عىل مستوى قروض 
التجزئة، حيث تم االستمرار يف نهج سياسة تهدف إىل تدعيم الضامنات العينية املأخوذة مقابل التسهيالت املوجودة أو تحصني املحفظة من خالل املؤونات املأخوذة 

مقابل التسهيالت ذات األوضاع املتعرثة.
تقوم إدارة املخاطر االئتامنية مبراجعة دورية ملحفظة التسهيالت لدراسة تطور حجم الديون غري املنتجة وكفاية املؤونات املوجودة باإلضافة إىل مراجعة وضع وقيم 
الضامنات من خالل دراسة كل نوع عىل حدة،كام تلتزم إدارة املخاطر االئتامنية بقرارات مجلس النقد والتسليف فيام يتعلق بتصنيف التسهيالت االئتامنية واحتساب 

املؤونات كام هو الحال يف احتساب نسب الرتكزات املقبولة لكل عميل أو مجموعة.
متارس إدارة املخاطر االئتامنية مهامها املتنوعة من خالل ثالثة أقسام رئيسية وهي قسم مراجعة مخاطر االئتامن، قسم تقارير ومعلومات االئتامن وقسم الشؤون 

اإلدارية لالئتامن، تقوم األقسام بأدوارها بطريقة تكاملية لالرتباط الكبري بني مراحل العمل األساسية.
    يعنى هذا القسم بدراسة وتحليل مخاطر االئتامن املرتبطة بكل ملف ائتامين ورفع توصيات من خالل رأي مستقل يتم رفعه للجان  
   التسليف املختلفة عند كل عملية منح، كام يقوم مبراجعة دورية للمحفظة لتقييم حجم املخاطر االئتامنية بشكل عام و تقييم كفاية املؤونات والضامنات لتغطية
    هذه املخاطر باإلضافة إىل مهامه األساسية املتمثلة يف تصنيف الديون بحسب قرارات مرصف سورية املركزي أو بحسب معايري التصنيف الداخيل كام يساهم بشكل

    أسايس يف إجراءات اختبارات الجهد والتي يتم عىل أساسها احتساب أي مؤونات إضافية (جامعية) عند الحاجة.

23/م ن: 
تم مبوجب هذا القرار متديد العمل بالقرار رقم (1350 /م ن/ب4) تاريخ 17/01/2016  واملتعلق بتعديل الضوابط الواردة بالقرارات الصادرة سابقاً والناظمة ملوضوع 
تكوين مركز القطع البنيوي لدى املصارف املرخص لها التعامل بالقطع األجنبي، حيث سمح هذا القرار للمصارف بتشكيل مركز قطع بنيوي من عملة واحدة أو من 
عدة عمالت وذلك بعد موافقة مجلس النقد والتسليف، وبرشط أال تزيد قيمة هذا املركز بالقطع األجنبي عن قيمة اكتتابات رأس مال املرصف بالعمالت األجنبية 

وذلك بعد أن كان الحد األقىص لهذا املركز محدد يف قرارات سابقة مبا ال يتجاوز %60 من األموال الخاصة الصافية للمرصف وذلك حتى تاريخ 31/12/2017.

:á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYEÉH á≤∏©àŸG §Ñ°†dGh áHÉbôdG áª¶fCG
إن بنك عوده سورية يخضع كغريه من املصارف العاملة لجملة من األنظمة والقوانني والتعليامت التي تضع يف إطارها العريض رضورة توفري نظام رقابة فاعل يف تأمني 
درجة عالية من الدقة يف إعداد التقارير املالية، حيث يأيت تعيني مدقق حسابات خارجي معتمد من قبل الجهات الرقابية ومنتخب بشكل كامل من مساهمي املرصف 
كجزء هام من أنظمة الرقابة عىل مراجعة وتدقيق التقارير املالية علامً بأن املدقق املنتخب يتمتع بشكل كامل بالحيادية وبعيد كل البعد عن تأثري اإلدارة التنفيذية 

أو أي جهة أخرى.
من جهة أخرى، يأيت دور لجنة التدقيق املنبثقة عن مجلس اإلدارة كمكمل للخطوة األوىل حيث يلقى عىل عاتقها متابعة أعامل التدقيق املنجزة من قبل مدقق 
عند إعداد القوائم املالية والتأكد من صحة البيانات ومدى انسجامها مع معايري  الحسابات ومناقشة تقريره بكل عناية للتأكد من سالمة اإلجراءات املطبقة داخلياً 

املحاسبة الدولية والتعليامت والقوانني الصادرة عن الجهات الرقابية، 
يف حني ترتك لجنة التدقيق املجال مفتوح متاماً ألعامل إدارة التدقيق الداخيل وعىل مدار العام للتأكد من سالمة إعداد التقارير املالية حسب خطة العمل السنوية لتلك 

اإلدارة ملعالجة أي ثغرات أو استدراك أي أخطاء.
عالوة عىل كل ما تقدم، فإن وجود مديرية مراقبة االلتزام والتي ترتبط بشكل مبارش مبجلس إدارة املرصف، والتي تتوىل  مسؤولية متابعة االلتزام باألنظمة والقوانني 
النافذة وتوجيهات مجلس النقد والتسليف ولجنة إدارة هيئة مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب وضوابط العمل املعتمدة لدى املرصف ومتابعة املخاطر املرتبطة 
بأنشطة املرصف وإعداد التقارير املطلوبة بهذا الخصوص ورفعها لكل من مجلس إدارة املرصف ومفوضية الحكومة لدى املصارف وهيئة مكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب، يساهم يف رفع مستوى الضبط والرقابة عىل التقارير املالية.
ومن الجدير بالذكر أن البيانات املالية و إفصاحاتها تخضع لرقابة هيئة األوراق واألسواق املالية التي لها الحق يف منح حق نرش البيانات املالية حسب تعليامت اإلفصاح 
الصادرة عنها وكذلك االستفسار عن أي من هذه اإلفصاحات إضافة إىل الرقابة اليومية التي يفرضها مرصف سورية املركزي عىل عمليات املرصف ليشمل ذلك تقاريره 

املالية بأنواعها
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استمرت إدارة املخاطر يف بنك عوده سوريه بالسعي لتطبيق أفضل املامرسات السليمة يف إدارة املخاطر املرصفية كأحد أهم األولويات اإلسرتاتيجية للعمل، تعمل 
إدارة املخاطر بشكل دائم و مستمر عىل تحقيق أهدافها واملتمثلة بتحديد وقياس جميع أنواع املخاطر التي يواجهها العمل يف املرصف وتقييمها وفقا الحتامالت 
حدوثها و تقدير حجم الرضر الذي ميكن أن تحدثه وتحديد مستويات املخاطر التي ميكن للمرصف أن يتحملها أو يتجنبها أو يؤمن ضد حدوثها يف بعض الحاالت عن 
طريق رسم سياسات يتم من خاللها وضع حدود للمخاطر املقبولة وتحديد املسؤولية عن معالجة أي تجاوز لهذه الحدود باإلضافة إىل رفع التقارير الدورية إىل الجهات 
املعنية باملشاكل امللموسة، حيث تسعى إدارة املخاطر وبالتنسيق مع اإلدارة التنفيذية يف املرصف عىل إيجاد توازن مقبول بني حجم املخاطر الناتجة عن أعامل املرصف 

والعائد عىل هذه األعامل.
كام تقوم إدارة املخاطر يف املرصف برفع تقارير دورية إىل لجنة إدارة املخاطر يف مجلس اإلدارة حول طبيعة املخاطر التي يتعرض لها املرصف وحجمها باإلضافة إىل 
دراسة كفاية حجم املؤونات التي يحتفظ بها املرصف ملواجهة كافة أنواع املخاطر سعياً إىل تخفيف أي آثار سلبية قد تنتج عن أحداث غري متوقعة عىل رأسامل املرصف 
أو ربحيته، كام يتم عرض ملخص عن أنشطة إدارة املخاطر ومدى التزامها باملعايري املوضوعة من قبل لجنة بازل، واملتعلقة مبخاطر االئتامن ومخاطر السوق واملخاطر 

التشغيلية باإلضافة إىل مخاطر أمن املعلومات واستمرارية العمل وغريها من املخاطر الناتجة عن األعامل يف املرصف.
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يتعرض لها وهي ما يعرف بـ الحدود القصوى والقابلية للمخاطر Risk Limits & Appetite. يوافق مجلس اإلدارة عىل سياسات وإجراءات إدارة املخاطر بكافة 
من قبل لجنة املخاطر املنبثقة عن  تقارير عن املخاطر التي يواجهها املرصف أو ميكن أن يواجهها املرصف مستقبالً بعد دراستها تفصيلياً  أنواعها وهو يتلقى دورياً 
مجلس اإلدارة و التي تكون مهمتها األساسية اإلرشاف عىل إدارة املخاطر بشكل عام وتقييم أعاملها إضافة إىل مراجعة واقرتاح سياسات وإجراءات إدارة املخاطر قبل 
رفعها إىل مجلس اإلدارة. كام أن هذه اللجنة مسؤولة عن مراقبة تطور مستوى املخاطر يف املرصف، تحديد سيناريوهات اختبارات الجهد وتقييم نتائجها وهي صلة 

الوصل بني إدارة املخاطر و مجلس اإلدارة.
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أصدر مرصف سورية املركزي يف الشهر الثامن من العام 2017 تعميامً لكافة املصارف للتمهيد لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 اعتباراً من بداية العام 2018 
حيث يتضمن املعيار املذكور متطلبات جديدة لعمليات القياس واالعرتاف و التحوط تجاه املخاطر االئتامنية املرتبطة باملوجودات واألدوات املالية يف ميزانية املرصف.
تم العمل خالل الربع األخري من العام 2017 عىل تحضري متطلبات املعيار املذكور أعاله سواء من بنية هيكلية استعدداً للتطبيق أو من استشارات حول الطريقة املثىل 

الحتساب املؤونات الخاصة باملعيار وصوالً إىل تقدير حجم تأثر الربحية وحقوق املساهمني يف املرصف كنتيجة. 
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من  السوق  تنتج مخاطر  حيث  من الخسائر،  نوع  ألي  غري مبارش  أو  بشكل مبارش  لها  كنتيجة  املرصف  يتعرض  أن  يحتمل  األعامل التي  بكافة  تعنى مخاطر السوق 
التحركات يف عوامل السوق بشكل يؤدي إىل نتائج سلبية سواء عىل األرباح أو عىل القيمة االقتصادية لحقوق املساهمني يف املرصف، أما مخاطر السيولة فهي تنجم عن 

عدم قدرة املرصف عىل تنفيذ االلتزامات الحالية أو املستقبلية املتوقعة أو غري املتوقعة بالوقت املناسب والكلفة املقبولة.
وتشمل إدارة مخاطر السوق والسيولة دراسة وتحليل األنواع التالية من املخاطر :

تقوم إدارة مخاطر السوق بقياس وضبط حجم املخاطر املحتملة والناتجة عن أعامل املرصف ذات العالقة واالرتباط بتقلبات أسعار الفوائد أو أسعار رصف العمالت 
باإلضافة إىل مخاطر السيولة، ويتم ذلك من خالل املتابعة اليومية ملجمل األعامل واألنشطة وفقاً للسياسات واإلجراءات املصادق عليها من قبل مجلس اإلدارة والتأكد 
باإلضافة إىل الحدود املطلوبة بقرارات مرصف سورية املركزي لتحديد التجاوزات  من مدى تقيد املرصف بالسقوف واملستويات املحددة للمخاطر املقبولة داخلياً 
ومتابعتها بشكل فوري مع اإلدارة العليا يف املرصف، كام ويتم رفع تقارير دورية إىل لجنة إدارة املخاطر تعرض نظرة شاملة عن حجم ونوع املخاطر السوقية املوجودة 
عدة  خالل  من  عرضها  يتم  قاسية  عمل  ظروف  ضمن  املحتملة  املخاطر  حجم  تقيس  والتي  الجهد  اختبارات  إىل  وجد،باإلضافة  إن  تجاوز  أي  وتربير  توضيح  مع 

سيناريوهات أو من خالل دراسة حساسية موجودات ومطاليب املرصف ألي تغري غري متوقع بعوامل السوق مثل أسعار الفوائد..
باإلضافة إىل ذلك تساهم إدارة املخاطر السوقية بإبداء الرأي بكافة أعامل املرصف التي ينجم عنها أي نوع من املخاطر السوقية من خالل مشاركتها يف لجنة إدارة 

املوجودات و املطاليب يف املرصف والتي من شأنها مناقشة واتخاذ القرارات بشأن توظيفات وأعامل املرصف وكل ما له عالقة بإدارة أصول والتزامات املرصف. 
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تهتم إدارة املخاطر التشغيلية بشكل رئييس مبراقبة وتحليل وضبط جميع أنواع العمليات يف املرصف والتي قد تسبب خسائر مادية أو غري مادية (كسمعة املرصف) 
بطريقة مبارشة أو غري مبارشة، حيث تنتج هذه املخاطر بشكل أسايس عن األخطاء البرشية أو فشل األنظمة واألعطال االلكرتونية أو عن عمليات االحتيال الداخلية أو 

الخارجية أو عن العوامل املتعلقة بالبيئة التشغيلية املحيطة باملرصف. 
حيث تسعى إدارة املخاطر التشغيلية يف املرصف بشكل مستمر عىل ضامن وجود السياسات الالزمة وأنظمة الضبط الكافية لتخفيف حجم الخسائر املتعلقة مبخاطر 

التشغيل وإبقائها ضمن الحدود املقبولة واملحددة من قبل مجلس إدارة املرصف ومبا يتامىش مع مقررات مرصف سورية املركزي بهذا الخصوص.
كام تعنى إدارة املخاطر التشغيلية بنرش ثقافة ووعي إدارة املخاطر بكل أقسام املرصف وعىل كافة املستويات ملا لها من أثر هام عىل تخفيف حجم املخاطر التشغيلية 

يف جميع خطوط العمل وبالتايل الخسائر التي قد يتعرض لها املرصف.

املعايري الدولية املوىص بها من لجنة بازل ومن أهمها:
التقييم الذايت للمخاطر: ويتم من خالل اجتامعات أو ورشات عمل مع كل إدارة يف املرصف لتقييم حجم التعرضات للمخاطر التشغيلية يف كل نوع من العمليات 

والنشاطات املرتبطة واقرتاح الحلول واإلجراءات املناسبة.
التجميع النوعي للمخاطر: ويتم عن طريق تجميع كافة األحداث أو األخطاء أو الخسائر التشغيلية الواردة وتصنيفها وفرزها يف قواعد بيانات مناسبة ورفع تقارير 

دورية برتكزات هذه األحداث و نوعيتها إىل اإلدارة التنفيذية ولجنة إدارة املخاطر مع التوصيات الالزمة لتخفيف من حجم وأثر هذه املخاطر.
مؤرشات املخاطر الرئيسية: يتم العمل عىل اعتامد مجموعة من املؤرشات األساسية باإلضافة إىل السعي بشكل دائم عىل تطويرها والتي تتم مراجعتها بشكل 

دوري لتحديد وجود أي نوع من املخاطر التشغيلية باإلضافة إىل كونها مؤرشات إنذار مبكر قبل حدوث أي خسائر.
 حدود املخاطر التشغيلية: عن طريق وضع حدود للخسائر الناتجة عن املخاطر التشغيلية ملختلف أنواع العمليات وعىل عدة مستويات.

القياس : وذلك باالستعانة باملعلومات اإلحصائية التاريخية، حيث يتم حرص الخسائر املتحققة والناتجة عن املخاطر التشغيلية واالستعانة بهذه املعلومات مستقبالً 
يف تطوير السياسات الخاصة مبراقبة هذه املخاطر والتخفيف منها . 

أما عن الطريقة املعتمدة لقياس املخاطر التشغيلية لغرض احتساب كفاية رأس املال يف املرصف فقد تم ومبوجب تعليامت مرصف سورية املركزي اعتامد طريقة املؤرش 
األسايس.

 يرتكز نشاط هذا القسم بتوفري ومعالجة كافة أنواع البيانات املرتبطة باملخاطر االئتامنية واحتساب املؤونات باإلضافة إىل مسؤولية 
إعداد كافة التقارير الدورية املطلوبة من الجهات الرقابية فيام يتعلق بحجم وتركزات املخاطر االئتامنية بكافة أنواعها، كام يهتم بتجميع وإعداد وتبادل املعلومات 
املرتبطة بالعمالء املدينون مع مرصف سورية املركزي من ضمن برنامج مركزية املخاطر، يلعب هذا القسم دوراً هاماً يف عملية إجراء اختبارات الجهد الدورية عىل 
املحفظة االئتامنية بشكل عام كام يساهم يف تحضري كافة اإلفصاحات املتعلقة باملخاطر االئتامنية والضامنات املأخوذة باإلضافة إىل حجم املؤونات وصوالً إىل صايف 

املخاطر االئتامنية.

تتمحور مسؤوليات هذا القسم وبشكل أسايس حول املتابعة املستمرة والدورية ملحفظة الديون التجارية بهدف رئييس وهو التأكد من 
تنفيذ وتفعيل وتجديد كافة أنواع القروض مبا يتطابق مع تفاصيل القرار االئتامين الصادر عن اللجنة املختصة من حيث رشوط املنح والضامنات املطلوبة باإلضافة 
القانوين  القسم  مع  وبالتنسيق  األوقات  بكافة  املأخوذة  بالضامنات  أو  القروض  بعقود  سوءاً  املرتبطة  والوثائق  املستندات  وصحة  وسالمة  وجود  من  التأكد  إىل 
باملرصف عند الحاجة، كام يهتم هذا القسم باملراجعة الدورية لصالحية بعض املستندات والوثائق وضامن تجديدها بالتعاون مع املعنيني يف قسم االئتامن التجاري.
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شهد العام 2017 انخفاضاً يف حجم الديون غري املنتجة نتيجة لبعض عمليات التسوية الهامة مام انعكس ايجابياًً عىل مستوى صايف حجم املخاطر االئتامنية يف محفظة 
التسليفات حيث بلغ حجم صايف املحفظة االئتامنية بعد اقتطاع الجزء املغطى مبؤونات حوايل 9.86 مليار لرية سورية مقارنة بـ 11.3 مليار لرية سورية، كام انخفضت 
نسبة الديون غري املنتجة إىل إجاميل املحفظة االئتامنية من %26 يف العام 2016 إىل %19 يف نهاية العام 2017، من جهة أخرى حافظ املرصف عىل نسبة تغطية املؤونات 

إلجاميل املحفظة عند نفس املستويات املقبولة بحوايل 46%.
مع توضيح أن التصنيف االئتامين للديون يعكس توقعات املرصف الحتامل تعرث كل عميل ومدى الخسارة التي ممكن أن يتكبدها املرصف. يبني الجدول واملخطط 

البياين أدناه تفاصيل حجم التعرضات للمخاطر االئتامنية من ضمن محفظة الديون:

2016                                                                           2017                                    
التصنيف االئتامين            حجم املحفظة                        النسبة                                 حجم املحفظة                       النسبة      
الديون متدنية املخاطر            67,493                                 0%                                   12,221                                 0%         

الديون العادية            7,820,185,832                      43%                                  3,947,381,751                      18%        
الديون التي تتطلب اهتامم خاصا               6,876,377,586                      38%                                  12,463,323,635                    57%        

حجم الديون املنتجة            14,696,630,911                    81%                                  16,410,717,607                    74%  
ديون دون املستوى             5,222,343                            0%                                    5,712,733                            0%  

ديون مشكوك بتحصيلها            17,373,807                          0%                                    2,009,977,932                      9%     
ديون رديئة            3,467,390,598                      19%                                  3,617,676,378                      16%  

حجم الديون غري املنتجة            3,489,986,748                      19%                                  5,633,367,043                      26%      
إجاميل حجم املحفظة االئتامنية            18,186,617,659                    100%                                22,044,084,650                    100%  

إجاميل املؤونات و العوائد املعلقة              8,326,502,668                      46%                                  10,733,023,943                    49%      
صايف حجم املحفظة االئتامنية            9,860,114,991                      54%                                  11,311,060,707                    51%     

 

املحفظة االئتامنية 2017

الجزء املغطى مبؤونات صايف املخاطر االئتامنية

49%51%

املحفظة االئتامنية 2016

الجزء املغطى مبؤونات صايف املخاطر االئتامنية

46%54%
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اعتامد  إىل  باإلضافة  التشغيلية  املخاطر  آثار  من  والتخفيف  للحد  الكافية  واإلجراءات  السياسات  وجود  وضامن  واملستمرة  الدورية  الرقابة  اعتامد  عىل  الرتكيز  يتم 
إجراءات رقابية محكمة واالستعانة بالوسائل التقنية الرضورية لذلك يف حني يتم اللجوء يف بعض الحاالت إىل ضامن وجود التغطية التأمينية الالزمة من قبل رشكات 

تأمني ذات مكانة مرموقة يف قطاع التأمني.
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تهتم وحدة مخاطر أمن املعلومات واستمرارية العمل بكافة أنواع املخاطر التقنية واملعلوماتية ذات التأثري املبارش أو غري املبارش عىل أمن ورسية املعلومات يف املرصف 
كونها جزء هام وحيوي من موجودات املرصف باإلضافة إىل ضامن كفاية وكفاءة اإلجراءات املتعلقة باستمرارية العمل من الناحية التقنية واملعلوماتية لدورها األسايس 

يف استمرار العمل يف املرصف، حيث يتم ذلك من خالل اقرتاح سياسات وحلول من شأنها تخفيف املخاطر عند وجودها.
تم خالل العامني السابقني وضع األساس لعمل هذه الوحدة ومازال العمل مستمراً عىل تعزيز دورها من خالل تعيني الكوادر املؤهلة وتوفري األدوات والربامج 

الالزمة للحصول عىل أفضل النتائج.
بناءاً عىل توجيهات من مرصف سورية املركزي والتي تقيض بوجود خطة للطوارئ تضمن استمرارية العمل يف ظروف أكرث قسوة يستطيع من خاللها املرصف أن 

يواجه سيناريوهات محتملة، فقد تم إعداد خطة الطوارئ يف املرصف وجرى اعتامدها أصوالً من مجلس اإلدارة لتشمل مدى كفاية املوارد البرشية إلدارة املرصف، 
وكذلك توفري البنية التحتية وأنظمة اتصاالت بديلة يف الظروف االستثنائية، ويتم العمل عىل املتابعة املستمرة لتحديث آليات العمل لتحقيق الغرض املشار إليه، 

ومتكني املرصف من تجاوز أي خطأ قد ميس بسمعة أو ربحية املرصف جراء األعامل اليومية فيه. حيث وضعت هذه الخطة اإلجراءات الواجب إتباعها ملواجهة عدد 
من السيناريوهات املحتملة والتي تهدف  إىل استمرار أعامل املرصف وأنشطته يف الحاالت الطارئة التزاماً باملعايري املرصفية ألفضل املامرسات بهذا الخصوص. تعمل 

إدارة املخاطر التشغيلية بالتنسيق والتعاون مع وحدة أمن املعلومات واستمرارية العمل وباقي األقسام والوحدات يف املرصف عىل املتابعة املستمرة لتطبيق 
إجراءات خطة الطوارئ واستمرارية العمل باإلضافة إىل تحديثها وفق متطلبات البيئة التشغيلية التي يعمل بها املرصف.
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مجلس اإلدارة
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قسم الشؤون
اإلدارية ملخاطر
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وحدة
مخاطر االئتامن

التجزئة

وحدة مخاطر 
السوق والسيولة

وحدة
مخاطر التشغيل
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 :ájô°ûÑdG OQGƒŸG IQGOEG •É°ûf
متكنت إدارة املوارد البرشية خالل العام 2017 من إمتام تغطية معظم النقص الحاصل يف عدد املوظفني الحاصل خالل العامني املنرصمني نتيجة للظروف الراهنة والتي 
دفعت بالعديد منهم إىل السفر إىل الخارج ألسباب مختلفة، وكافة املناصب املستجدة املطلوبة تلبيًة ملعايري العمل الحديثة ومتطلبات الجهات الرقابية، وذلك برفد 

إدارات وفروع املرصف بالكوادر املالمئة حسب املعايري واملقاييس املطلوبة.
تم ذلك وفق اتجاهني كان األول بالرتكيز عىل إمتام برامج تدريب مكثفة لعدد من موظفي املرصف ذوي الكفاءات واملهارات األنسب ملنحهم الفرصة بالرتقية لشغل 
املناصب الشاغرة األعىل داخلياً، وبالتوازي تم العمل عىل توظيف عدد من الخريجني الجدد من حملة الشهادات الجامعية املناسبة وتزويدهم بالتدريب النظري 
والعميل الالزم ضمن ورشات تدريب اختصاصية، بشكل يؤمن تغطية عامة وشاملة لوجوه العمل املرصيف يف اإلدارات والفروع وبإرشاف مبارش من املوظفني ذوي 

الخربات األعىل.  
وكان الثاين بفتح املجال الستقطاب كفاءات مرصفية من سوق العمل يف حال عدم القدرة عىل تأمينها داخلياً ليساهم ذلك يف مزج و إغناء الخربات املرصفية ملا له من 

أثر يف استمرارية تجدد األفكار والتجارب.
كام وعملت إدارة املوارد البرشية عىل امليض مبجموعة من برامج التأهيل داخل املرصف لتشمل إدارة الفروع بالدرجة األوىل والتي يعهد لها إدارة العمليات املرصفية 
اليومية والتي يجب أن تبقى عىل وعي دائم بكل ما يستجد من قرارات وتعليامت لها عالقة بالعمليات اليومية لزبائن املرصف ومبا يتناسب مع معايري جودة الخدمة 
املقدمة وكذلك دورات شاملة لكافة موظفي اإلدارة و الفروع والتي لها عالقة بأمور عامة يعنى بها كل من يهتم بالشأن املرصيف وعىل رأسها مواضيع مكافحة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب وكذلك جلسات تدريبية خاصة بالقوانني والتعليامت الصادرة من مرصف سورية املركزي، وعدد من دورات التدريب املرصفية االختصاصية 
بالتعاون مع مركز التدريب والتأهيل املرصيف. باإلضافة للتدريب الدوري الخاص بتحديث خطة الطوارئ. حيث بلغ إجاميل عدد ساعات التدريب 15,327 ساعة تدريب 

داخلية وخارجية.
:»YÉªàL’G h ÊóŸG •É°ûædG

قام بنك عوده سورية بالتربع مببلغ مليون ل.س لجمعية بسمة مساهمة منه يف حملة دعم األطفال املصابني بالرسطان .

:∞«∏°ùàdG á¶Ø

:äÉcô°ûdG ∞«∏°ùJ á¶Ø
خالل العام 2017 تحسنت جودة املحفظةاالئتامنية بشكل ملحوظ حيث انخفضت الديون غري املنتجة يف العام 2017 لتسجل 14% من إجاميل املحفظة االئتامنية 
مقارنة مع 21% يف العام 2016 وجاء هذا التحسن من خالل حفاظ مديرية التسليف عىل أولوياتها السابقة التي تتمثل يف معالجة الديون غري املنتجة، وذلك باملتابعة 
الدقيقة للعمالء أصحاب الديون غري املنتجة و التفاوض معهم من أجل الوصول إىل حلول تتمثل بجدولة التسهيالت أو تسويتها مبا يتناسب مع قدرة العمالء املتعرثين 
و مع مصلحة املرصف، كام جاء التحسني من خالل منح تسهيالت ائتامنية جديدة لعمالء يتمتعون بالجدارة االئتامنية حيث تم بناء قرارات املنح عىل أسس متينة 

متناسبة مع سيولة املرصف و مطابقة لقرارات مرصف سورية املركزي الناظمة لعمليات التسليف.

:É¡∏ªY ájQGôªà°SG á£Nh ´hôØdG áµÑ°T IQGOEG •É°ûf
استمرت إدارة شبكة الفروع خالل عام 2017 بتقديم الدعم الفني لفروع بنك عوده سورية ، كام عملت بالتنسيق مع باقي أقسام املعنية كقسم املعلوماتية وقسم 
املوارد البرشية لضامن حسن واستمرار العمل ضمن فروع البنك مبا يتامىش مع توجيهات وتعليامت اإلدارة العليا والتي أكدت منذ عام 2011 عىل أهمية ورضورة 
االلتزام الكامل بإجراءات العمل املعتمدة لضامن استمرارية العمل يف كافة فروع البنك واالستمرار يف تقديم الخدمات املرصفية للمتعاملني وذلك ضمن املوارد البرشية 

والفنية والتقنية املتاحة ، آخذين بعني االعتبار طبيعة وظروف املناطق وأماكن تواجد فروع البنك.
إن حرص إدارة شبكة الفروع عىل تطبيق متطلبات استمرارية العمل يف الفروع يحتم عليها كام ذكرنا التنسيق مع العديد من اإلدارات للتأكد من صحة وسالمة تطبيق 
إجراءات العمل اليومية مبا ينسجم مع تعليامت الجهات الوصائية الناظمة للعمل املرصيف وااللتزام الكامل بتوجيهات اإلدارة العليا ، وهنا ال بد من التنويه للنقاط التي 

عملت عليها إدارة شبكة الفروع خالل عام 2017 من خالل التنسيق والتعاون مع باقي األقسام واإلدارات يف البنك:
1. التنسيق الدائم واملستمر مع قسم املوارد البرشية لتأمني الكوادر البرشية املناسبة للعمل ضمن فروع البنك والعمل عىل تأهيلها وتدريبها لتستطيع تقديم 

الخدمات املرصفية للمتعاملني ضمن إجراءات عمل واضحة ومحددة متوافقة مع متطلبات وتعاميم وقرارات مرصف سورية املركزي.
إلجراءات العمل من جهة وتأمني استمرارية العمل يف  2. التنسيق مع قسم املعلوماتية لتأمني التجهيزات والربمجيات الرضورية لتنفيذ العمليات املرصفية وفقاً 

الفرع من الناحية التقنية من جهة أُخرى.
3. التنسيق والتعاون املستمر مع األقسام الرقابية والسيام قسم التدقيق الداخيل من أجل تاليف أي ثغرات يف إجراءات العمل اليومية يف الفروع وإصدار املذكرات 

والتوجيهات الرضورية لتوضيح إجراءات العمل والتذكري بها .

و من الجدير بالذكر أنه استناداً لخطط اإلحالل، فإن املرصف يعتمد بشكل شبه كامل عىل الكوادر املحلية، يف حني بقي ما مجموعه 3 موظفني من جنسيات أخرى.
ومع استمرار الظروف االستثنائية الحالية ومعدالت التضخم التي رافقها ارتفاع أسعار للعديد من السلع والخدمات استمر مجلس اإلدارة وإدارة املرصف يف سياساته 
السابقة لدعم الواقع املعايش للعاملني مبا يضمن استمرارية العمل بنفس الكفاءة والنزاهة املطلوبة،وذلك مبنح التعويضات الدورية املالمئة ليساهم املرصف من خاللها 

بتحقيق نوع من االستقرار يف املستوى املعييش ملوظفيه، ورفع مستوى الوالء للمؤسسة.
وكذلك استمر املرصف يف تطبيق سياسته الخاصة لدعم ومتكني برامج التدرج املهني لبعض طالب الجامعات السورية لتعريفهم بشكل أشمل عىل القطاع املرصيف 

املحيل، وتزويدهم بصورة أوسع باآلليات والتقنيات املتبعة فيه. 
حيث بلغ عدد الطالب املتدربني 31 متدرب يف مختلف إدارات وفروع املرصف يف العام 2017.

وقد بلغ الكادر البرشي لبنك عوده يف نهاية العام 2017 ما مجموعه 314 موظفاً قياساً بـ 297 موظف يف نهاية العام 2016.
حيث توزع هذا الكادر ما بني إدارات وفروع حسب ما يبينه املخطط البياين أدناه

ساعات التدريب داخل البنك

ساعات التدريب خارج البنك
49% 51%

29%

63%

8%

شهادات جامعية

شهدات جامعية عليا

تعليم متوسط وأقل

يف حني يبني الرسم البياين التايل مدى توزع املؤهالت العلمية والتحصيل الذي يتمتع به الكادر البرشي يف املرصف

لألوضاع األمنية التي شهدتها املنطقة الشاملية الرشقية فقد قررت إدارة بنك عوده سورية إيقاف العمل بشكل مؤقت يف فرعها الكائن يف  خالل عام 2017 ونظراً 
مدينة القامشيل ، حيث تم اتخاذ هذا القرار بناًء عىل مجموعة أسباب نذكر منها:

    أو لخارج البلد.
بناًء لذلك فقد حصل بنك عوده سورية عىل موافقة مرصف سورية املركزي رقم 10264/16/ص تاريخ 12/12/2017 إليقاف العمل بشكل مؤقت يف فرع بنك عوده 
سورية الكائن يف مدينة القامشيل لحني تحسن األوضاع وقدرة البنك عىل تأمني الكوادر املؤهلة للعمل يف الفرع ، وقد تم التنسيق مع مدير الفرع لنقل كافة موجودات 
الفرع مبا فيها ملفات الزبائن إىل دمشق وقد تم التواصل مع كافة العمالء املتواجدين يف سورية وإعالمهم بقرار اإلغالق املؤقت والتأكيد لهم بأن كافة فروع بنك عوده 

سورية عىل استعداد دائم لتقديم كافة الخدمات املرصفية لهم.
ستسعى إدارة الفروع يف املرحلة القادمة ملتابعة ومراقبة عمل الفروع والعمل عىل رفع مستوى موظفيها من خالل التدريب املستمر عىل النظم والربمجيات الجديدة 
ملا يضمن استعداد الفروع لتقديم الخدمات املرصفية لعمالئها وفقاً ملتطلبات املرحلة القادمة التي قد تشهدها سورية من ناحية تحسن الوضع األمني وزيادة الطلب 

عىل الخدمات املرصفية.

:(2017 ΩÉY øe ådÉãdG ™HôdG ájÉ¡f ≈àM) á«°ùaÉæàdG ±ô°üŸG á°üM h ‘ô°üŸG ´É£≤dG AGOCG øY áëŸ
يبني الجدول التايل أهم املؤرشات املالية للقطاع املرصيف التقليدي و حصة بنك عوده سورية:
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قام بنك عوده سورية بالتربع مببلغ مليون ل.س لجمعية بسمة مساهمة منه يف حملة دعم األطفال املصابني بالرسطان .

:∞«∏°ùàdG á¶Ø
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خالل العام 2017 تحسنت جودة املحفظةاالئتامنية بشكل ملحوظ حيث انخفضت الديون غري املنتجة يف العام 2017 لتسجل 14% من إجاميل املحفظة االئتامنية 
مقارنة مع 21% يف العام 2016 وجاء هذا التحسن من خالل حفاظ مديرية التسليف عىل أولوياتها السابقة التي تتمثل يف معالجة الديون غري املنتجة، وذلك باملتابعة 
الدقيقة للعمالء أصحاب الديون غري املنتجة و التفاوض معهم من أجل الوصول إىل حلول تتمثل بجدولة التسهيالت أو تسويتها مبا يتناسب مع قدرة العمالء املتعرثين 
و مع مصلحة املرصف، كام جاء التحسني من خالل منح تسهيالت ائتامنية جديدة لعمالء يتمتعون بالجدارة االئتامنية حيث تم بناء قرارات املنح عىل أسس متينة 

متناسبة مع سيولة املرصف و مطابقة لقرارات مرصف سورية املركزي الناظمة لعمليات التسليف.

:É¡∏ªY ájQGôªà°SG á£Nh ´hôØdG áµÑ°T IQGOEG •É°ûf
استمرت إدارة شبكة الفروع خالل عام 2017 بتقديم الدعم الفني لفروع بنك عوده سورية ، كام عملت بالتنسيق مع باقي أقسام املعنية كقسم املعلوماتية وقسم 
املوارد البرشية لضامن حسن واستمرار العمل ضمن فروع البنك مبا يتامىش مع توجيهات وتعليامت اإلدارة العليا والتي أكدت منذ عام 2011 عىل أهمية ورضورة 
االلتزام الكامل بإجراءات العمل املعتمدة لضامن استمرارية العمل يف كافة فروع البنك واالستمرار يف تقديم الخدمات املرصفية للمتعاملني وذلك ضمن املوارد البرشية 

والفنية والتقنية املتاحة ، آخذين بعني االعتبار طبيعة وظروف املناطق وأماكن تواجد فروع البنك.
إن حرص إدارة شبكة الفروع عىل تطبيق متطلبات استمرارية العمل يف الفروع يحتم عليها كام ذكرنا التنسيق مع العديد من اإلدارات للتأكد من صحة وسالمة تطبيق 
إجراءات العمل اليومية مبا ينسجم مع تعليامت الجهات الوصائية الناظمة للعمل املرصيف وااللتزام الكامل بتوجيهات اإلدارة العليا ، وهنا ال بد من التنويه للنقاط التي 

عملت عليها إدارة شبكة الفروع خالل عام 2017 من خالل التنسيق والتعاون مع باقي األقسام واإلدارات يف البنك:
1. التنسيق الدائم واملستمر مع قسم املوارد البرشية لتأمني الكوادر البرشية املناسبة للعمل ضمن فروع البنك والعمل عىل تأهيلها وتدريبها لتستطيع تقديم 

الخدمات املرصفية للمتعاملني ضمن إجراءات عمل واضحة ومحددة متوافقة مع متطلبات وتعاميم وقرارات مرصف سورية املركزي.
إلجراءات العمل من جهة وتأمني استمرارية العمل يف  2. التنسيق مع قسم املعلوماتية لتأمني التجهيزات والربمجيات الرضورية لتنفيذ العمليات املرصفية وفقاً 

الفرع من الناحية التقنية من جهة أُخرى.
3. التنسيق والتعاون املستمر مع األقسام الرقابية والسيام قسم التدقيق الداخيل من أجل تاليف أي ثغرات يف إجراءات العمل اليومية يف الفروع وإصدار املذكرات 

والتوجيهات الرضورية لتوضيح إجراءات العمل والتذكري بها .

لألوضاع األمنية التي شهدتها املنطقة الشاملية الرشقية فقد قررت إدارة بنك عوده سورية إيقاف العمل بشكل مؤقت يف فرعها الكائن يف  خالل عام 2017 ونظراً 
مدينة القامشيل ، حيث تم اتخاذ هذا القرار بناًء عىل مجموعة أسباب نذكر منها:

    أو لخارج البلد.
بناًء لذلك فقد حصل بنك عوده سورية عىل موافقة مرصف سورية املركزي رقم 10264/16/ص تاريخ 12/12/2017 إليقاف العمل بشكل مؤقت يف فرع بنك عوده 
سورية الكائن يف مدينة القامشيل لحني تحسن األوضاع وقدرة البنك عىل تأمني الكوادر املؤهلة للعمل يف الفرع ، وقد تم التنسيق مع مدير الفرع لنقل كافة موجودات 
الفرع مبا فيها ملفات الزبائن إىل دمشق وقد تم التواصل مع كافة العمالء املتواجدين يف سورية وإعالمهم بقرار اإلغالق املؤقت والتأكيد لهم بأن كافة فروع بنك عوده 

سورية عىل استعداد دائم لتقديم كافة الخدمات املرصفية لهم.
ستسعى إدارة الفروع يف املرحلة القادمة ملتابعة ومراقبة عمل الفروع والعمل عىل رفع مستوى موظفيها من خالل التدريب املستمر عىل النظم والربمجيات الجديدة 
ملا يضمن استعداد الفروع لتقديم الخدمات املرصفية لعمالئها وفقاً ملتطلبات املرحلة القادمة التي قد تشهدها سورية من ناحية تحسن الوضع األمني وزيادة الطلب 

عىل الخدمات املرصفية.

:(2017 ΩÉY øe ådÉãdG ™HôdG ájÉ¡f ≈àM) á«°ùaÉæàdG ±ô°üŸG á°üM h ‘ô°üŸG ´É£≤dG AGOCG øY áëŸ
يبني الجدول التايل أهم املؤرشات املالية للقطاع املرصيف التقليدي و حصة بنك عوده سورية:

بنك عوده
سورية

القطاع
املرصيف
التقليدي

الحصة السوقية
لبنك عوده

القطاع
املرصيف
التقليدي

الحصة السوقية
لبنك عوده

بنك عوده
سورية

مجموع املوجودات                       120,659                1,228,127                     10%                    105,171                 1,154,351                       9%
محفظة التسهيالت االئتامنية (بالصايف)    11,154                   148,924                        7%                     11,311                    139,197                         8%
الديون الغري منتجة                       5,818                     123,296                        5%                     5,633                     117,931                          5%
ودائع العمالء و التأمينات النقدية          57,035                   721,311                         8%                     52,018                    651,370                         8%

حقوق امللكية                             28,253                   277,381                        10%                   27,630                    270,970                          10%

البيانات املالية املنتهية يف                                   30 أيلول 2017                                                                  31 كانون األول 2016
مباليني اللريات السورية

‹ÉŸG AGOC’G π«∏–
:¬jƒæJ 

ألغراض التحليل املايل، يجب مراعاة االنخفاض يف سعر رصف اللرية السورية مقابل العمالت األجنبية ما بني نهاية عامي 2016 و 2017 حيث سجل 517.43 و 436 عىل 
التوايل مقابل الدوالر األمرييك و ذلك بحسب أسعار الرصف املعتمدة ألغراض إعداد البيانات املالية. حيث يالحظ انخفاض مقداره 81.43 ل.س أي مبعدل - %16.

إال أن الزيادة يف املوجودات النقدية و السيولة الجاهزة سواء كانت بالعملة األجنبية أو باللرية السورية قد غطت النقص الحاصل بنتيجة انخفاض سعر تقييم موجودات 
العملة األجنبية و تجاوزته.

:á«fGõ«ŸG .1
امليزانية املخترصة  ( مباليني اللريات السورية)   2017                          2016                          التغري                          التغري %

املوجودات النقدية و السيولة الجاهزة                                          94,563                       86,337                        8,226                          9.5%
االستثامرات يف األوراق املالية                                                      50                              50                              -                                0.0%

التسهيالت االئتامنية املبارشة الصافية                                            9,860                         11,311                        (1,451)                       12.8%-
املوجودات الثابتة و غري امللموسة                                                 1,484                         1,491                          (7)                             0.4%-

املوجودات األخرى                                                                    5,775                         5,982                          (207)                         3.5%-     
مجموع املوجودات                                                                   111,732                     105,171                     6,561             6.2%

ودائع البنوك                                                                           27,826                       23,245                        4,581                         19.7% 
ودائع العمالء و التأمينات النقدية                                                57,325                       52,018                        5,307                         10.2%
املطلوبات األخرى                                                                     2,222                         2,278                          (56)                           2.4%-

حقوق امللكية                                                                          24,359                       27,630                        (3,271)                       11.8%-
مجموع املطلوبات و حقوق امللكية   111,732                     105,171                      6,561                         6.2%

زادت موجودات املرصف خالل عام 2017 مبا يفوق الـ 6 مليار ل.س أي مبعدل زيادة %6.2 عن عام 2016 نتيجة لزيادة مصادر التمويل املتمثلة بالودائع بنوعيها 
ودائع البنوك و ودائع الزبائن.

:πjƒªàdG QOÉ°üe .1.1
متثل مصادر التمويل املطلوبات و حقوق امللكية، حيث يعتمد املرصف عىل ودائع الزبائن بشكل رئييس يف التمويل و التي شكلت يف نهاية عام 2017 ما نسبته 51%

يف حني شكلت ودائع البنوك %25 و حقوق امللكية %22 و املطلوبات األخرى 2%.

توزيع املطلوبات وحقوق امللكيةتوزيع املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات األخرى

حقوق امللكية

ودائع العمالء 
والتأمينات النقدية

ودائع البنوك

2017

51%

25%22%

2%
املطلوبات األخرى

حقوق امللكية

ودائع البنوك

ودائع العمالء 
والتأمينات النقدية

2016
26%

22%

2%

50%



39 38

30

50

60

40

10

20

70

61

44

20172016
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:∑ƒæÑdG ™FGOh -
متثل ودائع البنوك %25 من املطلوبات و حقوق امللكية أي ما يقارب 28 مليار ل.س يف عام 2017 منها 27 مليار ل.س بالعمالت األجنبية و الذي يعادل 61 مليون 
مقومة بالدوالر األمرييك و الباقي مليار ودائع باللرية السورية، مقابل 23 مليار ل.س أي %22 من املطلوبات و حقوق امللكية لعام 2016 منها 22 مليار ل.س بالعمالت 

األجنبية أي ما يعادل 44 مليون مقومة بالدوالر األمرييك و الباقي 690 مليون ودائع باللرية السورية، كام هو موضح يف املخططات التالية:

:ájó≤ædG äÉæ«eCÉàdGh øFÉHõdG ™FGOh -
بلغ مجموع ودائع الزبائن يف نهاية العام 2017 ما مقداره 57 مليار ل.س منها 38 مليار ل.س ودائع اللرية السورية و 19 مليار ل.س ودائع العمالت األجنبية أي ما 
يعادل 44 مليون مقومة بالدوالر األمرييك، مقابل 52 مليار ل.س يف نهاية عام 2016 منها 25 مليار ل.س ودائع اللرية السورية و 27 مليار ل.س ودائع العمالت األجنبية 

أي ما يعادل 52 مليون مقومة بالدوالر األمرييك حيث تظهر املخططات التالية توزيع الودائع بحسب العملة و بحسب النوع:

:äGOƒLƒŸG ™jRƒJ .1.2
ميثل طرف املوجودات استخدامات مصادر التمويل و تعود الحصة األكرب للموجودات النقدية و السيولة الجاهزة حيث تشكل %85 من إجاميل املوجودات تليها 

محفظة التسهيالت االئتامنية 9%.
يبني املخطط التايل توزيع املوجودات يف نهاية عام 2017 مقارنة بعام 2016:
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:IõgÉ÷G ádƒ«°ùdG h ájó≤ædG äGOƒLƒŸG
تتألف هذه املوجودات من النقد و األرصدة لدى مرصف سورية املركزي و التي تشكل ما نسبته %41 و هي ال تنتج الفوائد، يف حني تشكل األرصدة و اإليداعات لدى 

املصارف ما نسبته %59 من هذه املوجودات و هي يف معظمها تنتج الفوائد.
تبني املخططات التالية توزيع املوجودات النقدية و السيولة الجاهزة إضافة إىل توزيع األرصدة و اإليداعات لدى املصارف بني مصارف محلية و مصارف خارجية:

كام تبني املخططات التالية تركز املوجودات النقدية و السيولة الجاهزة بني العملة السورية و العمالت األجنبية مقومة بالدوالر األمرييك لعامي 2017 و 2016:

:á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG á¶Ø
تنقسم محفظة التسهيالت االئتامنية إىل شقني رئيسيني (محفظة الرشكات و محفظة التجزئة)، تبني املخططات التالية حجم املحفظتني اإلجاميل يف نهاية عام 2017 

وعام 2016 بالعملة األصلية:
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عىل الرغم من زيادة وترية اإلقراض بنسب عالية يف محفظة الرشكات باللرية السورية، إال أن التسويات مع الزبائن املتعرثين إضافة إىل التسديدات يف مواعيدها كانت 
أكرب من الزيادة يف اإلقراض، لذلك يظهر انخفاض يف حجم املحفظة مبقدار مليار ل.س.   

أما انخفاض حجم محفظة الرشكات بالعملة األجنبية فهو ناتج عن التزام الزبائن بتسديد أقساط القروض يف تواريخ استحقاقها، بالتزامن مع غياب فرص اإلقراض 
بالعملة األجنبية.
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:á¶ØëŸG IOƒL 
أمثرت املتابعة الحثيثة ملحفظة التسهيالت عن تحسن جودتها بشكل ملحوظ، حيث كانت نتيجة التسويات مع بعض املقرتضني املتعرثين انخفاض حجم الديون الغري 
منتجة من 5.6 مليار ل.س إىل 3.5 مليار ل.س، بالتايل انخفضت نسبة الديون غري املنتجة إلجاميل املحفظة من %25.56 إىل %19.19 يف حني ارتفعت نسبة تغطيتها من 

%51.68 إىل 73.62%.

يوضح الجدول أدناه جودة محفظة التسهيالت االئتامنية و نسب التغطية:

:óFGƒØdG OGôjEG ‘É°U .2.1
انخفض صايف إيراد الفوائد يف عام 2017 قياساً بعام 2016، حيث سجل ما يقارب الـ 1.36 مليار ل.س مقابل 1.51 مليار ل.س عىل التوايل و ذلك كنتيجة مبارشة الرتفاع 

حجم ودائع الزبائن و بالتايل ارتفاع قيمة أعباء الفوائد املدفوعة عليها من جهة و ارتفاع معدالت الفائدة العاملية عىل ودائع العمالت األجنبية من جهة أخرى. 

يوضح املخطط التايل صايف إيراد الفوائد للسنوات الثالث املاضية:

:iôNC’G äGOGôjE’G h ä’ƒª©dG OGôjEG ‘É°U .2.2
يبني الجدول التايل تفاصيل صايف إيراد العموالت و اإليرادات األخرى:

يوضح املخطط التايل صايف إيراد العموالت و اإليرادات األخرى للثالث سنوات املاضية:

قامئة الدخل املخترصة  ( مباليني اللريات السورية)                        2017                       2016                        التغري                        التغري %

:á«ëHôdG .2

إجاميل املحفظة                 18,187                      22,044                       (3,857)
منها: رشكات                 16,199                      19,850                       (3,651)

منها: تجزئة                 1,988                        2,194                         (206)
صايف املحفظة (*)                 15,617                      19,133                       (3,516)
منها: رشكات                 14,745                      18,128                       (3,383)

منها: تجزئة                 872                           1,005                        (133)
إجاميل الديون الغري منتجة                 3,490                        5,633                        (2,143)
منها: رشكات                 2,236                        4,267                        (2,031)

منها: تجزئة                 1,254                        1,366                        (112)
املخصص اإلفرادي و العوائد املعلقة                 2,569                         2,911                       (342)
منها: رشكات                 1,454                        1,723                        (269)
منها: تجزئة                 1,115                        1,188                        (73)

املخصص الجامعي                 5,757                        7,822                        (2,065)
منها: رشكات                 5,618                        7,644                        (2,026)

منها: تجزئة                 139                           178                           (39)
      
الديون الغري منتجة / إجاميل املحفظة                 19.19%                     25.56%                      6.37%-
منها: رشكات                 13.80%                     21.50%                      7.70%-
منها: تجزئة                 63.09%                     62.29%                      0.81%

نسبة تغطية الديون الغري منتجة                 73.62%                     51.68%                      21.94%
منها: رشكات                 65.02%                     40.37%                      24.65%
منها: تجزئة                 88.94%                     86.98%                      1.96%

املخصص الجامعي / صايف املحفظة                 36.86%                     40.88%                      4.02%-
منها: رشكات                 38.10%                     42.17%                      4.07%-
منها: تجزئة                 15.90%                     17.70%                      1.80%-
(*) دون طرح املخصص الجامعي     
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صايف ايراد العموالت

أعباء العموالت

600

800

1.200

1.000

200

-

400

38

1,120

63 105

887

201720162015

صايف إيراد العموالت واإليرادات األخرى (مباليني اللريات السورية)

1,135
1,057

782

1,172

مباليني اللريات السورية                                                          2017                       2016                        التغري                        التغري %
+ عموالت االئتامن و العمليات التجارية و الخدمات املرصفية        422                          679                          (257)    38-

4% + عموالت التعامالت بالعمالت األجنبية                                    370                          354                          16  
1% + أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع                                      84                            83                           1  

175% + إيرادات تشغيلية أخرى                                                      11                            4                             7 
66% - عموالت مدينة: بنوك، حواالت، أخرى                                    (105)                       (63)                         (42) 

املجموع                                                                            782                          1,057                       (275)                       26%-  

%

-10% + صايف إيراد الفوائد                                                             1,367                       1,518                       (151)  
+ صايف إيراد العموالت و اإليرادات األخرى                               782                          1,057                       (275)    26-
17% - التكاليف التشغيلية                                                            2,718                       2,326                       392  
5% - املؤونات و املخصصات                                                        (1,727)                    (1,645)                     (82) 

-100% - رضيبة الدخل                                                                   -                              344                          (344)  
-25% = صايف الربح قبل أرباح تقييم مركز القطع البنيوي                      1,158                       1,550                       (392) 

-145% + (خسائر) أرباح تقييم مركز القطع البنيوي                              (4,429)                    9,833                       (14,262)  
-129% = صايف (الخسارة) الربح                                                        (3,271)                    11,383                      (14,654)  

%

1,331
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:á«∏«¨°ûàdG ∞«dÉµàdG .2.3
يبني الجدول التايل مكونات التكاليف التشغيلية:

äÉ°ü°üîŸG h äÉfhDƒŸG .2.4
يبني الجدول التايل تفاصيل املؤونات و املخصصات:

يوضح املخطط التايل مقارنة للتكاليف التشغيلية خالل األعوام الثالثة املاضية:

كام يوضح املخطط التايل تفاصيل التكاليف التشغيلية لعامي 2017  و 2016:

إن مخصص التسهيالت االئتامنية املبارشة الذي تم رده إىل اإليرادات كان نتيجة انتفاء الحاجة إليه بعد تسويات مع مجموعة من الزبائن املتعرثين أو تسديدات لديون 
منتجة.

نفقات املوظفني                                                                  1,093                      997                          96                          10%
مصاريف تشغيلية أخرى                                                       1,471                      1,176                       295                        25%
اهتالكات و إطفاءات                                                            154                        153                          1                            1%

املجموع                                                                            2,718                      2,326                       392                        17%

مباليني اللريات السورية                                                          2017                       2016                        التغري                        التغري %
مخصص تسهيالت ائتامنية مبارشة                                            (1,686)                   343                          (2,029)                     592%-
مخصص تسهيالت ائتامنية غري مبارشة                                       (12)                       (48)                          36                            75%-
مؤونات ملواجهة أعباء رضيبية محتملة                                      3                            66                            (63)                         96%-

مؤونة مركز القطع التشغييل                                                   1                            (14)                         15                            107%-
مؤونات أخرى                                                                     (33)                        47                           (80)                          170%-
مؤونات مقابل دعاوي قضائية                                                 -                            (2,039)                     2,039                        100%-

املجموع                                                                             (1,727)                   (1,645)                     (82)                         5%

مباليني اللريات السورية                                                          2017                       2016                        التغري                        التغري %

1.200
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2.000

2.400

2.800

800

-

400

154

1,471

1,093

153

1,176

997

201720162015

التكاليف التشغيلية (مباليني اللريات السورية)

142

801

767 مصاريف تشغيلية أخرى

نفقات املوظفني

اهتالكات واطفاءات

التكاليف التشغيلية (مباليني اللريات السورية)

-

1,093
997

359
306

314
233201

187187
105

410

344

154153

نفقات
املوظفني

الصيانةتأمني
واملنافع

املعلوماتيةإيجارات
والسويفت

مصاريف
تشغيلية
أخرى

اهتالكات
واطفاءات

600

800

1.000

1.200

200

400

2017

2016
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املطلوبات و حقوق امللكية

حقوق مساهمي البنك
حقوق امللكية

احتياطي عام ملخاطر التمويل

حقوق األقلية (الجهة غري املسيطرة)
مجموع حقوق امللكية 

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة لدى املصارف
نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي

تسهيالت ائتامنية مبارشة (بالصايف)
موجودات مالية متوفرة للبيع

موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة

موجودات أخرى

ودائع بنوك
ودائع العمالء
تأمينات نقدية

مخصصات متنوعة

مطلوبات أخرى

املوجودات

مجموع املطلوبات

املطلوبات

مجموع املوجودات

رأس املال املكتتب به و املدفوع
احتياطي قانوين
احتياطي خاص

الخسائر املرتاكمة املحققة
األرباح  املدورة غري املحققة

مخصص رضيبة الدخل

إيداعات لدى املصارف

2017 ∫hC’G ¿ƒfÉc 31  ‘ Éªc óMƒŸG ‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H2017 ∫hC’G ¿ƒfÉc 31  ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d óMƒŸG πeÉ°ûdG  πNódG ¿É«H
2017

ájQƒ°S IÒd ìÉ°†jEG
2016

ájQƒ°S IÒd

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
19
20
21
21

 38,898,541,058 
 33,511,770,055 

   22,152,500,000 
 9,860,114,991 

 50,000,000 
 1,375,203,824 

 109,552,892 
 2,551,680,995 
 3,223,031,388 

 111,732,395,203 

 27,825,850,068 
 55,760,603,799 
 1,563,985,928 

 370,866,368 
 - 

 1,851,621,014 

 87,372,927,177 

 5,724,500,000 
 587,200,198 
 587,200,198 
 293,116,747 

(3,817,003,740) 
 20,984,453,946 
 24,359,467,349 

 677 
 24,359,468,026 

 111,732,395,203 

 23,568,213,484 
 62,768,633,600 

   - 
 11,311,060,707 

 50,000,000 
 1,375,183,993 

 116,118,319 
 2,198,552,640 
 3,783,700,002 

 105,171,462,745 

 23,244,573,998 
 50,663,115,778 
 1,355,328,697 

 416,612,290 
 344,420,008 

 1,517,057,229 

 77,541,108,000 

 5,724,500,000 
 471,365,461 
 471,365,461 
 293,116,747 

(4,743,681,634) 
 25,413,688,064 
 27,630,354,099 

 646 
 27,630,354,745 

 105,171,462,745 

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 41 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة وتقرأ معها.إن اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 41 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة وتقرأ معها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
انطوان الزير
املدير العام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
د . محمد أنس حمد اهللا

رئيس مجلس اإلدارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مهيار بركات

الفوائد الدائنة
الفوائد املدينة

صايف الدخل من الفوائد

العموالت والرسوم الدائنة
العموالت والرسوم املدينة

صايف الدخل من العموالت والرسوم

صايف الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم

أرباح تشغيلية ناتجة عن التعامالت بالعمالت األجنبية
( خسائر) أرباح تقييم مركز القطع البنيوي

أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
إيرادات تشغيلية أخرى 

إجاميل ( الخسارة) الدخل التشغييل

نفقات املوظفني
استهالكات املوجودات الثابتة

إطفاءات املوجودات غري امللموسة
اسرتداد (مرصوف) مخصص الخسائر االئتامنية

اسرتداد مخصصات  متنوعة
مصاريف تشغيلية أخرى

إجاميل املرصوفات التشغيلية

(الخسارة) الربح قبل الرضيبة

رضيبة الدخل

(خسارة) ربح السنة

مكونات الدخل الشامل األخرى
(الخسارة) الدخل الشامل للسنة

العائد إىل: 
         مساهمي البنك

         حقوق األقلية (الجهة غري املسيطرة)

الحصة األساسية واملخفضة للسهم من (خسارة) ربح السنة العائد إىل مساهمي البنك 

2017
ájQƒ°S IÒd

2016
ájQƒ°S IÒd

23
24

25
26

27
28

29
8
9

30
15
31

16

32

 2,697,840,734 
(1,330,977,046) 

 1,366,863,688 

 422,015,719 
(105,047,238) 

 316,968,481 

 1,683,832,169 

 370,039,172 
 (4,429,234,118) 

 84,642,664 
 10,669,648 

 (2,280,050,465) 

(1,092,836,283) 
(141,447,544) 
(12,844,543) 

1,685,823,644 
 41,707,775 

(1,471,239,303) 

(990,836,254) 

 (3,270,886,719) 

- 

 (3,270,886,719) 

- 
(3,270,886,719) 

 (3,270,886,750) 
 31 

 (3,270,886,719) 
 (57.14) 

ìÉ°†jEG
 2,598,073,682 

(1,080,517,537) 

      1,517,556,145 

 678,764,587 
(63,394,885) 

  
615,369,702 

  
2,132,925,847 

 354,224,819 
 9,833,193,465 

 82,750,120 
 4,304,871 

 12,407,399,122 

(997,064,437) 
(140,248,267) 
(12,558,584) 

(342,539,301) 
 1,987,815,796 

(1,175,759,107) 

(680,353,900) 

 11,727,045,222 

(344,420,008) 
 

11,382,625,214 

- 
11,382,625,214 

 
 11,382,625,186 

 28 
 11,382,625,214 

 198.84 
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إن اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 41 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة وتقرأ معها.إن اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 41 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة وتقرأ معها.

 2017 ∫hC’G ¿ƒfÉc 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d óMƒŸG á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ‘ äGÒ¨àdG ¿É«H

احتياطي
خاص

ájQƒ°S IÒd
   

 471,365,461 
   - 

 115,834,737 
   - 

 587,200,198 

 281,980,288 
   - 

 189,385,173 
   - 

  471,365,461 

احتياطي عام
ملخاطر التمويل

ájQƒ°S IÒd
 

 293,116,747
   - 
   - 
   - 

 293,116,747 

 293,116,747 
   - 
   - 
   - 

 293,116,747 

رأس املال املكتتب به
واملدفوع 
ájQƒ°S IÒd

 
 5,724,500,000

   - 
   - 
   - 

 5,724,500,000 

 5,724,500,000 
   - 
   - 

- 
5,724,500,000

الخسائر املرتاكمة
 املحققة

(4,743,681,634) 
   - 
   - 

 926,677,894 
(3,817,003,740) 

(5,914,343,009) 
   - 
   - 

 1,170,661,375 
(4,743,681,634) 

ájQƒ°S IÒd

 احتياطي
قانوين 

ájQƒ°S IÒd
 

  471,365,461 
   - 

 115,834,737 
   - 

 587,200,198 

 281,980,288 
- 

189,385,173 
 - 

  471,365,461 

ájQƒ°S IÒd

مجموع حقوق
مساهمي البنك 

 27,630,354,099
 (3,270,886,750)

   -
   -

 24,359,467,349

 16,247,728,913
 11,382,625,186

   -
   -

 27,630,354,099

ájQƒ°S IÒd

حقوق األقلية
(الجهة غري املسيطرة)

 646 
 31 
   - 
   - 

 677 

 618 
 28 
   - 
   - 

 646 

ájQƒ°S IÒd

األرباح املدورة
غرياملحققة

 25,413,688,064 
   - 
   - 

(4,429,234,118)
 20,984,453,946 

 15,580,494,599 
   - 
   - 

 9,833,193,465 
25,413,688,064 

ájQƒ°S IÒd

مجموع حقوق
 امللكية 

27,630,354,745 
 (3,270,886,719) 

   - 
   - 

 24,359,468,026 

16,247,729,531
 11,382,625,214 

   - 
   - 

 27,630,354,745 

2017
الرصيد يف 1 كانون الثاين 

إجاميل الدخل الشامل
املحول إىل اإلحتياطيات

تخصيص ربح السنة
الرصيد يف 31 كانون األول  

2016
الرصيد يف 1 كانون الثاين 

إجاميل الدخل الشامل
املحول إىل اإلحتياطيات

تخصيص ربح السنة
الرصيد يف 31 كانون األول

(خسائر) 
ربح السنة

   - 
 (3,270,886,750) 

(231,669,474) 
3,502,556,224 

   - 

   - 
 11,382,625,186 

(378,770,346) 
(11,003,854,840) 

     - 

ájQƒ°S IÒd

العائد إىل مساهمي البنك
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األنشطة التشغيلية
(الخسارة) الربح قبل رضيبة الدخل

تعديالت لبنود غري نقدية:
استهالكات

إطفاءات
(اسرتداد) مرصوف مخصص الخسائر االئتامنية

مؤونة مصاريف قضائية مستحقة من مقرتضني متعرثين
اسرتداد مخصصات متنوعة

خسائر (أرباح) استبعاد / بيع موجودات ثابتة

(الخسارة) الربح قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية
(الزيادة) النقص يف احتياطي ودائع لدى مرصف سورية املركزي

(الزيادة) النقص يف اإليداعات لدى املصارف
النقص يف تسهيالت ائتامنية مبارشة

الزيادة يف املوجودات األخرى
الزيادة يف التأمينات النقدية

الزيادة (النقص) يف ودائع العمالء
النقص يف مخصصات متنوعة

الزيادة (النقص) يف املطلوبات األخرى 
صايف التدفقات النقدية (املستخدمة يف) من األنشطة التشغيلية قبل الرضيبة

رضيبة الدخل املدفوعة عن أعوام سابقة
صايف التدفقات النقدية (املستخدمة يف) من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثامرية
رشاء موجودات ثابتة 

املتحصل من بيع موجودات ثابتة
رشاء موجودات غري ملموسة

صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة االستثامرية

األنشطة التمويلية
أرباح موزعة عىل املساهمني

صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة التمويلية
تأثري تغريات أسعار الرصف

صايف (النقض) الزيادة يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه كام يف 1 كانون الثاين

النقد وما يف حكمه كام يف 31 كانون األول
التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد وأنصبة األرباح

فوائد مقبوضة
فوائد مدفوعة

توزيعات أرباح مقبوضة

2017 ∫hC’G ¿ƒfÉc 31 ‘ á«¡àæŸG áæ°ù∏d óMƒŸG ájó≤ædG äÉ≤aóàdG ¿É«H
2017

ájQƒ°S IÒd

 (3,270,886,719) 

 141,447,544 
 12,844,543 

 (1,685,823,644) 
 13,278,208 

(41,707,775) 
12,538,298 

 (4.818.309.545) 
 (507,794,683) 

 (22,152,500,000)
 3,138,848,633 
(431,948,120) 
 383,105,594 

8,121,460,441 
(118,177) 

339,330,428 
 (15,927,925,429)

   (344,420,008) 
(16,272,345,437)

(163,515,889)
 6,600,000 

(3,368,900) 
(160,284,789) 

(550) 
(550) 

 (2,416,902,216) 
 (18,849,532,992)
 60,471,530,847 
 41,621,997,855 

 2,481,416,416 
 1,281,077,314 

   2,000,000 

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 41 تشكل جزءاً من هذه البيانات املالية املوحدة وتقرأ معها.

8
9

30
31
15
8

16

8

9

33

ìÉ°†jEG
2016

ájQƒ°S IÒd

 11,727,045,222 

 140,248,267 
 12,558,584 

 342,539,301 
 35,789,637 

(1,987,815,796) 
(19,997) 

 10,270,345,218 
 221,887,858 

 3,679,400,000 
 3,109,061,755 
(655,918,104) 

 69,971,982 
(4,782,396,674) 

(4,117,105) 
(605,843,406) 

 11,302,391,524 

   - 
11,302,391,524 

(83,999,346) 
 7,500,000 

(2,996,000) 
(79,495,346) 

(2,558) 
(2,558) 

 8,027,095,748 
 19,249,989,368 
 41,221,541,479 
 60,471,530,847 

 2,580,682,549 
 1,122,950,311 

   - 

∂æÑdG øY äÉeƒ∏©e .1
تم تأسيس بنك عوده سورية ش.م.م.ع (البنك) كرشكة مساهمة مغفلة يف 
30 آب 2005 مبوجب السجل التجاري رقم (14456)، وبناًء عىل القرار رقم 
أيلول  بتاريخ 13  املركزي  سورية  مرصف  إدارة  لجنة  عن  الصادر  أ  703/ل 

2005 ومبوجب قانون املصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001.
سجل البنك لدى مفوضية الحكومة تحت رقم 12 بوصفه مرصفاً خاصاً. اتخذ 

البنك مركزاً رئيسياً له يف دمشق – سورية.
مليون  إىل 2.5  موزع  سورية  لرية  مليار  مقداره 2.5  برأسامل  البنك  تأسس 
سهم بقيمة أسمية ألف لرية سورية للسهم الواحد، وقد تم زيادة رأس املال 
بتاريخ 20 آب 2009 ليصل إىل خمسة مليارات لرية سورية وزيادة أخرى يف 
لرية  مليون  وخمسون  وثالمثائة  مليارات  خمسة  ليصبح   2010 حزيران   21
سورية، كام متت زيادة رأس املال بتاريخ 1 حزيران 2011 ليصل إىل خمسة 

مليارات وسبعامئة وأربع وعرشون مليون وخمسامئة ألف لرية سورية.
بتاريخ 6 حزيران 2012 تم تعديل القيمة االسمية للسهم لتصبح 100 لرية 
سورية بدالً من 1,000 لرية سورية وذلك مبا يتفق مع أحكام املادة / 91 / من 
شباط   14 تاريخ   /  29  / رقم  الترشيعي  باملرسوم  الصادر  الرشكات  قانون 
2011 ليصبح رأس مال البنك والبالغ 5,724,500,000 لرية سورية موزعاً عىل 

57,245,000 سهم بقيمة اسمية 100 لرية سورية للسهم الواحد.
يقوم البنك بتقديم جميع األعامل املرصفية واملالية من خالل مركزه وفروعه 
داخل الجمهورية وعددها 19 فرع مرخص، علامً بأنه يوجد فرع واحد مازال 

قيد اإلنجاز ومل يبدأ بتقديم الخدمات.
نتيجة للظروف االستثنائية التي تشهدها بعض املناطق يف الجمهورية العربية 
السورية، تم إيقاف العمل مؤقتا يف ثالثة فروع لدى املرصف وهي فرع سوق 
اإلنتاج بحلب وفرع درعا وفرع القامشيل، وذلك بعد الحصول عىل موافقة 
مرصف سورية املركزي عىل إيقافهم مؤقتا لحني زوال الظروف االستثنائية 
لتعود بعدها إىل الخدمة. تم إيقاف العمل بشكل دائم يف فرع امليدان خالل 

الربع األول من عام 2016 حيث تم شطبه من سجل املصارف.
إن أسهم البنك مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية.

تساهم مجموعة عوده ش.م.ل بنسبة %47 يف رأسامل البنك.
يساهم بنك عوده سورية ش.م.م.ع بنسبة %99.99 يف رشكة عوده كابيتال 
سورية محدودة املسؤولية واملسجلة يف السجل التجاري تحت رقم 15663 

بتاريخ 27 كانون الثاين 2009.

IóMƒŸG á«dÉŸG äÉfÉ«ÑdG ≈∏Y á≤aGƒŸG
كانون   31 يف  كام  للبنك  املوحدة  املالية  البيانات  إصدار  عىل  املوافقة  متت 
األول 2017 بقرار مجلس اإلدارة يف جلسته رقم (إ18-1) املنعقدة بتاريخ 15 

آذار 2018 عىل أن تتم املوافقة الحقاً من قبل الهيئة العامة للمساهمني.
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- تم إعداد البيانات املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية.

الدولية  املالية  التقارير  ملعايري  وفقاً  املوحدة  املالية  البيانات  إعداد  تم   -
ومعايري املحاسبة الدولية وتفسرياتها وقرارات مجلس النقد والتسليف. 

التشغيل  عملة  وهي  السورية  باللرية  املوحدة  املالية  البيانات  عرض  تم   -
للمجموعة.

سورية  عوده  لبنك  املالية  البيانات  عىل  املوحدة  املالية  البيانات  تشتمل   -
ش.م.م.ع والرشكة التابعة كام يف 31 كانون األول 2017.

- تقوم املجموعة بعرض بيان املركز املايل املوحد حسب ترتيب السيولة. يتم 
املركز  بيان  يف  باإلجاميل  عادَة  املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات  ادراج 
املايل املوحد، يتم تقاصها واإلفصاح عنها بالصايف فقط كام هو منصوص عليه 

يف ملخص أهم السياسات املحاسبية يف االيضاح 2.5.
- بعد األخذ بعني االعتبار أحدث مؤرش رسمي ألسعار املستهلك واملؤرشات 
النوعية األخرى، ال يعترب االقتصاد الذي تعمل به املجموعة اقتصاداً ذا تضخم 

مرتفع.
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إن البيانات املالية املوحدة للمجموعة تشمل أنشطة البنك وأنشطة الرشكة 
التابعة، رشكة عوده كابيتال سورية املحدودة املسؤولية. إن النشاط الرئييس 
املتعلقة  املعلومات  ونرش  وتحليل  االستشارات  تقديم  هو  الرشكة  لهذه 
باألوراق املالية باإلضافة إىل مامرسة أعامل رشاء وبيع األوراق املالية لحساب 
املحدودة  سورية  كابيتال  عوده  رشكة  تأسيس  تم  الغري.  ولحساب  الرشكة 
املسؤولية بتاريخ 27 كانون الثاين 2009 وسجلت بالسجل التجاري تحت رقم 

15663. إن نسبة ملكية البنك يف هذه الرشكة هي 99.99%.
املتغرية  العوائد  من  حقوق  للمجموعة  يكون  عندما  السيطرة  تحقيق  يتم 
نتيجة مشاركتها بالجهة املستثمر فيها ولها قدرة التأثري عىل هذه العوائد من 

خالل سلطة التحكم بالجهة املستثمر فيها. 
السيطرة.  إىل  يؤدي  التصويت  حقوق  أغلبية  عىل  الحصول  أن  املفرتض  من 
ومع ذلك، يف حاالت فردية، قد متارس املجموعة السيطرة بأقل من ٪50 من 
األسهم أو قد ال تكون قادرًة عىل مامرسة السيطرة حتى مع امتالك أكرث من 
عىل  سيطرة  املجموعة  لدى  كان  إذا  ما  تقييم  عند  املنشأة.  أسهم  من   50٪
املجموعة  تأخذ  العوائد،  تغري  عىل  سيطرة  وبالتايل  فيها  املستثمر  الجهة 

باالعتبار كل الوقائع والظروف ذات الصلة، مبا يف ذلك:
- غرض وتصميم الجهة املستثمر فيها

ميكن  كان  إذا  وما  األنشطة  تلك  حول  القرارات  اتخاذ  وكيفية  األنشطة   -
للمجموعة توجيه هذه األنشطة

وحقوق  البيع  وحقوق  الرشاء  يف  الخيار  حقوق  مثل  التعاقدية  الرتتيبات   -
التصفية

- فيام إذا كانت املجموعة عرضة، أو لديها حقوق يف العوائد املتغرية نتيجة 
هذه  تغيري  يف  التأثري  عىل  القدرة  ولها  فيها،  املستثمر  بالجهة  مشاركتها 

العوائد.
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األخرى  الشامل  الدخل  عنارص  من  عنرص  وكل  الخسائر  أو  األرباح  تعود 
ملساهمي الرشكة األم للمجموعة وإىل حقوق األقلية (الحصة غري املسيطرة)، 
غري  (الحصة  األقلية  حقوق  أرصدة  يف  عجز  إىل  يؤدي  هذا  كان  لو  حتى 
املسيطرة). عند الرضورة، يتم إجراء تعديالت عىل البيانات املالية للرشكات 
املحاسبية  السياسات  مع  تتامىش  املحاسبية  سياساتها  لجعل  التابعة 
املساهمني  وحقوق  واملطلوبات  املوجودات  جميع  حذف  يتم  للمجموعة. 
ضمن  عمليات  عن  الناتجة  النقدية  والتدفقات  واملصاريف  واإليرادات 

املجموعة عند التوحيد.
كانت  إذا  فيها  املستثمر  الجهة  عىل  سيطرتها  تقييم  بإعادة  املجموعة  تقوم 
الحقائق والظروف تشري إىل أن هناك تغيريات يف واحد أو أكرث من العنارص 
عىل  املجموعة  تحصل  عندما  التابعة  الرشكة  توحيد  يبدأ  للسيطرة.  الثالثة 
السيطرة عىل الرشكة التابعة ويتوقف عندما تفقد املجموعة السيطرة عىل 
واملصاريف  واإليرادات  واملطلوبات  املوجودات  تدرج  التابعة.  الرشكة 
للرشكة التابعة املقتناة أو املستبعدة خالل السنة يف البيانات املالية املوحدة 
عن  املجموعة  توقف  تاريخ  حتى  السيطرة  املجموعة  اكتساب  تاريخ  من 

السيطرة عىل الرشكة التابعة.
تتم معالجة التغري يف حصة امللكية يف الرشكة التابعة، دون فقدان السيطرة، 
ضمن حقوق امللكية. إذا فقدت املجموعة السيطرة عىل رشكة تابعة، فإنها 
الصلة  ذات  واملطلوبات  الشهرة)  ذلك  يف  (مبا  باملوجودات  االعرتاف  تلغي 
والحصص غري املسيطرة ومكونات حقوق امللكية األخرى بينام يتم االعرتاف 
بأي  االعرتاف  يتم  املوحد.  الدخل  بيان  ضمن  ناتجة  خسارة  أو  ربح  بأي 

استثامر محتفظ به بالقيمة العادلة يف تاريخ فقدان السيطرة.
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قامت املجموعة بتطبيق بعض املعايري والتعديالت ألول مرة والتي أصبحت 
نافذة ابتداء من 1 كانون الثاين 2017. مل تقم املجموعة بالتطبيق املبكر ألي 

معيار أو تفسري أو تعديل من املعايري الصادرة وغري نافذة التطبيق. 
إن طبيعة وأثر كل معيار أو تعديل جديد مبينة ادناه:

 – النقدية  التدفقات  بيان   7 رقم  الدويل  املحاسبة  معيار  عىل  التعديالت   -
مبادرة اإلفصاح 

يف  التغريات  حول  اإلفصاحات  تقديم  املنشأة  من  تتطلب  التعديالت  إن 
عن  الناتجة  التغريات  ذلك  يف  مبا  التمويلية،  األنشطة  عن  الناتجة  مطلوباتها 
التدفقات النقدية والتغريات غري النقدية (كاألرباح أو الخسائر الناتجة عن 

فروقات أسعار الرصف). 
- التعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم 12 رضائب الدخل - االعرتاف 

باملوجودات الرضيبية املؤجلة للخسائر غري املحققة 
كان  إذا  فيام  االعتبار  بعني  تأخذ  أن  يجب  املنشأة  بأن  التعديالت  توضح 
أن  ميكن  الذي  للرضيبة،  الخاضع  الربح  مصادر  من  يحد  الرضيبي  القانون 
يقتطع منه اسرتدادات الفروقات الرضيبية املؤقتة القابلة لالقتطاع والناتجة 

عن الخسائر غري املحققة. عالوًة عىل ذلك، فإن التعديالت تبني كيفية قيام 
التي  الحاالت  وترشح  للرضيبة  الخاضعة  املستقبلية  األرباح  بتحديد  املنشاة 
من  بأكرث  املوجودات  لبعض  اسرتدادا  للرضيبة  الخاضع  الربح  فيها  يتضمن 

قيمتها الدفرتية.
التحسينات السنوية ملعايري التقارير املالية الدولية (دورة 2014 اىل 2016):

هذه التحسينات تتضمن:
- التعديالت عىل معيار التقارير املالية الدويل رقم 12 اإلفصاح عن الحصص 

يف منشآت أخرى: توضيح نطاق متطلبات اإلفصاح 
إن التعديالت توضح أن متطلبات اإلفصاح يف املعيار 12، عدا عن املذكورة 
يف الفقرات B10-B16، تطبق عىل حصص املنشأة يف رشكة تابعة، مرشوع 
أو  مشرتك  مرشوع  يف  حصصها  من  جزء  عىل  (أو  حليفة  رشكة  أو  مشرتك 
رشكة حليفة) واملصنفة عىل أنها (أو املتضمنة يف مجموعة استبعاد مصنفة 

عىل أنها) محتفظ بها للبيع.
إن هذه التعديالت ليس لها أي أثر عىل املجموعة. 
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نافذة  وغري  الصادرة  املعدلة  أو  الجديدة  والتفسريات  املعايري  ييل  فيام 
املجموعة  تعتزم  للمجموعة،  املالية  البيانات  اصدار  تاريخ  حتى  للتطبيق 

تطبيق هذه املعايري، إن لزم االمر، عندما تصبح سارية املفعول.
- معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 - "األدوات املالية"

النسخة   (IASB) الدولية  املحاسبة  معايري  مجلس  أصدر   ،2014 متوز  يف 
النهائية من معيار التقارير املالية الدويل رقم 9 األدوات املالية ليحل محل 
وكل  والقياس  االعرتاف   - املالية  األدوات   39 رقم  الدويل  املحاسبي  املعيار 
اإلصدارات السابقة ملعيار التقارير املالية الدويل رقم 9. يجمع معيار التقارير 
املالية الدويل رقم 9 كافة الجوانب الثالثة ملرشوع محاسبة األدوات املالية: 
التصنيف والقياس، وتدين القيمة ومحاسبة التحوط. إن معيار التقارير املالية 
الدويل رقم 9 نافذ للتطبيق عىل الفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 كانون 
الثاين 2018، مع السامح بالتطبيق املبكر له. باستثناء محاسبة التحوط، يجب 
تطبيق هذا املعيار بأثر رجعي، إال أن عرض معلومات املقارنة ليس إلزامياً. 
بالنسبة ملحاسبة التحوط، يتم تطبيق متطلبات املعيار عىل اساس مستقبيل، 

مع بعض االستثناءات املحددة.

املوجودات املالية:  
إن تصنيف وقياس املوجودات املالية يعتمد عىل كيفية ادارتها (منوذج أعامل 
املجموعة) وخصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية. هذه العوامل تحدد ما إذا 
خالل  من  العادلة  القيمة  املطفأة،  بالتكلفة  تقاس  املالية  املوجودات  كانت 
الدخل الشامل اآلخر، او القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. بالنسبة 
ألدوات حقوق امللكية غري املحتفظ بها للمتاجرة، ميكن للمنشأة أن تقوم، 
الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  بتصنيفها  فيه،  رجعة  ال  باختيار 
بيان  إىل  الخسارة  أو  للربح  الحقاً  التصنيف  اعادة  إمكانية  عدم  مع  اآلخر، 

الدخل. يطبق هذا اإلختيار لكل استثامر عىل حدة.

املطلوبات املالية:
املطلوبات  محاسبة  ستبقى   ،(9) رقم  الدويل  املالية  التقارير  معيار  حسب 
املالية شبيهة اىل حد كبري مبعيار املحاسبة الدويل رقم (39)، باستثناء معالجة 
نفسها  باملنشأة  الخاصة  االئتامن  مخاطر  عن  الناشئة  الخسائر  أو  االرباح 
واملتعلقة باملطلوبات املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
مطلوباتها  تصنيف  عىل  جوهري  تغيري  أي  تتوقع  ال  املجموعة  فإن  ولذلك 
املالية عند تطبيق املعيار. إن قواعد إلغاء االعرتاف بقيت كام هي يف معيار 

املحاسبة الدويل رقم (39) ومل تتغري.

الخسائر  منهج  وفق  القيمة  انخفاض  مبخصصات  املجموعة  تعرتف  سوف 
اإلئتامنية املتوقعة للموجودات املالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة، وهو ما يتضمن بشكل رئييس التمويل واالستثامرات التي 
اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  أو  املطفأة  بالتكلفة  تقاس 
والودائع لدى البنوك والضامنات املالية والذمم املدينة األخرى وااللتزامات 
االئتامنية. إن املدخالت الرئيسية لقياس الخسائر اإلئتامنية املتوقعة ترتكز يف 

املتغريات التالية:

ملنهجية  وفقاً  مراحل  ثالث  إىل  املالية  موجوداتها  تصنيف  املجموعة  تنوي 
معيار التقارير املالية الدويل رقم (9):

- املرحلة 1: املوجودات العاملة: املوجودات املالية التي مل تتدهور جودتها 
االئتامنية بصورة جوهرية منذ نشوئها. سيتم تسجيل مخصص االنخفاض يف 

القيمة بناًء عىل خسارة االئتامن املتوقعة ملدة 12 شهر
تدهورت  التي  املالية  املوجودات  العاملة:  غري  املوجودات   :2 املرحلة   -
اإلئتامن  جودة  تقييم  يتم  نشوئها.  منذ  جوهرية  بصورة  االئتامنية  جودتها 
التقارير  إعداد  تاريخ  يف  كام  األصل  عمر  مدى  عىل  التعرث  احتاملية  مبقارنة 
املالية مع احتاملية التعرث املتبقية عىل مدى عمر األصل يف الوقت الذي تم 
فيه تقديرها عند اإلعرتاف األويل للتعرض للمخاطر (تعدل عند الحاجة وفقاً 
يف  االنخفاض  مخصص  تسجيل  سيتم  املسبق).  الدفع  توقعات  يف  للتغريات 

القيمة عىل أساس خسارة اإلئتامن املتوقعة عىل مدى عمر األصل.
- املرحلة 3: املوجودات منخفضة القيمة: بالنسبة للموجودات املالية التي 
القيمة  يف  االنخفاض  مخصص  بتسجيل  املجموعة  ستقوم  قيمتها،  انخفضت 

عىل أساس احتاملية التعرث عىل مدى عمر األصل.
سوف تأخذ املجموعة يف االعتبار املعلومات املستقبلية يف تقييمها للتدهور 
اإلئتامن  خسارة  قياس  وكذلك  نشوئها  منذ  اإلئتامن  مخاطر  يف  الجوهري 
عوامل  مثل  عنارص  عىل  املستقبلية  املعلومات  تشتمل  وسوف  املتوقعة. 
والتضخم،  اإلجاميل،  املحيل  الناتج  ومنو  البطالة،  (مثل  الكيل  االقتصاد 

ومعدالت الربح) والتوقعات االقتصادية من املصادر الداخلية والخارجية.
سيناريوهات  صياغة  املجموعة  تعتزم  املحتملة،  النتائج  مجموعة  ولتقييم 
متوقعة  ائتامن  خسارة  باشتقاق  سيناريو  كل  يف  املجموعة  ستقوم  مختلفة. 
وفقاً  القيمة  يف  االنخفاض  مخصص  لتحديد  محتمل  مرجح  منهج  وتطبيق 

ملتطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية (9).

تهدف متطلبات محاسبة التحوط العامة لتيسري محاسبة التحوط وخلق رابط 
أقوى مع اسرتاتيجية إدارة املخاطر والسامح بتطبيق محاسبة التحوط عىل 
هذه  فإن  ذلك  ومع  واملخاطر.  التحوط  أدوات  مختلف  من  أكرب  عدد 
الكلية  التحوط  محاسبة  السرتاتيجيات  واضح  بشكل  تتطرق  ال  املتطلبات 
املالية  التقارير  معيار  يسمح  لذلك  ونتيجة  للبنوك.  أهمية  ذات  هي  والتي 
تطبيق  يف  االستمرار  عىل  تقوم  محاسبية  سياسة  باختيار   (9) رقم  الدويل 

محاسبة التحوط وفقا ملعيار املحاسبة الدويل رقم (39).
بناًء عىل التحليل الذي تم حتى تاريخه، تتوقع املجموعة أن تستمر يف تطبيق 

محاسبة التحوط وفق معيار املحاسبة الدويل رقم (39).

رقم  املالية  للتقارير  الدويل  للمعيار  األويل  للتطبيق  االنتقالية  لألحكام  وفقاً 
(9)، يُسمح للمجموعة باالعرتاف بأي فرق بني القيمة الدفرتية السابقة وفق 
معيار املحاسبة الدويل رقم (39) وبني القيمة الدفرتية يف بداية الفرتة املالية 
لألرباح  االفتتاحي  الرصيد  يف  األويل  التطبيق  تاريخ  تتضمن  والتي  السنوية 
املدورة. بناء عىل تقييم املجموعة، فإن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 

رقم (9) يتوقع أن يكون له التأثريات التالية:
التصنيف:

بناء عىل تقييم اإلدارة لنموذج األعامل وطبيعة األدوات املالية املوجودة يف 
نهاية الفرتة املالية، فإنها تتوقع التأثري التايل عىل التصنيف:

تقاس بالتكلفة  يتوقع أن  املحاسبة الدويل رقم (39)،  املطفأة حسب معيار 
املطفأة أيضا حسب معيار التقارير املالية الدويل رقم (9).

لن  لهذا  اآلخر،  الشامل  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  التصنيف  رشوط 
متطلبات  باستثناء  املوجودات  هذه  محاسبة  عىل  تغيري  أي  هناك  يكون 

انخفاض القيمة الجديدة.

الدخل الشامل اآلخر ستصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
حسب معيار التقارير املالية الدويل رقم (9).

انخفاض القيمة:
خسائر  حساب  يف  املتوقعة  الخسارة  ملنهجية  املجموعة  النتقال  نتيجة 
يتعلق  فيام  الخسائر  هذه  مخصصات  يف  زيادة  تتوقع  فانها  االئتامن، 
باملوجودات املالية املسجلة يف 1 كانون الثاين 2018. ونتيجة لذلك، فإن نسبة 
يف  املحتملة  الزيادة  من  رئيسية  بصورة  تتأثر  قد  للبنك  املال  رأس  كفاية 

مخصصات انخفاض القيمة.
االفصاح:

العرض.  يف  وتغيريات  جديدة  افصاح  متطلبات  ايضا  الجديد  املعيار  يقدم 
يتوقع أن تغري هذه املتطلبات طبيعة ومدى افصاحات املجموعة فيام يتعلق 

بأدواتها املالية باألخص يف سنة تطبيق املعيار الجديد ألول مرة.
الـتأثري املايل الصايف:

بناًء عىل ما سبق، ال تتوقع املجموعة أي زيادة يف املخصصات نتيجة لتطبيق 
املعيار.
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تنويه:
إن األثر املايل يتضمن تأثري التغري يف مخصصات الخسائر اإلئتامنية مقارنة مع 
31 كانون األول 2017 حسب معيار املحاسبة الدويل رقم (39). إن األثر املبني 
أعاله هو تقدير يف لحظة معينة وليس توقع. التأثري الفعيل عىل املجموعة 
نتيجة لتطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم (9) قد يختلف جوهرياً عن 
والضوابط  املنهجيات،  النامذج،  بتعديل  املجموعة  ستستمر  التقدير.  هذا 
وستتابع التطورات التنظيمية عند تطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم 

(9) يف 1 كانون األول 2018.
الحوكمة والضوابط

 (9) املالية  للتقارير  الدويل  املعيار  تطبيق  برنامج  بإدارة  املجموعة  تقوم 
وإدارة  التسليف  إدارة  عن  ممثلني  بني  والتنسيق  العمل  خالل  من  مركزياً 
املخاطر واإلدارة املالية واالستعانة أيضا بخرباء يف هذا املجال لتحديد مصادر 
البيانات وتصميم النامذج ومعالجة تقنية املعلومات وإصدار التقارير، إضافة 
والعوامل  االئتامن  مخاطر  يف  الجوهرية  الزيادة  لتقييم  منهج  تطوير  إىل 

املستقبلية مبا يف ذلك عوامل االقتصاد الكيل.
إن العمل الذي قامت به املجموعة حتى تاريخ اصدار البيانات املالية يشتمل 
الخاصة  والقياس  التصنيف  مبتطلبات  املتأثرة  الدين  ألدوات  تقييم  عىل 
انخفاض  لتحديد  منهجية  تطوير  وأيضاً   ،(9) املالية  للتقارير  الدويل  باملعيار 

القيمة بحيث تشكل أساسا الحتساب مخصص خسارة االئتامن املتوقعة.
إن هيكل الحوكمة والضوابط لدى املجموعة مازال قيد اإلنجاز مبا يتامىش مع 
وثيقة التوجيهات التي يتضمنها املعيار الدويل للتقارير املالية (9). إن هذه 
التوجيهات تتطلب تكوين إطار عمل للحوكمة يتم اعتامده من قبل مجلس 
تحديد  مبوجبها  يتم  مفصلة  وضوابط  سياسات  عىل  يشتمل  بحيث  اإلدارة 

األدوار واملسؤوليات.
- معيار التقارير املالية الدويل رقم 15 - اإليرادات من العقود مع الزبائن

تم إصدار معيار التقارير املالية الدويل رقم 15 يف أيار 2014 وتم تعديله يف 
عن  للمحاسبة  خطوات  خمس  من  لنموذج  املعيار  أسس   .2016 نيسان 
اإليرادات الناتجة عن العقود املربمة مع الزبائن. وفقا للمعيار يتم االعرتاف 
باإليراد ليعكس املبلغ الذي تتوقع املنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل السلع 
أو الخدمات املقدمة للزبائن. إن معيار اإليرادات الجديد سيحل محل جميع 
باالعرتاف  املتعلقة  الحالية  الدولية  املالية  التقارير  معايري  متطلبات 
باإليرادات. يتطلب املعيار التطبيق بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل 
السامح  مع   .2018 الثاين  كانون   1 بعد  أو  يف  تبدأ  التي  السنوية  للفرتات 
بالتطبيق املبكر. ستقوم املجموعة بتطبيق املعيار يف تاريخ نفاذ تطبيقه. تقوم 

املجموعة بتقييم أثر هذا املعيار عىل بياناتها املالية املوحدة.
املحاسبة  ومعيار   10 رقم  الدويل  املالية  التقارير  معيار  عىل  التعديالت   -
الدويل رقم 28: البيع أو املساهمة باألصول بني املستثمر ورشكته الزميلة أو 

مشاريعه املشرتكة
ومعيار  رقم 10  الدويل  املالية  التقارير  معيار  بني  التباين  التعديالت  تتناول 
املحاسبة الدويل رقم 28 بالتعامل مع فقدان السيطرة عىل رشكة تابعة تم 

بيعها أو املساهمة بها لصالح رشكة زميلة أو مرشوع مشرتك. 

توضح التعديالت أن الربح أو الخسارة الناتجة عن بيع أصول أو املساهمة 
بها والتي متثل عمل تجاري، كام هو معرف يف معيار التقارير املالية الدويل 
رقم 3، بني املستثمر ورشكته الزميلة أو مرشوعه املشرتك، يتم االعرتاف به 
بشكل كامل. بينام أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع أو املساهمة بأصول ال 
ذي  غري  املستثمر  حصص  بحدود  عمل تجاري، يتم االعرتاف بها فقط  متثل 
املحاسبة  معايري  مجلس  قام  املشرتك.  املرشوع  أو  الزميلة  الرشكة  يف  الصلة 
ولكن  مسمى،  غري  أجل  إىل  التعديالت  هذه  نفاذ  تاريخ  بتأجيل  الدولية 
املنشأة التي تتبنى تطبيق هذه التعديالت بوقت مبكر يجب أن تطبقها عىل 
تصبح  عندما  التعديالت  هذه  بتطبيق  املجموعة  ستقوم  مستقبيل.  أساس 

نافذة. 
وقياس  تصنيف   -  2 رقم  الدويل  املالية  التقارير  معيار  عىل  التعديالت   -

معامالت الدفع عىل أساس األسهم
املالية  التقارير  معيار  عىل  تعديالت  الدولية  املحاسبة  معايري  مجلس  أصدر 
الدويل رقم 2 الدفع عىل اساس األسهم والتي تناولت ثالث جوانب رئيسية: 
تأثري رشوط االستحقاق عىل قياس معامالت الدفع عىل اساس األسهم التي 
يتم تسويتها نقدا، تصنيف معامالت الدفع عىل اساس األسهم عندما يرتتب 
عىل صايف مبلغ التسوية التزام رضيبة مقتطعة، واملعالجة املحاسبية يف الحالة 
التي يؤدي فيها التعديل عىل رشوط معاملة دفع عىل أساس األسهم اىل تغيري 
يتم  معاملة  اىل  نقدا  تسويتها  يتم  معاملة  من  املعاملة  هذه  تصنيف  يف 

تسويتها باستخدام أدوات حقوق امللكية.
عند البدء بالتطبيق، يجب عىل املنشآت القيام بتطبيق التعديالت من دون 
إعادة عرض الفرتات السابقة، إال أنه يسمح بالتطبيق بأثر رجعي يف حال كان 
هذه  إن  أخرى.  رشوط  توافر  مع  الثالثة  التعديالت  لجميع  التطبيق 
التعديالت نافذة للتطبيق للفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 كانون األول 
2018 مع السامح بالتطبيق املبكر. تقوم املجموعة بتقييم أثر هذا املعيار عىل 

بياناتها املالية املوحدة. 
 

- معيار التقارير املالية الدويل رقم 16 - عقود اإليجار
تم اصدار معيار التقارير املالية الدويل رقم 16 يف كانون الثاين 2016 والذي 
لجنة  وتفسري  اإليجار،  عقود   17 رقم  الدويل  املحاسبة  معيار  محل  حل 
االتفاقية  كانت  إذا  فيام  تحديد   4 رقم  الدولية  املالية  التقارير  تفسريات 
تتضمن عقد ايجار، تفسري لجنة تفسريات املعايري رقم 15 اإليجار التشغييل – 
الحوافز، وتفسري لجنة تفسريات املعايري رقم 27 تقييم جوهر العمليات التي 
تنطوي عىل الشكل القانوين لعقد اإليجار. إن معيار التقارير املالية الدولية 
بعقود  الخاص  واإلفصاح  والعرض  والقياس  االعرتاف  مبادئ  يحدد  رقم 16 
عقود  جميع  عن  باملحاسبة  يقوموا  أن  املستأجرين  من  ويتطلب  االيجار، 
االيجار وفق منوذج موحد ضمن بيان املركز املايل بشكل مشابه للمحاسبة 
يتضمن   .17 رقم  الدويل  املحاسبة  معيار  وفق  التمويلية  اإليجار  عقود  عن 
املوجودات  استئجار  وهام  باإليجار  باالعرتاف  يتعلق  فيام  استثنائني  املعيار 
منخفضة القيمة (مثل أجهزة الحاسب الشخيص) وعقود االيجار قصرية األمد 
يقوم  باإليجار،  البدء  تاريخ  يف  سنة).  من  ألقل  أو  سنة  ملدة  االيجار  (عقود 
املستأجر باالعرتاف بالتزام متعلق بدفع االيجار (التزام االيجار) وبأصل ميثل 

حق استخدام األصل املستأجر خالل فرتة اإليجار (حق استخدام األصل). 

عىل  الفائدة  مبرصوف  منفصل  بشكل  االعرتاف  املستأجرين  عىل  يتوجب 
التزام اإليجار ومرصوف االستهالك عىل حق استخدام األصل.

يجب عىل املستأجرين إعادة قياس التزام االيجار عند وقوع أحداث معينة 
نتيجة  املستقبلية  االيجار  دفعات  يف  التغري  أو  اإليجار  مدة  يف  التغري  (مثل 
يقوم  الدفعات).  هذه  قيمة  لتحديد  مستخدم  معدل  أو  مؤرش  يف  التغري 
املستأجر باالعرتاف مببلغ إعادة قياس التزام االيجار كتعديل عىل حساب حق 

استخدام األصل.
املالية  التقارير  معيار  وفق  للمؤجر  بالنسبة  اإليجار  عقود  عن  املحاسبة 
معيار  وفق  الحالية  املحاسبة  عن  جوهري  بشكل  تتغري  مل  رقم 16  الدولية 
االيجار  عقود  كافة  بتصنيف  املؤجر  يستمر   .17 رقم  الدويل  املحاسبة 
 17 رقم  الدويل  املحاسبة  معيار  يف  املتبع  التصنيف  مبدأ  نفس  باستخدام 

والتمييز بني نوعني من االيجار: التموييل والتشغييل.
واملستأجر  املؤجر  من  أيضاً   16 رقم  الدويل  املالية  التقارير  معيار  يتطلب 
القيام بإفصاحات أكرث مام يتطلبه معيار املحاسبة الدويل رقم 17. إن معيار 
التقارير املالية الدويل رقم 16 نافذ للتطبيق للفرتات السنوية التي تبدأ يف أو 
بعد 1 كانون الثاين 2019 مع السامح بالتطبيق املبكر ولكن ليس قبل تطبيق 
املنشأة ملعيار التقارير املالية الدويل رقم 15. للمستأجر الخيار بتطبيق املعيار 
إما بأثر رجعي كامل او بأثر رجعي معدل. تسمح األحكام االنتقالية للمعيار 

ببعض االعفاءات.
خالل عام 2018، ستقوم املجموعة بتقييم األثر املتوقع لتطبيق هذا املعيار 

عىل بياناتها املالية املوحدة. 
- معيار التقارير املالية الدويل رقم 17 – عقود التأمني 

أصدر مجلس معايري املحاسبة الدولية معيار التقارير املالية الدويل رقم 17 يف 
أيار 2017 (IFRS 17)، والذي يعترب معياراَ جديداَ شامالَ لعقود التأمني يغطي 
سيحل  للتطبيق،  نافذاً  يصبح  عندما  واإلفصاح.  العرض  والقياس،  االعرتاف 
معيار التقارير املالية الدويل رقم 17 محل معيار التقارير املالية الدويل رقم 
4 الصادر بتاريخ 2005. يطبق معيار التقارير املالية الدويل رقم 17 عىل كافة 
أنواع عقود التأمني (مثل التأمني عىل الحياة، التأمني املبارش وإعادة التأمني) 
بغض النظر عن نوع املنشأة التي تقوم بإصدار هذه العقود، كام يطبق أيضاَ 
مشاركة  ميزات  عىل  تحتوي  التي  املالية  واألدوات  الضامنات  بعض  عىل 

اختيارية. 
يتضمن املعيار بعض االستثناءات يف النطاق. إن الهدف العام ملعيار التقارير 
فائدة  أكرث  التأمني  لعقود  محاسبة  منوذج  تقديم  هو  رقم 17  الدويل  املالية 
املالية  التقارير  معيار  متطلبات  من  العكس  عىل  للمؤمنني.  بالنسبة  واتساقاً 
السياسات  عىل  الحفاظ  عىل  كبري  بشكل  يستند  والذي   ،4 رقم  الدويل 
يقدم  رقم 17  الدويل  املالية  التقارير  معيار  فإن  السابقة،  املحلية  املحاسبية 
منوذجاَ شامالّ لعقود التأمني، يغطي كافة الجوانب املحاسبية ذات الصلة. إن 
جوهر معيار التقارير املالية الدويل رقم 17 هو النموذج العام، واملكمل ب: 

  (طريقة العموالت املتغرية) 

  األمد.

التي  املالية  للفرتات  التطبيق  نافذ  رقم 17  الدويل  املالية  التقارير  معيار  إن 
تبدأ يف أو بعد 1 كانون األول 2021 مع اإللزام بعرض أرقام املقارنة. يسمح 
املالية  التقارير  معياري  بتطبيق  املنشأة  تقوم  ان  برشط  املبكر،  بالتطبيق 
املالية  التقارير  معيار  بتطبيق  البدء  تاريخ  قبل  أو  بنفس  و15   9 الدوليني 

الدويل رقم 17. إن هذا املعيار غري قابل للتطبيق عىل املجموعة. 
الدويل  املحاسبة  معيار  عىل  تعديالت  االستثامرية –  العقارات  تحويالت   -

رقم 40 
توضح التعديالت متى يجب عىل املنشأة أن تقوم بتحويل املمتلكات، مبا يف 
ذلك املمتلكات قيد اإلنشاء أو التطوير، من أو إىل العقارات االستثامرية. تنص 
يعد  مل  أو  ينطبق،  عندما  يحصل  االستخدام  يف  التغري  أن  عىل  التعديالت 
ينطبق، عىل املمتلكات تعريف العقارات االستثامرية وهناك دليل عىل التغري 
يف االستخدام. إن مجرد التغري يف نية اإلدارة لكيفية استخدام األصل ال يعترب 
دليالَ عىل التغري يف االستخدام. يجب عىل املنشاة أن تقوم بتطبيق التعديالت 
بشكل مستقبيل عىل التغيريات يف االستخدام التي تحدث بنفس أو بعد تاريخ 
بداية الفرتات املالية السنوية التي تقوم فيها املنشأة بتطبيق هذه التعديالت. 
يجب عىل املنشأة أن تقوم بإعادة تقييم املمتلكات اململوكة يف ذلك التاريخ 
الظروف  لتعكس  ذلك  األمر  تطلب  إذا  املمتلكات  هذه  تصنيف  وإعادة 
املوجودة بذلك التاريخ. إن التطبيق بأثر رجعي وفقاَ ملعيار املحاسبة الدويل 
رقم 8 يسمح به فقط إن أمكن ذلك بدون استخدام مبدأ اإلدراك املتأخر. إن 
التعديالت نافذة التطبيق للفرتات السنوية التي تبدأ يف أو بعد 1 كانون الثاين 
ستقوم  عنه.  اإلفصاح  ويجب  للتعديالت  املبكر  بالتطبيق  يسمح   .2018

املجموعة بتطبيق هذه التعديالت عندما تصبح نافذة التطبيق.
- التحسينات السنوية ملعايري التقارير املالية الدولية (دورة 2014 اىل 2016) 

(صادرة يف كانون األول 2016):
هذه التحسينات تتضمن:

1 تطبيق معايري التقارير املالية الدولية 
ألول مرة – الغاء اإلعفاءات قصرية األمد للمنشآت التي تقوم بالتطبيق ألول 

مرة. 
28 االستثامر يف الرشكات الحليفة واملشاريع 
األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  االستثامر  قياس  أن  توضيح   – املشرتكة 

والخسائر هو خيار مستقل لكل استثامر عىل حدة. 
هذه التعديالت غري قابلة للتطبيق عىل املجموعة. 

اجنبية  بعمالت  املعامالت   22 رقم  الدولية  التفسريات  لجنة  تفسري   -
الدفعات املقدمة 

يوضح التفسري أنه، عند تحديد سعر الرصف الفوري الذي سيتم استخدامه يف 
االعرتاف األويل ألصل أو مرصوف أو إيراد (أو جزء منه) عند استبعاد أصل 
غري نقدي أو التزام غري نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فإن تاريخ املعاملة هو 
التاريخ الذي قامت به املنشأة باالعرتاف األويل باألصل غري النقدي أو االلتزام 
غري النقدي الناشئ عن الدفعة املقدمة. يف حال كان هناك عدة مدفوعات أو 
مقبوضات مقدمة، عىل املنشأة أن تقوم بتحديد تاريخ املعاملة لكل عملية 
هذه  تطبق  أن  للمنشآت  ميكن  حدة.  عىل  سلفة  بكل  خاصة  قبض  أو  دفع 

التعديالت بأثر رجعي كامل. 
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بشكل  التفسري  هذا  بتطبيق  تقوم  أن  للمنشأة  ميكن  بديلة،  وكمعالجة 
مستقبيل لكل األصول، املصاريف واإليرادات الخاضعة لنطاق هذا التفسري 

والتي تم االعرتاف األويل بها يف او بعد:  
  (أ) بداية الفرتة املالية التي قامت فيها املنشأة بتطبيق التفسري ألول مرة،  

  أو
  (ب) بداية الفرتة املالية السابقة والتي يتم عرضها كأرقام مقارنة يف البيانات 

  املالية للفرتة املالية التي قامت فيها املنشأة بتطبيق التفسري ألول مرة. 
هذا التفسري نافذ للتطبيق للفرتات املالية التي تبدأ يف او بعد 1 كانون الثاين 
أن  مبا  حال،  كل  عىل  عنه.  اإلفصاح  ويجب  املبكر  بالتطبيق  يسمح   .2018
مامرسة املجموعة الحالية متفقة مع التفسري، ال تتوقع املجموعة أي أثر عىل 

بياناتها املالية املوحدة. 
مبعاملة  املتعلق  التيقن  عدم   23 رقم  الدولية  التفسريات  لجنة  تفسري   -

رضيبة الدخل
املعامالت  تتضمن  عندما  الدخل  رضائب  عن  املحاسبة  التفسري  هذا  يتناول 
الرضيبية عدم تيقن والذي يؤثر عىل تطبيق معيار املحاسبة الدويل رقم 12 
وال يطبق عىل الرضائب أو الرسوم خارج نطاق معيار املحاسبة الدويل رقم 
والغرامات  بالفوائد  متعلقة  متطلبات  محدد  بشكل  يتضمن  ال  كام   ،12

املرتبطة باملعامالت الرضيبية غري املؤكدة.
يتناول التفسري بشكل محدد اآليت: 

  املؤكدة بشكل منفصل

  السلطات الرضيبية 

  الرضيبية، الخسائر الرضيبية غري املستغلة، اإلعفاءات الرضيبية غري املستغلة 
  ومعدالت الرضيبة 

    

معاملة  كل  االعتبار  بعني  ستأخذ  كانت  إذا  ما  تحدد  أن  املنشأة  عىل  يجب 
رضيبية غري مؤكدة بشكل منفصل أو بشكل مجمع مع معامالت رضيبية غري 
مؤكدة أخرى. يجب اتباع الطريقة التي تقدم حالَ أفضل لعدم التيقن. هذا 
الثاين  كانون   1 بعد  أو  يف  تبدأ  التي  املالية  للفرتات  للتطبيق  نافذ  التفسري 
هذا  بتطبيق  املجموعة  ستقوم  االنتقالية.  اإلعفاءات  ببعض  ويسمح   ،2019

التفسري عندما يصبح نافذاَ للتطبيق. 
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إن عملية إعداد البيانات املالية املوحدة تتطلب من إدارة املجموعة القيام 
واملصاريف  االيرادات  قيمة  يف  تؤثر  وافرتاضات  واجتهادات  بتقديرات 
املوحدة  املالية  بالبيانات  املرفقة  وااليضاحات  واملطلوبات،  واملوجودات 
وااللتزامات املحتملة املفصح عنها يف البيانات املالية املوحدة. إن عدم التأكد 
يف  هامة  تعديالت  اىل  يؤدي  قد  والتقديرات  االفرتاضات  هذه  يف  املتضمن 

القيم الحالية للموجودات واملطلوبات املقدرة يف املستقبل.

التقديرات غري املؤكدة
إن الفرضيات األساسية املتعلقة باملستقبل واملصادر الرئيسية األخرى بتاريخ 
لتعديل  سبباّ  لتكون  هامة  مخاطر  لديها  والتي  املوحد  املايل  املركز  بيان 
املالية  السنة  خالل  واملطلوبات  للموجودات  املدرجة  القيمة  يف  جوهري 
القادمة موضحة أدناه. إن التقديرات املذكورة مبنية عىل فرضيات وعوامل 
متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وإن النتائج الفعلية قد 
تختلف عن التقديرات يف املستقبل نتيجة التغريات يف األسواق ويف أوضاع 
وظروف تلك املخصصات الخارجة عن سيطرة املجموعة وينعكس أثر هذه 

الظروف عىل الفرضيات املستخدمة عند وقوعها.
مبدأ االستمرارية

قامت إدارة املجموعة بتقدير مدى قدرة املجموعة عىل االستمرار يف العمل 
عىل أساس مبدأ االستمرارية. وعىل الرغم من حالة عدم االستقرار التي متر 
إدارة  فإن  املستقبلية  التيقن  عدم  وحالة  السورية  العربية  الجمهورية  بها 
عىل  لتساعدها  الكافية  املوارد  لديها  املجموعة  أن  من  متأكدة  املجموعة 
االستمرار بالعمل يف املدى املستقبيل املنظور. وعالوة عىل ذلك، فإن اإلدارة 
ليست عىل دراية بأية امور جوهرية من املمكن أن تثري شكوكاً هامة حول 
قدرة املجموعة عىل االستمرار كمنشأة مستمرة. بناًء عليه، فقد تم إعداد 

البيانات املالية عىل أساس مبدأ االستمرارية.
القيمة العادلة لألدوات املالية

إن القيمة العادلة هي السعر الذي ميكن استالمه من بيع أصل أو دفعه لنقل 
التزام يف عملية منتظمة بني مشاركني يف السوق بتاريخ قياس األدوات املالية. 
يف حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية بتاريخ بيان 
األدوات  لبعض  النشط  التداول  أو  املعلنة  األسعار  طريق  عن  املايل  املركز 
واملشتقات املالية، يتم تقدير القيمة العادلة عرب طرق تقييم مختلفة والتي 
من  املعلومات  عىل  الحصول  يتم  حيث  التسعري  مناذج  استخدام  تتضمن 
يتطلب  العادلة  القيمة  تحديد  فإن  ذلك،  تعذر  حال  يف  السوق.  مالحظة 

التقدير واالجتهاد.
 (EIR) طريقة معدل الفائدة الفعيل

الفوائد  بإيرادات  الفعيل،  الفائدة  معدل  طريقة  حسب  املجموعة،  تعرتف 
باستخدام معدل العائد الذي ميثل أفضل تقدير ملعدل عائد ثابت خالل العمر 
املتوقع للقروض والودائع وتعرتف بتأثري التغريات املمكنة ألسعار الفائدة يف 
ذلك  يف  (مبا  املنتج  حياة  دورة  خصائص  من  وغريها  املراحل  مختلف 

املدفوعات املقدمة وفوائد ورسوم التأخري).
تدين قيمة التسهيالت االئتامنية

وتقدير  سنوي  ربع  بشكل  االئتامنية  التسهيالت  مبراجعة  املجموعة  تقوم 
كفاية املؤونة املسجلة يف بيان الدخل املوحد بناء عىل تقديرات اإلدارة ملبالغ 

وفرتات التدفقات النقدية املستقبلية.
وذلك  املجموعة،  قبل  من  املعتمدة  القيمة  تدين  منهجية  عن  ينتج 

للموجودات املسجلة بالتكلفة املطفأة، االعرتاف مبخصصات:

   منفرد

  - للقروض والسلف غري الهامة بشكل منفرد
  - خسائر حصلت ومل تحدد بعد

عند تقدير التدفقات النقدية املستقبلية تقوم اإلدارة باالجتهاد حول وضع 
املدين املايل وصايف قيمة الضامنة املتوقع تحقيقها. إن هذه التقديرات مبنية 
بشكل رئييس عىل عوامل متعددة قد ينتج عن التغري فيها تغري يف املخصصات 

املطلوبة.
التدين يف قيمة املوجودات املالية املتوفرة للبيع

تقوم املجموعة مبراجعة األدوات املالية عىل شكل ديون مصنفة كموجودات 
كان  إذا  ما  لتقدير  موحد  مايل  مركز  بيان  كل  تاريخ  يف  للبيع  متوفرة  مالية 
يف  املستخدمة  كتلك  تقديرات  هناك تدين يف القيمة. يتطلب ذلك استخدام 

التسهيالت االئتامنية. 
كام تقوم املجموعة بتحميل خسائر التدين يف قيمة املوجودات املالية املتوفرة 
للبيع عندما يكون هناك انخفاض جوهري أو مستمر يف القيمة العادلة ما 
استخدام  يتطلب  "مستمر"  أو  "هام"  هو  ما  تحديد  إن  التكلفة.  دون 
مجموعة  مبراجعة  املجموعة  تقوم  التقديرات  بهذه  القيام  عند  التقديرات. 
من املعطيات ومن ضمنها تغريات األسعار للفرتات الزمنية التي كانت خاللها 

أسعار هذه االستثامرات أقل من التكلفة.
املوجودات الرضيبية املؤجلة

الرضيبية  الخسارة  صايف  عن  املؤجلة  الرضيبية  باملوجودات  االعرتاف  يتم 
االعرتاف  يتطلب  الرضيبي.  الربح  تحقق  عند  منها  االستفادة  املتوقع 
باملوجودات الرضيبية املـؤجلة تقديرات من اإلدارة مبنية عىل فرتة ومبالغ 
األرباح املستقبلية الخاضعة للرضيبة باإلضافة إىل خطط الرضيبة املستقبلية.

املخصصات واملطلوبات املحتملة األخرى
عنرص  طبيعتها،  بحكم  تتضمن،  وقانونية  تنظيمية  بيئة  يف  املجموعة  تعمل 
عال من مخاطر التقايض متأصل يف عملياتها. ونتيجة لذلك، تكون املجموعة 
طرف يف التقايض والتحكيم ومختلف اإلجراءات التي تنشأ يف سياق األعامل 

االعتيادية للمجموعة.
عندما ميكن للمجموعة القيام بقياس موثوق لتدفق املنافع االقتصادية فيام 
املجموعة  تسجل  محتملة،  التدفقات  هذه  وتعترب  معينة،  بقضية  يتعلق 
املنافع  تدفق  احتامل  أن  املجموعة  تعترب  عندما  للقضية.  مخصصات 
يتم  له،  موثوق  تقدير  إجراء  ميكن  ال  ولكن  محتمالً،  أو  بعيد،  االقتصادية 

اإلفصاح عن وجود التزامات محتملة.
الخسائر  وقوع  احتامل  لتحديد  املتضمنة  والتقديرات  التيقن  لعدم  ونظرا 
من العوامل مبا يف ذلك املشورة  وقيمتها، تأخذ املجموعة يف الحسبان عدداً 
حوادث  من  السابقة  واألدلة  القضية  إليها  وصلت  التي  واملرحلة  القانونية، 

مامثلة. تقوم املجموعة بتقديرات هامة لتصل الستنتاج يف هذا الخصوص.
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املحاسبية  السياسات  ألهم  وفقاً  املرفقة  املوحدة  املالية  البيانات  أعدت 

التالية:
1. التعـامالت بالعـمالت األجنبية 

بأسعار  السنة  خالل  األجنبية  بالعمالت  تتم  التي  التعامالت  تسجيل  يتم 
أرصدة  تحويل  ويتم  التعامالت،  هذه  حدوث  تاريخ  يف  السائدة  الرصف 
يف  السائدة  األجنبية  العمالت  رصف  بأسعار  املالية  واملطلوبات  املوجودات 
تاريخ بيان املركز املايل املوحد واملعلنة من قبل مرصف سورية املركزي. يتم 
الرئيسية  العملة  إىل  التحويل  عن  الناتجة  والخسائر  األرباح  تسجيل 

للمجموعة يف بيان الدخل املوحد.
إن اللرية السورية هي عملة إظهار البيانات املالية املوحدة والتي متثل عملة 

التشغيل للمجموعة.
2. معلومات القطاع

  - قطاع األعامل ميثل مجموعة من املوجودات والعمليات التي تشرتك معا 
  يف تقديم منتجات أو خدمات خاضعة للمخاطر وعوائد تختلف عن تلك

   املتعلقة بقطاعات أعامل أخرى.
  - القطاع الجغرايف يرتبط يف تقديم منتجات أو خدمات يف بيئة اقتصادية

   محددة خاضعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل 
  يف بيئات اقتصادية أخرى.

  - يتم توزيع التقارير القطاعية للمجموعة كام ييل: تجزئة، رشكات، الخزينة.
3. االعرتاف باألدوات الـمـالـيـة وإعادة تـقـييمها

والسلف  القروض  باستثناء  املالية،  واملطلوبات  باملوجودات  االعرتاف  يتم 
الذي  (التاريخ  املتاجرة  تاريخ  يف  مبدئيا  العمالء،  وودائع  للعمالء  املقدمة 
االعرتاف  يتم  املالية).  لألداة  التعاقدية  األحكام  يف  طرفاً  البنك  فيه  يصبح 
تعرتف  العمالء.  حسابات  إىل  األموال  تحويل  عند  والسلف  بالقروض 

املجموعة بودائع العمالء عندما تصل األموال للمجموعة.

يعتمد تصنيف االدوات املالية ضمن مجموعات معينة عند االعرتاف االويل 
بها عىل خصائصها والغرض من اقتنائها ويتم االعرتاف بكافة االدوات املالية 
باستثناء  االقتناء  تكاليف  إليها   ً مضافا  العادلة  بالقيمة   ً مبدئيا  وتسجيلها 

األدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

أو  املدفوعات  يخصم  الذي  املعدل  هو   (EIR) الفعيل  الفائدة  معدل  إن 
لفرتة  أو  املالية،  لألداة  املتوقع  العمر  خالل  املستقبلية  النقدية  املقبوضات 
أو  للموجودات  الدفرتية  القيمة  صايف  إىل  مناسباً،  ذلك  يكون  عندما  أقرص 
إذا  املايل  االلتزام  أو  لألصل  املطفأة  التكلفة  تعديل  يتم  املالية.  املطلوبات 
قامت املجموعة بتعديل تقديراتها للمدفوعات أو املقبوضات. يتم احتساب 
أحدث  أو  األصيل  الفعيل  الفائدة  سعر  أساس  عىل  املعدلة  املطفأة  التكلفة 
املالية  لألصول  الدائنة  الفوائد  ضمن  التغري  تسجيل  ويتم  تقدير  إعادة 
والفوائد املدينة للمطلوبات املالية. إن السياسات املحاسبية لطريقة معدل 

الفائدة الفعلية تختلف من أداة ألخرى.

يف  مامثلة  ألداة  الحالية  العادلة  القيمة  عن  املعاملة  سعر  يختلف  عندما 
السوق الحايل امللحوظ أو عن القيمة العادلة الحالية باستخدام أسلوب تقييم 

تعتمد متغرياته فقط عىل بيانات من األسواق امللحوظة، تعرتف املجموعة 



مبارشة بالفرق بني سعر املعامـلـة والقيمة العادلة (ربح اليوم األول) يف بيان 
الدخل املوحد.

سعر  بني  بالفرق  االعرتاف  يتم  ال  ملحوظ  بشكل  البيانات  توافر  عدم  عند 
بشكل  املعلومات  توافر  حتى  التقييم  أسلوب  باستخدام  والقيمة  املعاملة 

ملحوظ أو إلغاء االعرتاف باألداة املالية.

تتضمن املوجودات املالية املتوفرة للبيع: أدوات حقوق امللكية وأدوات دين 
أخرى. إن أدوات حقوق امللكية املصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع هي 
أو  للمتاجرة  مالية  موجودات  أنها  عىل  املصنفة  غري  املالية  املوجودات  تلك 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
إن أدوات الدين يف هذه الفئة هي تلك التي يكون الغرض منها االحتفاظ بها 
أو  السيولة  مبتطلبات  للوفاء  بيعها  وميكن  الوقت  من  محددة  غري  ملدة 

استجابة للتغريات يف ظروف السوق.
حسب  للبيع  املتوفرة  املالية  املوجودات  تقييم  يتم  املبديئ،  االعرتاف  بعد 
القيمة العادلة كام يتم االعرتاف بالربح أو الخسارة غري املحققة مبارشة يف 
الدخل الشامل ضمن بند "التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية 
يتم  للبيع،  املتوفرة  املالية  باملوجودات  االعرتاف  إلغاء  عند  للبيع".  املتوفرة 
االعرتاف بالربح أو الخسارة املرتاكمة املعرتف فيها سابقاً يف حقوق امللكية يف 
بيان الدخل ضمن بند "إيرادات تشغيلية أخرى". يف حال متلكت املجموعة 
ألكرث من استثامر يف نفس األسهم يتم التخيل عنها بناء عىل مبدأ الوارد أوالً 

. صادر أوالً
واالعرتاف  الفعيل  الفائدة  معدل  طريقة  باستخدام  بالفوائد  االعرتاف  يتم 

بتوزيعات األرباح يف بيان الدخل املوحد عندما ينشأ حق باستالم الدفعات.
يتم االعرتاف بالخسائر الناجمة عن تدين القيمة يف بيان الدخل ويتم إلغاء 
يف  املرتاكم  "التغري  بند  يف  مبارشة  بها  االعرتاف  تم  التي  املرتاكمة  الخسائر 

القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع" من حقوق امللكية.

هي  للعمالء  والسلف  والقروض  املصارف  لدى  واإليداعات  األرصدة 
سوق  يف  متداولة  وغري  ثابتة  مدفوعات  ذات  مشتقة  غري  مالية  موجودات 

نشط، باستثناء:

   املجموعة، عند االعرتاف األويل، بتصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
  أو الخسائر

  أخرى بخالف تدهور القدرة االئتامنية
بعد االعرتاف األويل، يتم تقييم األرصدة واإليداعات لدى املصارف والقروض 
الفعيل  الفائدة  معدل  طريقة  باستخدام  املطفأة  بالتكلفة  للعمالء  والسلف 
مطروحاً منها أية مخصصات لتدين القيمة املستقبلية وأية مبالغ تم إطفاؤها.

4. إلغاء االعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية

من  جزء  أو  املايل  األصل  من  جزء  (أو  املايل  باألصل  االعرتاف  إلغاء  يتم 
انتهاء  عند  الحال)  مقتىض  حسب   – املتشابهة  املالية  األصول  مجموعة 
الحقوق يف استالم التدفقات النقدية من األصل املايل. يتم أيضاً إلغاء االعرتاف 
إلغاء  رشوط  يحقق  التحويل  وكان  األصل  تحويل  تم  إذا  املايل  باألصل 

االعرتاف.
تقوم املجموعة بتحويل األصل، إذا وفقط إذا:

قامت املجموعة بنقل حقوقه التعاقدية بالتدفقات النقدية من هذا األصل
أو احتفظت املجموعة بحقوقها بالتدفقات النقدية، ولكنها تحملت مسؤولية 
بدون  استالمها  حال  ثالث  لطرف  بالكامل  املستلمة  النقدية  التدفقات  دفع 

تأخري جوهري من خالل ترتيبات تحويل.
يعترب التحويل إلغاء اعرتاف، فقط إذا:

قامت املجموعة بتحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل بشكل جوهري
أو مل تقم املجموعة بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع األصل بشكل 

جوهري، إال أنها حولت السيطرة عىل األصل.
عندما تقوم املجموعة بنقل حقوق استالم التدفقات النقدية ألصل أو يدخل 
يف ترتيبات تحويل، فإنها تقيم فيام إذا احتفظت مبخاطر ومنافع ملكية األصل 
واىل أي مدى. إذا مل تقم املجموعة بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع 
ملكية األصل بشكل جوهري، ومل تحول السيطرة عىل األصل املنقول، فإن 
املجموعة تستمر باالعرتاف باألصل املنقول إىل حد مشاركتها املستمرة فيه. 
يف هذه الحالة، تقوم املجموعة أيضاً باالعرتاف بااللتزام املصاحب. يتم تقييم 
وااللتزامات  الحقوق  يعكس  أساس  عىل  املصاحب  وااللتزام  املنقول  األصل 

املحتفظ بها من قبل املجموعة.
بالقيمة  املنقول  لألصل  ضامن  شكل  لها  التي  املستمرة  املشاركة  تقييم  يتم 
الدفرتية األصلية لألصل أو أكرب قيمة ميكن أن يطلب من املجموعة دفعها، 

أيهام أقل.

يتم استبعاد االلتزام املايل عند انقضائه أو إلغائه أو انتهاء مدته. عند استبدال 
االلتزام املايل الحايل بآخر وبرشوط مختلفة، يتم معالجة هذا التعديل عىل 
أنه انقضاء لاللتزام املايل األصيل واعرتاف بالتزام مايل جديد. يتم االعرتاف 
الدخل  بيان  ضمن  املدفوع  واملقابل  األصيل  املايل  االلتزام  قيمة  بني  بالفرق 

الشامل املوحد.
 

5. تحديد القيمة العادلة
من أجل إظهار كيفية الحصول عىل القيم العادلة، تصنف األدوات املالية عىل 

أساس التسلسل الهرمي للقيمة العادلة املوضح أدناه:
  - املستوى (1): املعطيات املستخدمة يف التقييم هي أسعار السوق املدرجة

   (غري املعدلة) يف أسواق مالية نشطة ملوجودات ومطلوبات مامثلة.
  - املستوى (2): املعطيات املستخدمة يف التقييم هي مستمدة بشكل مبارش
   أو غري مبارش من سوق ملحوظ. تتضمن هذه املعطيات عادة أسعار السوق

  املدرجة يف أسواق مالية نشطة ملوجودات ومطلوبات مالية مشابهة.
  - املستوى (3): يتضمن معطيات لها تأثري جوهري عىل قياس القيمة العادلة

  ولكنها غري ملحوظة.

تقوم املجموعة بشكل دوري مبراجعة أساليب التقييم مبا يف ذلك املنهجيات 
املعتمدة واملعايرة النموذجية. تقوم املجموعة بتقييم املستويات املعتمدة يف 
كل فرتة مالية عىل أساس كل أداة عىل حدة، وتحدد فيام إذا كان هناك اية 
تحويالت بني مستويات التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف يف 

نهاية كل فرتة مالية.
6. تدين قيمة املوجودات املالية

هناك  كان  إذا  ما  بتقييم  املوحد  املايل  املركز  بيان  تاريخ  يف  املجموعة  تقوم 
املالية.  األصول  مجموعة  أو  املايل  األصل  قيمة  تدين  عىل  موضوعي  دليل 
كان  إذا،  وفقط  إذا،  املالية  األصول  مجموعة  أو  املايل  األصل  قيمة  تنخفض 
هناك دليل موضوعي عىل انخفاض القيمة نتيجة لواحد أو أكرث من األحداث 
التي وقعت بعد االعرتاف األويل باألصل (حدث خسارة) ويكون لحدث (أو 
أحداث) الخسارة تلك أثر عىل التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل 
املايل أو مجموعة األصول املالية التي ميكن تقديرها مبوثوقية. تشمل األدلة 
املوضوعية مؤرشات تدل عىل أن املقرتض أو مجموعة املقرتضني يواجهون 
صعوبة مالية كبرية، احتامل كبري لإلفالس أو إعادة تنظيم مايل؛ إخالل وتقصري 
يف دفعات الفائدة أو املبلغ األصيل؛ وعندما تشري البيانات امللحوظة إىل أن 
مثالً  املقدرة،  املستقبلية  النقدية  التدفقات  يف  للقياس  قابل  انخفاض  هناك 
عدد متزايد من الديون املؤجلة أو الظروف االقتصادية التي ترتبط بتعرثات 

السداد.

تتضمن منهجية املجموعة بالنسبة النخفاض قيمة املوجودات املالية املسجلة 
بالتكلفة املطفأة:

  أ. خسائر انخفاض القيمة بشكل منفرد للتعرضات االئتامنية الهامة أو
  املحددة بشكل فردي

  ب. خسائر انخفاض القيمة بشكل جامعي من:
    - القروض والسلف غري الهامة بشكل منفرد

    - خسائر حصلت ومل تحدد بعد
لدى  األرصدة  (مثل  املطفأة  بالتكلفة  املسجلة  املالية  للموجودات  بالنسبة 
املصارف واملؤسسات املرصفية والقروض والسلف باإلضافة إىل االستثامرات 
املحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق)، تقوم املجموعة أوالً بتقييم ما إذا كان 
التي  املالية  لألصول  منفرد  بشكل  القيمة  تدين  عىل  موضوعي  دليل  هنالك 
تعترب هامة بشكل منفرد، أو قامت اإلدارة بتصنيفها من قبل بشكل إفرادي. 
يف حال تواجد دليل موضوعي عىل تكبد خسارة، يتم قياس مبلغ الخسارة 
عىل أنه الفرق بني املبلغ املسجل لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
املستقبلية املقدرة (باستثناء خسائر االئتامن املستقبلية املتوقعة التي مل يتم 
الخسائر  مخصص  خالل  من  لألصل  الدفرتية  القيمة  تخفيض  يتم  تكبدها). 
بيان  يف  االئتامنية  الخسائر  ضمن  الخسارة  مببلغ  االعرتاف  ويتم  االئتامنية 
الدخل املوحد. يتم االستمرار بحساب ايرادات الفوائد عىل القيمة الدفرتية 
املخفضة وذلك باستخدام معدل الفائدة املستخدم لخصم التدفقات النقدية 

املستقبلية من أجل قياس خسارة التدين. 
هناك  يكون  ال  عندما  مخصصات  من  بها  يرتبط  وما  القروض  شطب  يتم 
احتامل واقعي السرتداد املبالغ يف املستقبل وتم تسييل جميع الضامنات أو 
قيمة  انخفضت  أو  ازدادت  الحقة،  فرتة  يف  إذا،  املجموعة.  إىل  تحويلها  تم 
خسارة التدين املقدرة نتيجة لحدث وقع بعد االعرتاف بالخسارة، فإنه يتم 

زيادة أو تخفيض قيمة خسارة التدين املعرتف به سابقاً 

(ولكن فقط إىل حد القيمة الدفرتية عىل فرض أنه مل يتم االعرتاف بخسائر 
مبلغ  اسرتداد  حال  يف  املخصص.  حساب  تعديل  خالل  من  القيمة)  تدين 
الخسائر  "مرصوف  من  املسرتد  املبلغ  تخفيض  يتم  مستقبالً،  مشطوب 

االئتامنية".
باستخدام  املقدرة  املستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  خصم  يتم 
يكون  متغري،  فائدة  معدل  للقرض  كان  إذا  األصيل.  الفعيل  الفائدة  معدل 
الفعيل  الفائدة  معدل  هو  القيمة  يف  تدين  خسائر  أي  لقياس  الخصم  معدل 
الحايل. يعكس حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة 
عن  تنتج  أن  ميكن  التي  النقدية  التدفقات  بالرهن  املضمون  املايل  لألصل 
تسوية الرهن مطروحاً منها تكاليف الحصول عىل الضامن وبيعه، سواء كانت 

التسوية للرهن ممكنة أو ال.

تتضمن منهجية املجموعة النخفاض القيمة بشكل جامعي من عنرصين:
  - التعرضات االئتامنية غري الهامة بشكل فردي

  تتكون هذه املحافظ بشكل رئييس من محفظة قروض التجزئة العقارية، 
  القروض الشخصية غري املضمونة، وبطاقات االئتامن، وبعض القروض

  للرشكات الصغرية واملتوسطة. يتم تجميع هذه القروض والسلف إىل  
  محافظ متجانسة صغرية (أي مجموعة من القروض والسلف غري الهامة

  بشكل فردي) عىل أساس الخصائص الرئيسية التي هي ذات صلة بتقدير 
  التدفقات النقدية املستقبلية. يتم تقدير التدفقات النقدية املستقبلية عىل 
  مجموعة من املوجودات املالية التي يتم تقييمها بشكل جامعي النخفاض 

  القيمة عىل أساس الخربة السابقة يف الخسارة ملوجودات ذات خصائص
  مخاطر ائتامن مشابهة لتلك املوجودة يف املجموعة.

  - خسائر حصلت ومل تحدد بعد
  تتمثل الخسائر غري املحددة بعد بخسائر انخفاض القيمة التي حصلت يف 

  محفظة ديون منتجة ولكن مل يتم تحديدها، ال ضمن التقييم اإلفرادي وال 
  ضمن الجامعي. عىل غرار التعرضات غري الهامة بشكل فردي، يتم تجميع 

  هذه القروض داخل محافظ متجانسة أصغر عىل أساس عنرص الخطر. هذه 
  املنهجية تجمع بني احتامل التخلف عن السداد، وقيمة التعرض يف وقت 

  التعرث والخسارة املفرتضة يف حال التعرث خالل فرتة ظهور الخسارة (الفرتة 
  بني حدث الخسارة وحدث تحديد انخفاض القيمة).

تقوم املجموعة يف تاريخ كل بيان مركز مايل بتقييم ما إذا كان هناك دليل 
موضوعي عىل تدين يف قيمة املوجودات املالية املتوفرة للبيع.

تقوم  للبيع،  متوفرة  مالية  كموجودات  املصنفة  الدين  ألدوات  بالنسبة 
املجموعة بشكل إفرادي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي عىل تدين 
املستقبلية  النقدية  التدفقات  يف  انخفاض  بشأن  بيانات  كمالحظة  القيمة 
املقدرة و/أو انخفاض يف الضامنات التي تؤثر عىل قدرة البنك عىل اسرتداد 
جميع التدفقات النقدية. ويف هذه الحالة فأن املبلغ املسجل كخسارة تدين 
هو الخسائر املرتاكمة التي تقاس بالفرق بني التكلفة املطفأة والقيمة العادلة 
الحالية، مطروحا منها أية خسائر تدين عىل ذلك االستثامر معرتف بها سابقاً 
القيمة  اساس  عىل  هو  املستقبيل  الفوائد  إيراد  إن  املوحد.  الدخل  بيان  يف 

الدفرتية املخفضة واملستحقة باستخدام معدل الفائدة املستخدم لخصم
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التدفقات النقدية املستقبلية من أجل قياس قيمة التدين. إذا، يف فرتة الحقة، 
زادت القيمة العادلة ألدوات الدين وكانت الزيادة مرتبطة بشكل موضوعي 
بحدث ائتامين وقع بعد االعرتاف بخسارة التدين عندها يتم عكس خسارة 

التدين ضمن بيان الدخل املوحد.
بالنسبة لالستثامرات بحقوق امللكية املصنفة كاستثامرات متوفرة للبيع، فإن 
الدليل املوضوعي يتضمن ايضاَ االنخفاض "الجوهري" أو "الدائم" يف القيمة 
مصدر  حول  أخرى  معلومات  أو  و /  الكلفة  عن  االستثامرات  لهذه  العادلة 
تقوم  املصدرة.  الجهة  أداء  عىل  سلبا  تؤثر  قد  والتي  امللكية  حقوق  أداة 
و"الدائم"  بنسبة 20%  االنخفاض "الجوهري"  باعتبار  عام  بشكل  املجموعة 
الخسارة  فإن  القيمة،  تدين  عىل  دليل  يوجد  عندما  أشهر.   6 من  أكرث  لفرتة 
املرتاكمة والتي تقاس بالفرق بني تكلفة االستحواذ والقيمة العادلة الحالية، 
سابقاً  بها  معرتف  االستثامرات  هذه  عىل  القيمة  يف  تدين  خسارة  أي  ناقصاَ 
ويتم  امللكية  حقوق  من  بها  االعرتاف  الغاء  يتم  املوحد،  الدخل  بيان  ضمن 
االعرتاف بها يف بيان الدخل املوحد. ال يتم عكس خسارة تدين قيمة ادوات 
حقوق امللكية ضمن بيان الدخل املوحد، بل يتم االعرتاف بالزيادة يف القيمة 
العادلة بعد االعرتاف املسبق بخسارة انخفاض القيمة يف بيان الدخل الشامل 

املوحد

األصلية  الرشوط  عىل  التعديالت  أو  التنازالت  بعض  أحيانا  املجموعة  تقدم 
للقروض نتيجة صعوبات مالية يواجهها املقرتض، وذلك بدل االستيالء عىل أو 
فرض التحصيل من الضامنات. قد ينطوي إعادة التفاوض عىل متديد ترتيبات 
إن  هيكلة).  إعادة  أو  جديدة (جدولة  قروض  رشوط  عىل  واالتفاق  السداد 
رشوطها  عىل  التفاوض  املعاد  القروض  مراقبة  تتضمن  املجموعة  سياسة 
أن  تتوقع  ال  املجموعة  أن  من  والتأكد  املستقبلية  الدفعات  تحصيل  لضامن 
معدل  باستخدام  املستقبلية  النقدية  التدفقات  خصم  عند  خسائر  تتكبد 
الفائدة الفعيل األصيل. وإذا نتج عن هذه اإلجراءات تحديد خسارة متعلقة 
بهذه القروض، يتم اإلفصاح عنها والتعامل معها كموجودات منخفضة القيمة 

إىل أن يتم تحصيل قيمتها أو شطبها.

تعمل املجموعة عىل استخدام الضامنات، عندما يكون ذلك ممكناً، للحد من 
املخاطر عىل املوجودات املالية. وتأيت هذه الضامنات يف أشكال مختلفة مثل 
واملخزون  املدينة  واألرصدة  والعقارات،  والكفاالت،  املالية،  واألوراق  النقد 
واملوجودات غري املالية األخرى والتعزيزات االئتامنية مثل اتفاقيات التقاص. 
القرض.  منح  عند  األقل،  عىل  عموماً،  للضامنات  العادلة  القيمة  تقييم  يتم 
الضامنات غري املالية، مثل العقارات، تقيم عىل أساس البيانات املقدمة من 
املدققة  املالية  والبيانات  العقاري،  التخمني  خرباء  مثل  ثالث  طرف  قبل 

ومصادر أخرى مستقلة.

من  املستملكة  األصول  كانت  إذا  ما  تحديد  يتم  املجموعة  لسياسة  وفقاً 
األفضل أن تستخدم للعمليات الداخلية أو يجب أن تباع.  يتم نقل األصول 
املفيدة للعمليات الداخلية لفئة األصول املشابهة حسب قيمتها املستملكة أو 
القيمة الدفرتية لألصل املضمون األصيل، أيهام أقل. يتم نقل األصول التي يتم 

تحديد خيار بيعها ليكون الخيار األفضل، للموجودات املحتفظ بها للبيع 

بالقيمة العادلة أو القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع لألصول غري املالية يف 
تاريخ التملك وذلك متشيا مع سياسة املجموعة.

7. محاسبة التحوط
 تستخدم املجموعة املشتقات املالية إلدارة مخاطر أسعار الفائدة، والعمالت 
املجموعة  تقوم  معينة  مخاطر  إدارة  أجل  من  االئتامن.  ومخاطر  األجنبية، 

بتطبيق محاسبة التحوط للمعامالت التي تستويف رشوط محددة.
 عند بداية عملية التحوط، تقوم املجموعة بتوثيق العالقة بني البند املتحوط 
ادارة  واسرتاتيجية  وهدف  املخاطر  طبيعة  ذلك  يف  مبا  التحوط  وأداة  له 
املخاطر من استخدام التحوط والطريقة التي سيتم من خاللها تحديد مدى 

فعالية التحوط عند بداية عملية التحوط وخالل فرتة رسيانها. 
 

8. عقود اإليجار
إن تحديد فيام إذا كان عقد ما هو إيجار أو يتضمن إيجار يتم بناء عىل جوهر 
استخدام  عىل  يعتمد  بالعقد  الوفاء  كان  إذا  فيام  تحديد  ويتطلب  العملية، 

أصل أو أصول محددة وإن العقد ينقل الحق يف استخدام هذا األصل. 

مبلكية  املرتبطة  واملنافع  املخاطر  تحويل  تتضمن  ال  التي  اإليجار  عقود  إن 
تسجيل  يتم  تشغيلية.  إيجار  عقود  تعترب  للمجموعة  جوهري  بشكل  األصل 
مدفوعات عقود اإليجار التشغيلية كمصاريف يف بيان الدخل املوحد بطريقة 
الطارئة  باملدفوعات  االعرتاف  يتم  العقد.  مدة  مدى  عىل  الثابت  القسط 

لعقود اإليجار كمصاريف يف الفرتة التي يتم تكبدها فيها.
9. تـحقق اإليرادات واالعرتاف باملصاريف

يتم االعرتاف باإليراد فقط عندما يكون من املحتمل أن املنافع االقتصادية 
باإليراد  لالعرتاف  املتبعة  املعايري  ييل  وفيام  املجموعة،  إىل  تتدفق  سوف 

واملرصوف:
 

بالنسبة لجميع األدوات املالية املقيمة بالتكلفة املطفأة واألدوات املالية التي 
بالقيمة  املقاسة  املالية  واألدوات  للبيع  متوفرة  واملصنفة  فائدة  تتقاىض 
واملدينة  الدائنة  الفوائد  تسجيل  يتم  الخسائر،  أو  األرباح  خالل  من  العادلة 
ملعدل الفائدة الفعيل. عند االحتساب، يؤخذ باالعتبار جميع الرشوط  وفقاً 
التعاقدية لألداة املالية (عىل سبيل املثال، خيارات الدفع املسبق) وتشمل أي 
رسوم أو تكاليف إضافية تنسب مبارشة إىل األداة وتشكل جزءاً ال يتجزأ من 

معدل الفائدة الفعيل، باستثناء الخسائر االئتامنية املستقبلية.
املشابهة  املالية  األصول  مجموعة  أو  املايل  األصل  قيمة  تخفيض  يتم  عندما 
معدل  باستخدام  الفائدة  بدخل  االعرتاف  يتم  القيمة،  تدين  لخسارة  نتيجة 
احتساب  لغرض  املستقبلية  النقدية  التدفقات  لخصم  املستخدم  الفائدة 

خسارة تدين القيمة.
 

للعمالء  املقدمة  املتنوعة  الخدمات  من  دائنة  عموالت  املجموعة  تحقق 
وميكن تصنيف إيراد العموالت كام ييل:

  - العموالت الدائنة املحققة من الخدمات املقدمة خالل فرتة زمنية معينة
  تؤجل العموالت املحققة من تقديم الخدمات خالل فرتة زمنية محددة 
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(*) وفقاً لقوانني وأنظمة املصارف، عىل البنك االحتفاظ باحتياطي إلزامي نقدي عىل الودائع لدى مرصف سورية املركزي عىل شكل ودائع من دون فوائد، وقد بلغ 
رصيد االحتياطي لدى مرصف سورية املركزي كام يف 31 كانون األول 2017 مبلغ 2,962,463,190 لرية سورية مقابل 2,620,742,239 لرية سورية كام يف 31 كانون 
األول 2016، والذي ميثل نسبة %5 من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد إىل القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 5938 الصادر بتاريخ 2 أيار للعام 2011. 

ال يوجد نقد لدى الفروع املغلقة.

نقد يف الخزينة
الحسابات الجارية مع مرصف سورية املركزي 

احتياطي ودائع (*)

…õcôŸG ájQƒ°S ±ô°üe iód Ió°UQCGh ó≤f  .3

حسابات جارية وتحت الطلب 
ودائع استحقاقها األصيل خالل فرتة 3 أشهر أو أقل 

±QÉ°üŸG iód Ió°UQCG .4

2017
ájQƒ°S IÒd

2016
ájQƒ°S IÒd

 9,647,551,562
 26,288,526,306
 2,962,463,190
38,898,541,058

 8,373,849,812 
 12,573,621,433 
 2,620,742,239 

 23,568,213,484 

مصارف خارجية
ájQƒ°S IÒd

مصارف محلية 2017
ájQƒ°S IÒd

2016
ájQƒ°S IÒd

املجموع

مصارف خارجية املجموعمصارف محلية

ájQƒ°S IÒd
 16,139,206,040
10,927,931,300

 27,067,137,340

 5,440,644,315
 1,003,988,400
6,444,632,715

 21,579,850,355
 11,931,919,700
33,511,770,055

بلغت األرصدة لدى املصارف التي ال تتقاىض فوائد5,883,988,169  لرية سورية كام يف 31 كانون األول 2017، مقابل 7,717,948,614 لرية سورية كام يف 31 كانون 
األول 2016.

بلغت األرصدة مقيدة السحب لدى املصارف 109,227,300 كام يف 31 كانون األول 2017 مقابل  235,413,300لرية سورية، كام يف 31 كانون األول 2016 وهي 
عبارة عن تأمينات مقابل اعتامدات.

حسابات جارية وتحت الطلب 
ودائع استحقاقها األصيل خالل فرتة 3 أشهر أو أقل 

ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd

مصاريف إطفاء املوجودات غري امللموسة ذات العمر املحدد يف بيان الدخل 
املوحد مع العنارص املشابهة لها من حيث الطبيعة.

يتم احتساب اإلطفاء بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة املوجودات 
إىل قيمتها املتبقية عىل طول عمرها اإلنتاجي.

فيام ييل األعامر اإلنتاجية املتوقعة للموجودات غري امللموسة:
5 سنوات

70 سنة
14. تدين قيم املوجودات غري املالية

هناك  كان  إذا  ما  بتقييم  املوحد  املايل  املركز  بيان  تاريخ  يف  املجموعة  تقوم 
مؤرش عىل إمكانية تدين قيمة األصل. وإذا وجد أي مؤرش من هذا النوع، تقوم 
املجموعة بتقدير املبلغ القابل لالسرتداد لألصل. يف حال تبني أن قيمة األصل 
األصل  قيمة  بتدين  االعرتاف  يتم  لالسرتداد  القابلة  القيمة  من  أكرب  املسجلة 

حتى تعادل القيمة القابلة لالسرتداد.
يف تاريخ كل بيان مركز مايل، يتم تقييم ما إذا كانت توجد أية داللة عىل أن 
خسارة تدين تم االعرتاف بها يف السنوات السابقة ألصل، عدا الشهرة، مل تعد 
املجموعة  تقوم  الحالة،  هذه  وجدت  وإذا  انخفضت،  قد  أنها  أو  موجودة 

بتقييم املبلغ القابل لالسرتداد لذلك األصل.
يف  تغري  هناك  كان  إذا  فقط  ألصل  بها  املعرتف  التدين  خسارة  عكس  يجب 
االعرتاف  منذ  لالسرتداد  القابل  األصل  مبلغ  لتحديد  املستخدمة  التقديرات 
بآخر خسارة يف تدين القيمة، وإذا كانت الحالة كذلك، تتم زيادة املبلغ املرحل 
لألصل إىل مبلغه القابل لالسرتداد.ال يتم عكس خسائر تدين قيمة الشهرة يف 

فرتات مستقبلية.
15. الكفاالت املالية

شكل  عىل  مالية  كفاالت  مبنح  املجموعة  تقوم  االعتيادي  نشاطها  خالل  من 
اعتامدات مستندية، كفاالت، وقبوالت ويتم االعرتاف األويل بالكفاالت املالية 
بعد  املحصل.  القسط  يعادل  مبا  أخرى  مطلوبات  بند  ضمن  العادلة  بالقيمة 
االعرتاف األويل، يتم قياس التزام املجموعة بكل كفالة عىل حدة من خالل 
الدخل  بيان  يف  به  املعرتف  اإلطفاء  منه  مطروحاً  املحصل  بالقسط  املقارنة 
هذه  عن  الناتج  املايل  االلتزام  لتسوية  للمدفوعات  تقدير  وأفضل  املوحد 

الكفالة واعتامد القيمة، األكرب بينهام.
بها  االعرتاف  يتم  املالية  الكفاالت  عىل  الناتجة  املطلوبات  يف  زيادة  أية  إن 
ضمن بند "مخصص الخسائر االئتامنية" يف بيان الدخل املوحد. يتم االعرتاف 
بالقسط املحصل يف بيان الدخل ضمن بند "العموالت والرسوم الدائنة" من 
خالل إطفاء القسط املحصل باستخدام طريقة القسط الثابت عىل مدى فرتة 

الكفالة.
16. املخصصات

عىل  متوقع)  أو  (قانوين  حايل  التزام  وجود  عند  املخصصات  إثبات  يتم 
املجموعة ناتج عن حدث سابق، والكلفة الالزمة لتسوية هذا االلتزام محتملة 

وميكن قياسها. 
17. الرضائب

  أ- الرضيبة الحالية
 يتم قياس االلتزامات (املوجودات) الرضيبية الجارية للفرتات الجارية 

الرضيبية  السلطات  من)  (اسرتداده  دفعه  املتوقع  باملبلغ  واملاضية 
باستخدام معدالت الرضيبة (وقوانني الرضيبة) السارية فعالً بتاريخ بيان 

املركز املايل املوحد.
ب- رضيبة الدخل املؤجلة

بني  ما  الناتجة  املؤقتة  الفروقات  عىل  بالكامل  املؤجلة  الرضائب  تؤخذ   
البيانات  يف  املدرجة  وقيمتها  واملطلوبات  للموجودات  الرضيبي  األساس 

املالية املوحدة بتاريخ بيان املركز املايل املوحد. 
 يتم مراجعة القيمة املدرجة ملوجودات الرضائب املؤجلة بتاريخ كل بيان 
مركز مايل موحد وتخفض إىل الحد الذي ال توجد فيه أرباح رضيبية كافية 
يتم  املؤجلة.  الرضائب  موجودات  من  جزء  أو  كامل  باستعامل  للسامح 
إعادة تقييم موجودات الرضائب املؤجلة غري املعرتف بها بتاريخ كل بيان 
أرباح  فيه  توجد  الذي  الحد  إىل  بها  االعرتاف  ويتم  موحد  مايل  مركز 

مستقبلية كافية تسمح بتغطية موجودات الرضائب املؤجلة.
القوانني  (أو  الرضيبة  نسب  باستخدام  املؤجلة  الرضائب  تحديد  يتم 
بيان  بتاريخ  كام  بها  املعمول  بحكم  هي  التي  أو  بها  املعمول  الرضيبية) 
املركز املايل املوحد والتي من املتوقع أن تكون نافذة عند تحقق الرضائب 

املؤجلة املدينة أو عند استحقاق الرضائب املؤجلة الدائنة. 
رضيبي  إيراد  أو  دخل  رضيبة  كمرصوف  واملؤجلة  الحالية  الرضائب  تدرج 
العادلة  القيمة  بقياس  املتعلقة  الرضيبة  باستثناء  الدخل  بيان  يف  مؤجل 
للموجودات متوفرة للبيع، فروق العملة األجنبية وصايف الحركة يف تحوطات 
هذه  تصنيف  يتم  الشامل.  الدخل  بيان  يف  تسجل  التي  النقدية  التدفقات 
البنود املستثناة يف وقت الحق من بيان الدخل الشامل إىل بيان الدخل مع 

ربحها أو خسارتها الرضيبية املؤجلة. 
18. توزيعات األرباح عن األسهم العادية 

يتم االعرتاف بتوزيعات األرباح عن األسهم العادية كالتزام ويتم تنزيلها من 
حقوق امللكية عند املوافقة عليها من قبل مساهمي البنك. 

كام يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح املوافق عليها بعد تاريخ بيان املركز 
املايل املوحد كحدث الحق.

19. التقاص
املبلغ  وإظهار  املالية  واملطلوبات  املالية  املوجودات  بني  املقاصة  إجراء  يتم 
وملزم  قائم  قانوين  حق  هناك  كان  إذا  املوحد  املايل  املركز  بيان  يف  الصايف 
إلجراء املقاصة بني املبالغ املسجلة، وأن هناك نية لتسويتها عىل أساس صايف 

املبلغ، لتحقيق املوجودات وتسوية املطلوبات يف ذات الوقت.
 

20. حسابات خارج بيان املركز املايل املوحد
املجموعة  لنشاطات  نتيجة  تطرأ  أن  املحتمل  من  التي  االلتزامات  تسجل 
االعتيادية كحسابات نظامية ويتم اإلفصاح عنها تحت بنود خارج بيان املركز 
املايل املوحد، وتتضمن هذه الحسابات التزامات ملنح سلف وكتب الكفاالت 
وقبوالت واعتامدات مستندية. ال تحسم من البنود املدرجة تحت هذا الباب 

التأمينات املقبوضة والعائدة لها. 

 7,617,883,635 
 1,346,803,500 
 8,964,687,135 

 42,311,989,165 
 11,491,957,300 
 53,803,946,465 

 49,929,872,800 
 12,838,760,800 
 62,768,633,600 
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إيرادات  وتشمل  الزمنية.  الفرتة  أساس  عىل  كإيراد  فيها  االعرتاف  ويتم 
األخرى  والرسوم  االستثامر  وصناديق  األصول  إدارة  ورسوم  العموالت 

اإلدارية واالستشارية.
- العموالت الدائنة من تقديم خدمات مالية واملحققة عند تنفيذ عمل هام
ذلك  مثال  الهام،  العمل  إنجاز  عند  كإيرادات  والرسوم  بالعموالت  يعرتف 
عمولة تخصيص أسهم لعميل. يتم االعرتاف بالعموالت املرتبطة بإنجاز عمل 

محدد بعد تنفيذ الرشوط املتفق عليها يف هذا الخصوص.
- العموالت الدائنة التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من أداة مالية

تتضمن العموالت التي تعتربها املجموعة جزءاً ال يتجزأ من أداة مالية ما ييل: 
عموالت إصدار القروض وعموالت االلتزام للقروض التي من املحتمل أن يتم 
سحبها وغريها من العموالت املتعلقة باالئتامن. إن االعرتاف بهذه العموالت 
(مع أي تكاليف إضافية) يشكل جزءاً ال يتجزأ من األداة املالية املقابلة ويتم 
الفائدة  معدل  عىل  تعديل  إجراء  خالل  من  فوائد  كإيرادات  بها  اإلعرتاف 

الفعيل. 

يتم االعرتاف باألرباح عندما ينشأ حق للمجموعة باستالم الدفعات، والذي 
يحصل عادة عند موافقة املساهمني عىل التوزيعات.

يتضمن هذا البند جميع األرباح والخسائر الناتجة عن تغريات القيمة العادلة 
والفوائد الدائنة واملدينة املتعلقة بها باإلضافة إىل توزيعات أرباح املوجودات 

واملطلوبات املالية للمتاجرة.
 

10. النقد وما يف حكمه
يشمل النقد وما يف حكمه عىل النقد واألرصدة النقدية التي تستحق خالل 
مدة ثالثة أشهر، ويتضمن النقد واألرصدة لدى البنك املركزي واألرصدة لدى 
املصارف، وتطرح ودائع البنوك التي تستحق خالل فرتة ثالثة أشهر من تاريخ 

التملك األصيل.
11. املوجودات الثابتة

وأي  املرتاكم  االستهالك  خصم  بعد  بالتكلفة  الثابتة  املوجودات  إظهار  يتم 
وعمرها  الثابتة  املوجودات  استهالك  طريقة  تغيري  يتم  القيمة.  يف  انخفاض 
فيها  املتضمنة  املستقبلية  االقتصادية  املنافع  استهالك  منط  تغري  عند  الزمني 

وتعالج هذه التغريات عىل أنها تغيريات يف التقدير املحاسبي.
 

قيمة  لتخفيض  وذلك  الثابت  القسط  بطريقة  االستهالك  احتساب  يتم 
يتم  ال  أنه  كام  اإلنتاجي،  عمرها  طول  عىل  املتبقية  قيمتها  إىل  املوجودات 

استهالك األرايض.
 فيام ييل األعامر اإلنتاجية املتوقعة للموجودات الثابتة:
40 سنة

3 إىل 34  سنة
5 إىل 10 سنوات

منافع  هناك  يكون  ال  عندما  أو  استبعاده  عند  باألصل  االعرتاف  إلغاء  يتم 
اقتصادية متوقعة من استخدامه أو استبعاده. أية أرباح أو خسائر تنجم عن 
استبعاد األصل تحتسب عىل أنها الفرق بني عوائد استبعاد األصل وصايف قيمة 

األصل املستبعد. تسجل هذه األرباح أو الخسائر يف بيان الدخل املوحد ضمن 
بند إيرادات أو مصاريف أخرى يف نفس السنة التي تم استبعاد األصل فيها.

ال يتم استهالك املشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع 
قيد التشغيل.

12. اندماج األعامل والشهرة
تتم املحاسبة الندماج األعامل باستخدام طريقة االستحواذ. وهذا ينطوي عىل 
إدراج املوجودات املحددة (مبا فيها املوجودات غري امللموسة غري املعرتف بها 
إعادة  باستثناء  ولكن  الطارئة  االلتزامات  ذلك  يف  (مبا  واملطلوبات  سابقا) 
الهيكلة املستقبلية) لألعامل التي تم حيازتها بالقيمة العادلة. يتم االعرتاف 
بأي زيادة يف تكلفة الحيازة عىل القيمة العادلة لصايف األصول املستحوذ عليها 
األصول  لصايف  العادلة  القيمة  من  أقل  الرشاء  تكلفة  كانت  إذا  كشهرة. 
املستحوذ عليها، يتم االعرتاف بخصم الرشاء مبارشة يف بيان الدخل يف سنة 

الرشاء.
قدمية  حصة  أي  تقييم  إعادة  يتم  فإنه  مراحل،  عىل  األعامل  تجميع  تم  إذا 
بالقيمة العادلة يف تاريخ االستحواذ ويتم االعرتاف بأي ربح أو خسارة ناتجة 
عن التقييم ضمن بيان الدخل املوحد. يتم االعرتاف األويل للشهرة بالتكلفة، 
باعتبارها الزيادة يف إجاميل املقابل املدفوع واملبلغ املعرتف به كحقوق أقلية، 

وأي حصص سابقة، عن صايف األصول املستحوذ عليها واملطلوبات املستلمة.
خسائر  منها  مطروحاً  بالتكلفة  الشهرة  قياس  يتم  املبديئ،  التسجيل  بعد 
انخفاض القيمة املرتاكمة. يتم مراجعة انخفاض قيمة الشهرة سنويا، أو أكرث 
من مرة خالل السنة، إذا كانت هناك أحداث أو تغريات يف الظروف تشري إىل 
تاريخ  يف  يتم  القيمة،  انخفاض  اختبار  لغرض  الدفرتية.  القيمة  انخفاض 
االستحواذ تخصيص الشهرة املكتسبة خالل تجميع األعامل، عىل كل وحدات 
توليد النقد يف البنك (CGUs) أو مجموعة من الوحدات، التي من املتوقع أن 
تستفيد من تجميع األعامل، بغض النظر عام إذا كان يتم تحويل موجودات 

أو مطلوبات الرشكة املشرتاة لتلك الوحدات.
13. املوجودات غري امللموسة

يتم تسجيل املوجودات غري امللموسة فقط عندما ميكن قياس تكلفتها بشكل 
منها  املتوقعة  املستقبلية  االقتصادية  املنافع  أن  املرجح  من  ويكون  موثوق 

سوف تتدفق إىل املجموعة.
يف حال رشائها، فإنه يتم تسجيل املوجودات غري امللموسة بالتكلفة. إن تكلفة 
املوجودات غري امللموسة املقتناة يف تجميع األعامل هي القيمة العادلة كام يف 
تاريخ الحيازة. وفيام بعد يتم تقييمها بصايف القيمة الدفرتية والتي هي عبارة 
عن التكلفة منزالً منها أية مخصصات لإلطفاء وأية مخصصات متعلقة بتدين 

قيمتها.
يتم تقدير عمر املوجودات غري امللموسة الزمني لفرتة محددة أو لفرتة غري 
محدد  زمني  عمر  لها  التي  امللموسة  غري  املوجودات  إطفاء  ويتم  محددة. 
خالل هذا العمر. كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك 
املوجودات يف نهاية كل سنة ويتم إجراء أية تعديالت عىل الفرتات الالحقة.  
يجب تغيري طريقة إطفاء األصل غري امللموس وعمره الزمني عند تغري منط 
رضوريا  ذلك  كان  كلام  فيه  املتضمنة  املستقبلية  االقتصادية  املنافع  إطفاء 

وتعالج هذه التغيريات عىل أنها تغيريات يف التقدير املحاسبي، كام تعالج 



69 68

ايداعات لدى املصارف / ودائع ألجل استحقاقها
األصيل أكرب من 3 أشهر

املجموع

±QÉ°üŸG iód äÉYGójEG .5

مصارف خارجية
ájQƒ°S IÒd

مصارف محلية
ájQƒ°S IÒd

ájQƒ°S IÒd

املجموع

مصارف خارجية املجموعمصارف محلية

ájQƒ°S IÒd

-
-

-
-

-
-

 ال يوجد إيداعات مقيدة السحب لدى املصارف كام يف 31 كانون األول 2017 و 31 كانون األول 2016.

ايداعات لدى املصارف / ودائع ألجل استحقاقها
األصيل أكرب من 3 أشهر

املجموع

ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd

 
21,800,000,000
21,800,000,000

 
 352,500,000
 352,500,000

 
 22,152,500,000
 22,152,500,000

الرشكات الكربى
حسابات جارية مدينة

قروض
فوائد مقبوضة مقدماً  

صايف القروض
سندات محسومة

فوائد مقبوضة مقدماً 
صايف السندات

الرشكات الصغرية واملتوسطة
قروض   

فوائد مقبوضة مقدماً   
صايف القروض

األفراد والقروض العقارية (التجزئة)
 قروض

فوائد مقبوضة مقدماً  
صايف القروض

بطاقات اإلئتامن
الـمـجـمـوع

ينزل : مخصص تدين ملحفظة التسهيالت االئتامنية املبارشة        
ينزل : فوائد معلقة (محفوظة)

صايف التسهيالت اإلئتامنية املبارشة

(‘É°üdÉH) Iô°TÉÑe á«fÉªàFG äÓ«¡°ù`J .6
2017

ájQƒ°S IÒd
2016

ájQƒ°S IÒd

 1,489,881,689 
 14,600,821,962 

(119,302,538) 
 14,481,519,424 

 50,438,855 
   - 

 50,438,855 

 185,562,259 
(8,852,815) 

 176,709,444 

 1,396,731,052 
   - 

 1,396,731,052 
 591,337,195 

 18,186,617,659 

(6,933,085,572) 
(1,393,417,096) 
 9,860,114,991 

 2,447,178,940 
 17,319,175,779 

(188,044,533) 
 17,131,131,246 

 57,915,780 
   - 

 57,915,780 

 222,367,445 
(8,156,235) 

 214,211,210 

 1,563,663,141 
   - 

 1,563,663,141 
 629,984,333 

 22,044,084,650 

(9,283,440,213) 
(1,449,583,730) 
 11,311,060,707 

بلغت التسهيالت االئتامنية املبارشة غري العاملة (غري املنتجة) بعد تنزيل الفوائد املقبوضة مقدماً 3,489,986,747 لرية سورية، أي ما نسبته %19.19 من رصيد إجاميل 
التسهيالت االئتامنية املبارشة بعد تنزيل الفوائد املقبوضة مقدماً كام يف 31 كانون األول 2017، يف حني بلغت التسهيالت االئتامنية املبارشة غري العاملة (غري املنتجة) 
بعد تنزيل الفوائد املقبوضة مقدماً   5,633,367,043 لرية سورية، أي ما نسبته %25.56 من رصيد إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة بعد تنزيل الفوائد املقبوضة 

مقدماً كام يف 31 كانون األول 2016، (ملزيد من التفاصيل، راجع إيضاح رقم (36.2)).
 

بلغت التسهيالت االئتامنية املبارشة غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املقبوضة مقدماً والفوائد املعلقة 2,096,569,651 لرية سورية، أي ما نسبته  12.48%من رصيد 
إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة بعد تنزيل الفوائد املقبوضة مقدماً والفوائد املعلقة كام يف 31 كانون األول 2017، يف حني بلغت التسهيالت االئتامنية املبارشة 
غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املقبوضة مقدماً والفوائد املعلقة 4,183,783,313 لرية سورية، أي ما نسبته %20.32 من رصيد إجاميل التسهيالت االئتامنية املبارشة 

بعد تنزيل الفوائد املقبوضة مقدماً والفوائد املعلقة كام يف 31 كانون األول 2016.

بلغت التسهيالت االئتامنية غري املبارشة غري العاملة 4,488,000 لرية سورية، أي ما نسبته %0.47 من رصيد إجاميل التسهيالت االئتامنية غري املبارشة كام يف 31 كانون 
األول 2017، يف حني بلغت التسهيالت االئتامنية غري املبارشة غري العاملة 17,872,700 لرية سورية، أي ما نسبته %1.36 من رصيد إجاميل التسهيالت االئتامنية غري 

املبارشة كام يف 31 كانون األول 2016، (ملزيد من التفاصيل، راجع إيضاح رقم (36.2)).

قامت املجموعة بتكوين مخصصات مقابل التسهيالت االئتامنية غري املبارشة غري العاملة حيث بلغت 1,005,668 لرية سورية كام يف 31 كانون األول 2017، مقابل 
7,698,018 لرية سورية كام يف 31 كانون األول 2016 تظهر ضمن إيضاح املخصصات املتنوعة رقم 15.

2017

2016



71 70

يف 1 كانون الثاين 2017
التغري خالل السنة

يف 31  كانون األول 2017 

يف 1 كانون الثاين 2017
انخفاض القيمة افرادياً مقابل تسهيالت مبارشة غري منتجة

انخفاض القيمة بشكل جامعي مقابل تسهيالت مبارشة منتجة
التغري خالل السنة

اسرتداد مخصص انخفاض القيمة افرادياً مقابل تسهيالت مبارشة غري منتجة
اسرتداد مخصص انخفاض القيمة بشكل جامعي مقابل تسهيالت مبارشة منتجة

فروقات أسعار رصف عىل مخصص انخفاض القيمة افرادياً *
فروقات أسعار رصف عىل مخصص انخفاض القيمة جامعياً *

املستخدم من املخصص اإلفرادي خالل السنة (الديون املشطوبة) **
املستخدم من املخصص الجامعي خالل السنة (الديون املشطوبة) **

يف 31  كانون األول 2017 
انخفاض القيمة افرادياً مقابل تسهيالت مبارشة غري منتجة

انخفاض القيمة بشكل جامعي مقابل تسهيالت مبارشة منتجة

األفراد
ájQƒ°S IÒd

الرشكات
ájQƒ°S IÒd

اإلجاميل
ájQƒ°S IÒd

8,387,430,654
(2,196,630,098)

6,190,800,556

743,461,148
7,643,969,506

(70,125,273)
(1,501,094,193)

(1,517,846)
(331,662,972)
(99,479,814)

(192,750,000)

572,338,215
5,618,462,341
6,190,800,556

896,009,559
153,724,543
742,285,016

718,138,123
177,871,436

(75,634,366)
(38,969,812)
(33,216,096)

-
(5,735,052)

(169,217)

603,552,609
138,732,407
742,285,016

9,283,440,213
(2,350,354,641)

6,933,085,572

1,461,599,271
7,821,840,942

(145,759,639)
(1,540,064,005)

(34,733,942)
(331,662,972)
(105,214,866)
(192,919,217)

1,175,890,824
5,757,194,748
6,933,085,572

(*)  تشكلت فروقات أسعار الرصف نتيجة تكوين مخصصات بالعملة األجنبية مقابل التسهيالت املمنوحة بالعملة األجنبية، حيث نتج هذا الفرق عن تغري سعر رصف 
العمالت األجنبية عىل هذه املخصصات.

(**) تم استخدام ما مجموعه 298,134,083 لرية سورية كام يف 31 كانون األول 2017 من املخصصات وذلك نتيجة القيام مبجموعة من التسويات مع بعض العمالء، 
مقابل 667,537,810 لرية سورية كام يف 31 كانون األول 2016.

بلغت قيمة املخصصات التي انتفت الحاجة إليها نتيجًة لتسويات أو تسديد ديون مبلغ 1,685,823,644 لرية سورية كام يف 31 كانون األول 2017، وتم ردها إىل 
اإليرادات بالكامل (بينام بلغت قيمة املخصصات التي انتفت الحاجة إليها 371,114,954 لرية سورية كام يف 31 كانون األول 2016 حيث تم اإلحتفاظ بها ضمن 

املخصصات الجامعية ومل يتم ردها إىل اإليرادات يف ذلك التاريخ).
بناًء عىل أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم (902/م ن/ب4) تاريخ 13 ترشين الثاين 2012، واملتضمن تعديل بعض التعليامت الواردة يف قرار مجلس النقد 
والتسليف رقم (597/م ن/ب4) وعىل القرار رقم (1079/م ن/ب4) تاريخ 29 كانون الثاين 2014 املتضمن متديد العمل بالقرار (902/م ن/ب4) حتى نهاية عام 2014، 
وصدر الحقاً التعميم رقم 1145/م/1 تاريخ 6 نيسان 2015 والتعميم رقم 2271/م/1 تاريخ 30 حزيران 2015 واملتضمنني متديد العمل بالقرار رقم (902/م ن/ب4) 

لحني صدور تعليامت جديدة بهذا الخصوص تم ما ييل:
  - االحتفاظ باملخصصات السابقة الفائضة عن الحد األدىن املطلوب وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم (902/م ن/ب4) وقد بلغ رصيدها 21,980,658      

  لرية سورية كام يف 31 كانون األول 2017، يف حني بلغ رصيدها 132,249,483 لرية سورية كام يف 31 كانون األول 2016.
  - إعداد اختبارات جهد للمحفظة االئتامنية من قبل املرصف لتقدير مدى كفاية املخصصات املحتفظ بها وارتأت إدارة املرصف حجز مخصصات إضافية بلغ رصيدها

   5,610,392,906لرية سورية بتاريخ 31 كانون األول 2017، يف حني بلغ رصيدها  7,498,393,032 لرية سورية بتاريخ 31 كانون األول 2016.

á≤∏©ŸG óFGƒØdG

فيام ييل الحركة عىل الفوائد املعلقة:

Iô°TÉÑŸG á«fÉªàF’G äÓ«¡°ùàdG á¶ØëŸ »`fó`J ¢ü°ü`î`e

2017

يف 1 كانون الثاين 2016
التغري خالل السنة

يف 31  كانون األول 2016 

يف 1 كانون الثاين 2016
انخفاض القيمة افرادياً مقابل تسهيالت مبارشة غري منتجة

انخفاض القيمة بشكل جامعي مقابل تسهيالت مبارشة منتجة
التغري خالل السنة

مخصص (اسرتداد) انخفاض القيمة افرادياً مقابل تسهيالت مبارشة غري منتجة
مخصص انخفاض القيمة بشكل جامعي مقابل تسهيالت مبارشة منتجة

فروقات أسعار رصف عىل مخصص انخفاض القيمة افرادياً *
فروقات أسعار رصف عىل مخصص انخفاض القيمة جامعياً *

املستخدم من املخصص اإلفرادي خالل السنة (الديون املشطوبة) **
املستخدم من املخصص الجامعي خالل السنة (الديون املشطوبة) **

يف 31  كانون األول 2016 
انخفاض القيمة افرادياً مقابل تسهيالت مبارشة غري منتجة

انخفاض القيمة بشكل جامعي مقابل تسهيالت مبارشة منتجة

األفراد
ájQƒ°S IÒd

الرشكات
ájQƒ°S IÒd

اإلجاميل
ájQƒ°S IÒd

2016

الرصيد يف 1 كانون الثاين 
يضاف: الفوائد املعلقة خالل السنة

ينزل: الفوائد املعلقة املحولة إىل اإليرادات خالل السنة
ينزل: الفوائد املعلقة التي تم شطبها خالل السنة

الرصيد يف 31 كانون األول

2017
ájQƒ°S IÒd

2016
ájQƒ°S IÒd

 1,449,583,730
 590,250,549
(64,052,243)

(582,364,940)
 1,393,417,096

 1,175,212,591 
 652,359,298 

(138,849,086) 
(239,139,073) 

 1,449,583,730 
7,724,973,405

662,457,249
8,387,430,654

1,396,703,043
6,328,270,362

111,967
355,836,770
12,605,989

959,862,374
(665,959,851)

   - 

743,461,148
7,643,969,506
8,387,430,654

817,913,256
78,096,303

896,009,559

760,743,648
57,169,608

(128,327,933)
114,918,497
86,371,399
6,712,299
(648,991)
(928,968)

718,138,123
177,871,436
896,009,559

8,542,886,661
740,553,552

9,283,440,213

2,157,446,691
6,385,439,970

(128,215,966)
470,755,267
98,977,388

966,574,673
(666,608,842)

(928,968)

1,461,599,271
7,821,840,942
9,283,440,213
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(*) يتضمن هذا البند استثامرات مالية متوفرة للبيع صادرة عن بنك خارجي عىل شكل سندات متوسطة األجل بقيمة اسمية مقدارها 5 مليون دوالر أمرييك، وقد 
تبني بتاريخ 31 كانون األول 2008 وجود تراجع يف القيمة السوقية لهذه االستثامرات، مام جعل املجموعة تعمل عىل تحديد القيمة العادلة لها واعتبار الفرق الذي 

ميثل %92.2 من قيمة االستثامر كخسارة ناتجة عن هبوط دائم يف قيمة هذا االستثامر. وقد تم الحقا تشكيل مؤونة إضافية ليصل مجموع املؤونة إىل %100 من 
قيمة االستثامرات املشار إليها بنهاية الشهر األول لعام 2010 استناداً ألحكام قرار مجلس النقد والتسليف (616/م ن/ب4) تاريخ 30 كانون األول 2009.

وقد كانت التحصيالت من هذه السندات وفق الجدول التايل:

موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية
سندات متوسطة األجل (بالصايف) (*)

موجودات مالية غري متوفر لها أسعار سوقية
أدوات حقوق امللكية (**)

مجموع املوجودات املالية املتوفرة للبيع

™`«`Ñ`∏d Iôaƒàe á«`dÉ`e äGOƒ`Lƒ`e .7

2017
ájQƒ°S IÒd

2016
ájQƒ°S IÒd

   - 

 50,000,000 
 50,000,000 

   - 

 50,000,000 
 50,000,000 

عام 2012
عام 2013
عام 2014
عام 2015
عام 2016
عام 2017

»µjÒeCG Q’hO ≠∏ÑŸG IÎØdGájQƒ°S IÒd ∫OÉ©ŸG
 494,474 
 539,986 
 554,316 
 280,399 
 169,571 
 169,622

 2,208,368

التكلفة 
مجموع التحصيالت

مؤونة تدين
صايف القيمة الدفرتية

»µjÒeCG Q’hO ≠∏ÑŸG
4,917,500

(2,208,368)
(2,709,132)

-

 33,615,966 
 70,092,366 
 91,816,683 
 76,435,089 
 82,750,120 
  82,642,664 
 437,352,888 

تم قيد هذه التحصيالت يف بيان الدخل املوحد وقد بلغت نسبة هذه التحصيالت 44.17 % من القيمة االسمية للسندات، مع العلم  بأن الجزء املتبقي من قيمة 
السندات مغطى بشكل كامل باملؤونات وفق ما ييل:

ظهرت املوجودات املالية املتوفرة للبيع يف بيان املركز املايل املوحد بالصايف بعد طرح مؤونة التدين املشار إليها أعاله.

(**) ميثل املبلغ استثامر املجموعة يف الرشكة السورية العربية للتأمني بنسبة %5 من رأسامل الرشكة علامً بأن أسهم الرشكة غري مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية. 
تعتزم املجموعة االحتفاظ بهذا االستثامر عىل املدى البعيد.

áàHÉK äGOƒLƒe .8
إن األعامر اإلنتاجية املقدرة للموجودات لغرض حساب االستهالك هي كام ييل:

40 سنة املباين     
من 3 إىل 34 سنة تحسينات بناء مستأجر           

املفروشات والتجهيزات ووسائط النقل                           من 5 إىل 10 سنوات
ال يتم استهالك املشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل.

التكلفة
كام يف 1 كانون الثاين 2017

اإلضافات
التحويالت

اإلستبعادات
كام يف 31 كانون األول 2017

اإلستهالك املرتاكم
كام يف 1 كانون الثاين 2017

اإلضافات
اإلستبعادات

كام يف 31 كانون األول 2017

املشاريع قيد التنفيذ
كام يف 1 كانون الثاين 2017

اإلضافات
كام يف 31 كانون األول 2017

دفعات عىل حساب رشاء موجودات ثابتة
كام يف 1 كانون الثاين 2017

اإلضافات
التحويالت

تحويالت اىل موجودات غري ملموسة
كام يف 31 كانون األول 2017

صايف املوجودات الثابتة كام يف 31 كانون األول 2017

2017

 12,632,000 
   - 
   - 
   - 

 12,632,000 

   - 
   - 
   - 
   - 

   - 
   - 
   - 

 

- 
   - 
   - 
   - 
   - 

 12,632,000 

 1,454,032,197
   13,086,075

 -
(15,365,189)

   1,451,753,083

 562,357,324
 38,806,520

-
 601,163,844

   -
   -
   -
    

-
 -
 -
-

 -
 850,589,239

 1,153,770,833
 71,455,714
 65,016,830
(6,673,109)

 1,283,570,268

 750,820,759
 102,641,024

(2,900,000)
 850,561,783

   -
   4,200,000
   4,200,000

    

67,927,046
 74,774,100

 (65,016,830)
(2,910,216)
 74,774,100

 511,982,585

 2,620,435,030 
 84,541,789
 65,016,830

(22,038,298)
 2,747,955,351

 1,313,178,083
 141,447,544

(2,900,000)
 1,451,725,627

   -
   4,200,000
   4,200,000

   

67,927,046
 74,774,100

 (65,016,830)
(2,910,216)
 74,774,100

 1,375,203,824

املباين وتحسينات
بناء مستأجر (*)

لرية سورية
املجموع

لرية سورية
أرايض

لرية سورية

املفروشات والتجهيزات
ووسائط النقل (*) 

لرية سورية
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(*) نتيجة للظروف االستثنائية التي تشهدها بعض املناطق يف الجمهورية العربية السورية، تم إيقاف العمل مؤقتا يف ثالثة فروع لدى املرصف وهي فرع سوق اإلنتاج 
بحلب وفرع درعا وفرع القامشيل، وذلك بعد الحصول عىل موافقة مرصف سورية املركزي عىل إيقافهم مؤقتا لحني زوال الظروف االستثنائية لتعود بعدها إىل الخدمة. 

تم إيقاف العمل بشكل دائم يف فرع امليدان خالل الربع األول من عام 2016 حيث تم شطبه من سجل املصارف.

وبحسب آخر املعلومات املتوفرة لإلدارة، تبني بأن الفروع املذكورة مل يلحق بها أرضار تذكر وقد تم إفراغها مسبقاً من كافة املحتويات الهامة سواء كانت عىل شكل 
نقد أو مستندات ذات قيمة عالية.

ومن الجدير بالذكر بأن كافة مكاتب وفروع املرصف مؤمن عليها بالكامل ببوالص تأمني تشتمل عىل تغطية النقد واملوجودات األخرى من كافة أنواع املخاطر سواًء 
االعتيادية كالحريق والرسقة، أو املخاطر االستثنائية التي تفرضها الظروف الحالية كأعامل الشغب والتخريب. (راجع اإليضاح رقم 15).

يبني الجدول التايل صايف املوجودات الثابتة بعد خصم االستهالك املرتاكم يف الفروع املغلقة:

بلغت تكلفة املوجودات الثابتة املستهلكة بالكامل وال تزال يف الخدمة 866,523,280 لرية سورية كام يف 31 كانون األول 2017، مقابل 685,781,422 لرية سورية كام 
يف 31 كانون األول 2016.

 

التكلفة
كام يف 1 كانون الثاين 2016

اإلضافات
التحويالت

اإلستبعادات
كام يف 31 كانون األول 2016

اإلستهالك املرتاكم
كام يف 1 كانون الثاين 2016

اإلضافات
اإلستبعادات

كام يف 31 كانون األول 2016

املشاريع قيد التنفيذ
كام يف 1 كانون الثاين 2016

اإلضافات
كام يف 31 كانون األول 2016

دفعات عىل حساب رشاء موجودات ثابتة
كام يف 1 كانون الثاين 2016

اإلضافات
التحويالت

تحويالت إىل موجودات غري ملموسة
كام يف 31 كانون األول 2016

صايف املوجودات الثابتة كام يف 31 كانون األول 2016

2016

 12,632,000 
   - 
   - 
   - 

 12,632,000 

   - 
   - 
   - 
   - 

   - 
   - 
   - 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 12,632,000 

 1,461,330,638 
 - 

 6,723,850 
   (14,022,291) 

 1,454,032,197 

 527,028,008 
 42,641,076 

   (7,311,760) 
 562,357,324 

 - 
   - 

- 
   

- 
 - 

   - 
- 

   - 
891,674,873 

 1,118,203,199 
 35,350,000 
 2,541,150 

(2,323,516) 
 1,153,770,833 

 654,767,612 
 97,607,191 
(1,554,044) 

 750,820,759 

 - 
   - 

- 
    

28,542,700 
 48,649,346 
 (9,265,000) 

- 
67,927,046 

 470,877,120 

 2,592,165,837 
 35,350,000 
 9,265,000 

(16,345,807) 
 2,620,435,030 

 1,181,795,620 
 140,248,267 

(8,865,804) 
 1,313,178,083 

 - 
   - 

- 
   

28,542,700 
 48,649,346 
 (9,265,000) 

- 
67,927,046 

1,375,183,993 

املباين وتحسينات
بناء مستأجر (*)

لرية سورية
املجموع

لرية سورية
أرايض

لرية سورية

املفروشات والتجهيزات
ووسائط النقل (*) 

لرية سورية
حلب
درعا

الحسكة

سوق اإلنتاج
درعا

القامشيل

2017
ájQƒ°S IÒd

2016
ájQƒ°S IÒd á¶aÉëŸG´ôØdG

42,884,020
1,829,544

20,969,915
65,683,479

44,510,360
2,611,970

22,398,720
69,521,050
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مصاريف مدفوعة مقدماً عن إيجارات مكاتب وفروع
مصاريف تأمني مدفوعة مقدماً
مصاريف أخرى مدفوعة مقدماَ
حواالت وشيكات قيد التحصيل

موجودات آلت ملكيتها للمرصف وفاء لديون مستحقة (*)
مستحقات شبكة البطاقات االلكرتونية

مخزون الطوابع
فوائد محققة غري مستحقة القبض - مصارف ومؤسسات مرصفية

فوائد محققة غري مستحقة القبض - تسهيالت ائتامنية مبارشة - مؤسسات
فوائد محققة غري مستحقة القبض - تسهيالت ائتامنية مبارشة - تجزئة

عموالت مستحقة من مصارف
رضائب قيد االسرتداد

أخرى

iôNCG äGOƒLƒe .10

2017
ájQƒ°S IÒd

2016
ájQƒ°S IÒd

982,217,148
174,883,238
108,490,034
108,037,196
36,932,500

909,718
461,515

361,792,304
112,234,483

7,607,448
39,293,741

554,322,885
64,498,785

 2,551,680,995

 1,073,029,210 
 188,945,015 
 84,368,965 
 15,563,342 
 36,932,500 
 1,088,218 

 512,780 
 21,027,471 

 304,214,819 
 8,013,042 

 86,473,528 
 363,074,648 
 15,309,102 

 2,198,552,640 

á°Sƒª∏e ÒZ äGOƒLƒe .9
تم تحديد العمر اإلنتاجي املقدر للموجودات غري امللموسة ألغراض احتساب اإلطفاء عىل الشكل التايل:

برامج الكمبيوتر           5  سنوات
الفروغ                      70 سنة

الرصيد يف بداية السنة (*)
إضافات

مخصص تدين قيمة موجودات آلت ملكيتها للمرصف
الرصيد يف نهاية السنة 

ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd
 92,331,250 

   - 
(55,398,750) 
 36,932,500 

 92,331,250 
   - 

(55,398,750) 
 36,932,500 

التكلفة
كام يف 1 كانون الثاين 2017

اإلضافات
التحويالت

التحويالت من مدفوعات لرشاء موجودات ثابتة
كام يف 31 كانون األول 2017

اإلطفاء املرتاكم
كام يف 1 كانون الثاين 2017

اإلضافات
كام يف 31 كانون األول 2017

دفعات عىل حساب رشاء موجودات غري ملموسة
كام يف 1 كانون الثاين 2017

اإلضافات
التحويالت

كام يف 31 كانون األول 2017

صايف القيمة الدفرتية كام يف 31 كانون األول 2017

الفروغ
ájQƒ°S IÒd

برامج الكمبيوتر
ájQƒ°S IÒd

املجموع

الفروغ املجموعبرامج الكمبيوتر

ájQƒ°S IÒd
 

 112,879,519
   1,749,000 
   2,996,000 

2,910,216 
120,534,735 

 77,412,256 
 11,531,491 
 88,943,747 

 
   2,996,000 

 1,619,900 
   (2,996,000) 

1,619,900 
 

 33,210,888 

 
 91,914,186

   - 
   - 

- 
91,914,186 

 14,259,130 
 1,313,052 

 15,572,182 

   - 
   - 
   - 

- 
   

 76,342,004 

 
 204,793,705
   1,749,000 
   2,996,000 

 2,910,216 
212,448,921 

 91,671,386 
 12,844,543 

 104,515,929 

   2,996,000 
 1,619,900 

   (2,996,000) 
1,619,900 

 
 109,552,892 

2017

ájQƒ°S IÒd ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd
2016

التكلفة
كام يف 1 كانون الثاين 2016 

اإلضافات
التحويالت

التحويالت من مدفوعات لرشاء موجودات ثابتة
كام يف 31 كانون األول 2016

اإلطفاء املرتاكم
كام يف 1 كانون الثاين 2016

اإلضافات
كام يف 31 كانون األول 2016

دفعات عىل حساب رشاء موجودات غري ملموسة
كام يف 1 كانون الثاين 2016

اإلضافات
التحويالت

كام يف 31 كانون األول 2016

صايف القيمة الدفرتية كام يف 31 كانون األول 2016

فيام ييل ملخص الحركة عىل املوجودات التي آلت ملكيتها للمرصف وفاء لديون مستحقة (عقارات مستملكة):

31 كانون األول 2017
مدققة

31 كانون األول 2016
مدققة

(*) ميثل املبلغ قيمة عقار تم الحصول عليه استيفاء للتسهيالت االئتامنية العائدة ألحد العمالء مبوجب العقد املربم بتاريخ 18 حزيران 2009، وقد تم الحصول عىل 
موافقة مرصف سورية املركزي رقم 4062/100/5 بتاريخ 1 متوز 2009، عىل أن تتم تصفية العقار خالل سنتني من تاريخ إبرام العقد وفق أحكام املادة 2/100 /ب من 
القانون رقم 23 عام 2002، ونظراً لتدين القيمة السوقية للعقار عن القيمة الدفرتية وتجنباً لتحقق خسائر نتيجة عملية تصفية العقار حصل املرصف عىل مهلة لتصفية 
العقار مبوجب القرار رقم 1103/م ن/ب4 بحيث تصبح لغاية 31 آذار 2015، كام تم متديد املهلة لغاية 31 كانون األول 2015 وفقاً للقرار رقم 1278/م ن/ب4 تاريخ 
10 حزيران 2015، وتم متديد املهلة أيضاً لغاية 31 كانون األول 2016 وفقاً للقرار رقم 1378/م ن/ب4 تاريخ 19 أيار 2016. بتاريخ 23 شباط 2017 صدر القرار 35/م 
ن املتضمن إلزام املرصف بتصفية العقار املذكور خالل مدة ثالثة أشهر تنتهي بتاريخ 6 حزيران 2017، إال أنه مل يتسنى للمرصف تصفية العقار ضمن املدة املحددة، 

لذلك تم الطلب من مرصف سورية املركزي متديد املهلة.
تطبيقاً ألحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 597/م ن/ ب4 الصادر بتاريخ 9 كانون األول 2009 بهذا الخصوص، تم طرح قيمة هذا العقار من إجاميل األموال 

الخاصة وذلك عند احتساب النسب واملؤرشات االحرتازية كافة. 
قامت املجموعة خالل الربع الثاين من عام 2015 بتخمین قیمة العقار والتي أظھرت انخفاضاً يف القیمة وبناًء علیھا تم االعرتاف بخسارة تدين يف قیمة العقار بقیمة 

55,398,750 لیرة سوریة.

تتضمن املوجودات األخرى كام يف 31 كانون األول 2017 مبلغ 158,594,119 لرية سورية (مقابل 146,502,804 لرية سورية كام يف 31 كانون األول 2016) متثل 
مصاريف الدعاوى القضائية املستحقة من املقرتضني املتعرثين وقد تم تغطية هذه املبالغ بالكامل باملؤونات.

 
 112,879,519

   - 
   - 

- 
 112,879,519 

 66,166,724
 11,245,532 
 77,412,256 

 
   -

 2,996,000 
   - 

 2,996,000 
 

 38,463,263

 
 91,914,186

   - 
   - 

 - 
91,914,186 

 
12,946,078 
 1,313,052 

 14,259,130 

   - 
   - 
   - 
   - 

 77,655,056 

 
 204,793,705

   - 
   - 

- 
 204,793,705 

 79,112,802 
 12,558,584 
 91,671,386 

   - 
 2,996,000 

   - 
 2,996,000 

 116,118,319 
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كام هو محدد يف البند ب من الفقرة رقم 12 من قانون املصارف الخاصة رقم 28 للعام 2001، يجب عىل املصارف الخاصة االحتفاظ بنسبة %10 من رأسامل البنك 

لدى مرصف سورية املركزي عىل شكل وديعة مجمدة بدون فوائد. يتم تحرير هذه الوديعة عند تصفية البنك.

بلغ رصيد الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي كام يف 31 كانون األول كالتايل:

∑ƒæH ™FGOh .12

 حسابات جارية (*)
ودائع ألجل استحقاقها األصيل خالل فرتة 3 أشهر أو أقل

املجموع

مصارف خارجية
ájQƒ°S IÒd

املجموع
ájQƒ°S IÒd

مصارف محلية
ájQƒ°S IÒd

 6,822,279,474 
   1,144,286,000 
 7,966,565,474 

 94,344,594 
 19,764,940,000 
 19,859,284,594 

 6,916,624,068 
 20,909,226,000 
 27,825,850,068 

2017

 حسابات جارية (*)
ودائع ألجل استحقاقها األصيل خالل فرتة 3 أشهر أو أقل

املجموع

مصارف خارجية
ájQƒ°S IÒd

املجموع
ájQƒ°S IÒd

مصارف محلية
ájQƒ°S IÒd

2016

(*) ال يوجد أية مبالغ كتأمينات نقدية لصالح البنوك املراسلة مقابل كفاالت يف 31 كانون األول 2017 و31 كانون األول 2016.

أرصدة باللرية السورية
أرصدة بالدوالر األمرييك

2017
ájQƒ°S IÒd

2016
ájQƒ°S IÒd

 221,047,900 
 3,001,983,488 
3,223,031,388 

 221,047,900 
 3,562,652,102 

- بلغت ودائع القطاع العام السوري داخل الجمهورية مبلغ  250,103,205لرية سورية أي ما نسبته 0.45 % من إجاميل الودائع كام يف 31 كانون األول 2017 مقابل 3,783,700,002
1,158,602 لرية سورية أي ما نسبته 0.002 % من إجاميل الودائع كام يف 31 كانون األول 2016.

- بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد  25,406,574,806 لرية سورية أي ما نسبته %45.56 من إجاميل الودائع كام يف 31 كانون األول 2017، مقابل 26,421,476,766 
لرية سورية أي ما نسبته %52.15 كام يف 31 كانون األول 2016. 

- بلغت الحسابات املجمدة األخرى 20,909,770 لرية سورية أي ما نسبته %0.04 من إجاميل الودائع كام يف 31 كانون األول 2017، مقابل 14,728,340 لرية سورية 
أي ما نسبته %0.03 من إجاميل الودائع كام يف 31 كانون األول 2016، وهي تخص حسابات اكتتاب رأس مال رشكات قيد التأسيس وحسابات الحجز االحتياطي 

والتنفيذي.

AÓª©dG ™FGOh .13

الحسابات الجارية وتحت الطلب
الودائع ألجل وخاضعة إلشعار

ودائع التوفري
حسابات مجمدة أخرى

2017
ájQƒ°S IÒd

2016
ájQƒ°S IÒd

22,844,902,467
26,833,203,238
6,061,588,324

20,909,770
55,760,603,799

 25,350,037,108 
 20,941,891,553 
 4,356,458,777 

 14,728,340 
 50,663,115,778 

ájó≤f äÉæ«eCÉJ .14

تأمينات نقدية مقابل تسهيالت مبارشة
تأمينات نقدية مقابل تسهيالت غري مبارشة

تأمينات نقدية أخرى

2017
ájQƒ°S IÒd

2016
ájQƒ°S IÒd

1,137,205,308
423,820,620

2,960,000
1,563,985,928

518,355,992
834,441,705

2,531,000
 1,355,328,697  2,572,927,017 

   - 
 2,572,927,017 

 106,806,981 
 20,564,840,000 
 20,671,646,981 

 2,679,733,998 
 20,564,840,000 
 23,244,573,998 
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(*) ميثل مبلغ 204,777,149 لرية سورية مؤونات إضافية تم تشكيلها يف سنوات سابقة وذلك ملواجهة أعباء رضيبية محتملة قد  تنتج عن تدقيق الدوائر املالية عن 
السنوات السابقة. كام تم تكوين مؤونة إضافية مببلغ 2,772,450 لرية سورية خالل العام 2017 لنفس الغرض، يف حني تم استخدام118,177  لرية سورية كتسديدات 

ناتجة عن التكليف اإلضايف للرضائب عن عام 2012، ليصل مجموع هذه املؤونات إىل 207,431,422 لرية سورية كام يف 31 كانون األول 2017.
(**)  عىل الرغم من وجود بوليصة التأمني (BBB) التي تغطي مخاطر محددة، ونتيجة للظروف االستثنائية املحيطة التي قد تفرض مخاطر من منط خاص، فقد تم 

رشاء بوليصة تأمني أخرى خاصة ملواجهة هذه املخاطر يتم تجديدها سنوياً وهي سارية املفعول حتى تاريخ هذه البيانات املالية.
قامت املجموعة بتكوين مؤونات باإلضافة إىل بوليصتي التأمني حيث وصل رصيد هذه املؤونات كام يف 31 كانون األول 2017 مبلغاً وقدره 101,425,350 لرية سورية 

تغطي الحد األدىن من املخاطر التي ال تشملها بوليصتي التأمني وذلك لسد أي رضر قد يصيب املرصف عىل اختالف طبيعته أو قيمته.

áYƒæàe äÉ°ü°ü  .15

ájQƒ°S IÒd ájQƒ°S IÒd

املكون
خالل السنة 

الرصيد يف
بداية السنة

 
5,954,320

204,777,149
123,487,510

5,538,156
7,698,018

-
69,157,137

416,612,290

651,926
2,772,450

-
-
-
-
-

3,424,376

 
 19,518,696

 142,777,149
 81,682,680

 664,965
 60,087,463

 2,039,271,016
 20,297,825

 2,364,299,794

   -
 66,117,105

   -
 4,863,572

   -
   -

 46,428,364
 117,409,041

2017
مؤونة مركز القطع التشغييل

مؤونات ملواجهة أعباء رضيبية محتملة (*)
مؤونات ملواجهة أعباء محتملة (**)

مخصص تدين تسهيالت ائتامنية غري مبارشة منتجة
مخصص تدين تسهيالت ائتامنية غري مبارشة غري منتجة

مؤونات مقابل دعاوى قضائية (إيضاح 40.3)
مؤونات اخرى

املجموع

2016
مؤونة مركز القطع التشغييل

مؤونات ملواجهة أعباء رضيبية محتملة (*)
مؤونات ملواجهة أعباء محتملة (**)

مخصص تدين تسهيالت ائتامنية غري مبارشة منتجة
مخصص تدين تسهيالت ائتامنية غري مبارشة غري منتجة

مؤونات مقابل دعاوى قضائية (إيضاح 40.3)
مؤونات اخرى

املجموع
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تم تقديم البيانات الرضيبية عن أعوام 2005 إىل 2016 (ضمناً) حسب التواريخ املحددة لذلك، وتم تسديد مخصصات الرضيبة كام وردت يف هذه البيانات، يف حني 
وصلت مراحل التكليف عن هذه السنوات نتيجة ألعامل التدقيق التي قامت بها الدوائر الرضيبية إىل ما ييل:

   - عام 2009: تم التكليف مببلغ إضايف قدره 57,379,306 لرية سورية وقد تم االعرتاض عليه لدى الدوائر الرضيبية حيث جرى تخفيضه بقرار من لجنة الطعن إىل 
   54,865,990 لرية سورية وتم سداده خالل عام 2014 وتم االعرتاض عليه مرة أخرى لدى الدوائر الرضيبية، وقد جاء قرارها بتثبيت ما خلص إليه قرار لجنة الطعن.

   - عام 2011: تم التكليف مببلغ إضايف قدره 4,419,443 لرية سورية وقد تم االعرتاض عليه لدى الدوائر الرضيبية. ومن ثم تم تعديل التكليف من قبل الدوائر
    الرضيبية ليصل إىل 160,205,654 لرية سورية، وقد تم سداد مبلغ 136,315,337 لرية سورية خالل العام 2016 وذلك لالستفادة من اإلعفاء عىل فوائد التأخري وحسم 

   السداد املبكر وتم االعرتاض عليه مرة أخرى لدى الدوائر الرضيبية.

   - عام 2012: تم التكليف مببلغ إضايف قدره 230,456,295 لرية سورية وقد تم االعرتاض عليه لدى الدوائر الرضيبية. ومن ثم تم تعديل التكليف من قبل الدوائر
   الرضيبية يف العام 2017 إىل مبلغ 230,994,593 لرية سورية وقد تم سداد هذا املبلغ، وتم الحقاً االعرتاض عىل مبلغ 230,876,416 لرية سورية مرة أخرى لدى 

   الدوائر الرضيبية.

مازالت األعوام 2013، 2014، 2015، 2016 قيد املراجعة لدى الدوائر الرضيبية.

إن الحركة عىل مخصص رضيبة الدخل هي كام ييل:

الرصيد يف 1 كانون الثاين
يطرح رضيبة الدخل املدفوعة

يضاف: رضيبة الدخل عن السنة
الرصيد يف نهاية السنة

31 كانون األول 312016 كانون األول 2017
ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd

   344,420,008
 (344,420,008)

 -
-

   - 
- 

 344,420,008 
 344,420,008 

πNódG áÑjô°V .16
 ملخص تسوية الربح املحاسبي مع الربح الرضيبي:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(الخسارة)الربح قبل الرضيبة
ينزل:

أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غري املحققة
األرباح املوزعة من الرشكة السورية العربية للتأمني

اسرتداد مخصص الخسائر اإلنتامنية املبارشة و غري املبارشة/االنخفاض الجامعي
أرباح الرشكة التابعة

مؤونات مسددة عن مطالبات رضيبة دخل أعوام سابقة
خسارة تدين موجودات مالية متوفرة للبيع مسرتدة

اسرتداد مؤونة مركز القطع التشغييل
اسرتداد مؤونات ملواجهة أعباء محتملة

اسرتداد مؤونات أخرى

يضاف:
خسائر تقييم مركز القطع البنيوي غري املحققة

إطفاء الفروغ
استهالك املباين

استهالك تحسينات بناء مملوك
مخصص الخسائر اإلئتامنية املبارشة وغري املبارشة/ االنخفاض الجامعي

مصاريف اخرى غري مقبولة رضيبياً 
مؤونة مركز القطع التشغييل

مؤونات ملواجهة أعباء رضيبية محتملة
مؤونات ملواجهة أعباء محتملة

مخصص نفقات مستحقة من مقرتضني متعرثين

(الخسائر)األرباح الرضيبية قبل إضافة/تنزيل األرباح/ الخسائر املدورة املقبولة رضيبياً (*)

ينزل:
الخسائر املدورة املقبولة رضيبياً لعام 2012
الخسائر املدورة املقبولة رضيبياً لعام 2013
األرباح املدورة املقبولة رضيبياُ لعام 2014
األرباح املدورة املقبولة رضيبياُ لعام 2015

صايف الخسائر املدورة املقبولة رضيبياً

(الخسائر) األرباح الرضيبية
نسبة رضيبة الدخل

رضيبة الدخل قبل رضيبة إعادة اإلعامر
نسبة املساهمة الوطنية إلعادة اإلعامر

املساهمة الوطنية إلعادة اإلعامر

مرصوف رضيبة الدخل

2017
ájQƒ°S IÒd

2016
ájQƒ°S IÒd

 (3,270,886,719)

-
(2,000,000)

   (1,545,090,738)
(16,885,603)

(118,177)
(82,642,664)

-
(19,237,179)

   (14,175,889)
(1,680,150,250)

4,429,234,118
 1,313,052

 14,378,316
 10,826,310

 -
 3,556,567
   651,926

   2,772,450
 -

 13,278,208
 4,476,010,947
 (475,026,022)

-
-

 -
 -
-

 (475,026,022)
25%

 -
10%

 -

 -

 11,727,045,222

(9,833,193,465)
-

   -
(14,588,260)
(4,117,105)

(82,750,120)
(13,564,376)

 -
  -

(9,948,213,326)

-
 1,313,052

 14,378,316
 12,076,056

 475,618,839
 1,411,204

   -
 66,117,105
 46,428,364
 35,789,637

 653,132,573
 2,431,964,469

(90,562,625)
(1,421,152,152)

 390,380,586
 1,445,943

(1,119,888,248)

 1,312,076,221
25%

 328,019,055
5%

 16,400,953

 344,420,008
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ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd ájQƒ°S IÒd

ما تم رده لإليرادات
خالل السنة 

فروقات أسعار
الرصف

املستخدم
خالل السنة

 
   - 

(118,177) 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

(118,177) 

 
   - 

(4,117,105) 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

(4,117,105) 

 
- 

   - 
  (19,237,179) 
   (5,026,733) 

(6,692,350) 
- 

   (14,175,889) 
(45,132,151) 

 
(13,564,376)

   -
   -
   -

(52,389,445)
(2,039,271,016)

   -
(2,105,224,837)

 
   - 
   - 

 (2,824,981) 
- 

   - 
   - 

 (1,094,989) 
 (3,919,970) 

 
   - 
   - 

 41,804,830 
 9,619 

   - 
   - 

 2,430,948 
 44,245,397 

 
 6,606,246 

 207,431,422 
 101,425,350 

 511,423 
 1,005,668 

   - 
 53,886,259 

 370,866,368 

 
 5,954,320 

 204,777,149 
 123,487,510 

 5,538,156 
 7,698,018 

   - 
 69,157,137 

 416,612,290 

الرصيد يف نهاية
السنة 
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وتخفیضھا من األرباح الخاضعة للرضیبة قررت إدارة املجموعة عدم تشكیل  (*)  تم خالل عام 2016 االستفادة من كامل رصید الخسائر املدورة املقبولة رضیبیاً 
موجودات رضیبیة مؤجلة.

يوضح الجدول التايل طريقة احتساب االحتياطي القانوين:

تم تشكيل احتياطي قانوين للبنك عام 2017 مببلغ 115,834,737 ل.س، بينام تم تشكيل احتياطي قانوين للبنك عام 2016 مببلغ 189,385,173 ل.س بحسب أحكام 
القانون. 

(الخسارة) الربح قبل الرضيبة العائد ملساهمي البنك
ينزل: خسائر (أرباح) القطع البنوي غري املحققة

املحول إىل االحتياطي القانوين خالل العام 10%

20172016
ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd

(3,270,886,750)
4,429,234,118
1,158,347,368

115,834,737

 11,727,045,194 
(9,833,193,465) 
 1,893,851,729 

 189,385,173 

iôNCG äÉHƒ∏£e .17

ً إيرادات مقبوضة مقدما
حواالت وشيكات قيد التحصيل

غرفة التقاص
اشرتاكات تأمينات اجتامعية

مصاريف مستحقة الدفع
رضائب متفرقة مستحقة الدفع

ذمم دائنة ودائنون آخرون
توزيعات أرباح غري مدفوعة

مستحقات شبكة البطاقات االلكرتونية
فوائد محققة غري مستحقة الدفع - ودائع بنوك

فوائد محققة غري مستحقة الدفع -  ودائع عمالء
فوائد محققة غري مستحقة الدفع -  تأمينات نقدية

2017
ájQƒ°S IÒd

2016
ájQƒ°S IÒd

773,333
859,660,678
310,395,066

7,428,763
368,798,129
115,591,178
42,112,748
1,882,771

25,038,805
508,859

115,106,669
4,324,015

1,851,621,014

 50,002,715 
 778,022,506 
 101,103,547 

 6,425,225 
 336,880,980 
 115,610,104 
 27,245,826 
 1,883,321 

 29,843,194 
   - 

 66,877,503 
 3,162,308 

 1,517,057,229 

´ƒaóŸGh ¬H ÖààµŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ .18
يبلغ رأسامل البنك املرصح واملكتتب به واملدفوع 5,724,500,000 لرية سورية موزع عىل 57,245,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 100 لرية سورية للسهم.

جميع أسهم البنك االسمية تقسم إىل فئتني:

فئة أ- وهي األسهم التي ال يجوز متلكها إال من قبل أشخاص سوريني طبيعيني أو اعتباريني وتسدد قيمتها باللريات السورية. بالنسبة للسوريني املقيمني يف الخارج، 
يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتاباتهم بالعمالت األجنبية حسب سعر رصف نرشة مرصف سورية املركزي.  تشكل هذه الفئة 51 % من رأسامل البنك.

فئة ب- وهي األسهم التي يجوز متلكها من قبل أشخاص طبيعيني أو اعتباريني عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد قيمتها بالعمالت األجنبية حسب سعر 
رصف نرشة مرصف سورية املركزي. وتشكل هذه الفئة %49 من رأسامل البنك.

متتلك مجموعة عوده ش.م.ل ما نسبته %47 من رأسامل البنك من خالل متلكها ألسهم من الفئة ب.

بتاريخ 4 كانون الثاين 2010، صدر القانون رقم 3 املتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم 28 لعام 2001 واملرسوم رقم 35 لعام 2005 الذي يتضمن زيادة الحد 
األدىن لرأسامل البنوك العاملة يف الجمهورية العربية السورية ليصبح 10 مليارات لرية سورية وقد منحت البنوك املرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة 
رأساملها إىل الحد األدىن املطلوب، ومبوجب املرسوم الترشيعي رقم 63 لعام 2013 تم متديد املهلة لتصبح خمس سنوات، ومبوجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 
13/م تاريخ 22 نيسان 2015 تم متديد املهلة لتصبح 6 سنوات، والتي انتهت مبوجب القرار املذكور خالل عام 2016، حيث سيتم متابعة موضوع الزيادة املطلوبة عند 

استالم البنك التوجيهات املطلوبة من قبل الجهات الرقابية كونها صاحبة االختصاص حسب األصول.

äÉ«WÉ«àM’G .19
ÊƒfÉ≤dG »WÉ«àM’G -

بناًء عىل املرسوم الترشيعي رقم 29 لعام 2011 ووفقاً للتعميمني الصادرين عن مرصف سورية املركزي رقم 3/100/369 الصادر بتاريخ 20 كانون الثاين 2009 ورقم
1/100/952 الصادر بتاريخ 12 شباط 2009 يتم تحويل %10 من األرباح الصافية قبل الرضيبة بعد استبعاد أثر خسائر أو أرباح القطع غري املحققة إىل االحتياطي 

القانوين. يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي القانوين مساوياً لـ 25 % من رأسامل البنك. 
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 πjƒªàdG ôWÉîŸ ΩÉY »WÉ«àMG .20
بناًء عىل أحكام القرار 650/م ن/ب4 الصادر بتاريخ 14 نيسان 2010 املعدل لبعض أحكام القرار 597/م ن/ب4 الصادر بتاريخ 9 كانون األول 2009 يتوجب عىل 

املرصف يف حال تحقيق أرباح يف نهاية العام حجز احتياطي عام ملخاطر التمويل يحتسب كاآليت:

        %1      من إجاميل محفظة الديون العادية املبارشة.
       %0.5    من إجاميل محفظة الديون العادية غري املبارشة.

      %0.5     عىل جزء التسهيالت االئتامنية املمنوحة بضامنات شخصية أو بدون ضامنة واملصنفة كديون عادية أو تتطلب اهتامماً خاصاً.
واستناداً إىل أحكام الفقرة ب من املادة األوىل تم منح املصارف مهلة حتى نهاية عام 2013 لتكوين املخصص واالحتياطي املطلوبني عىل التسهيالت االئتامنية 

املنتجة القامئة بتاريخ 31 كانون األول 2009 والبالغ 347,406,226 لرية سورية لالحتياطي العام و 51,603,010 لرية سورية ملخصص االنخفاض الجامعي مقابل 
تسهيالت منتجة وبشكل تدريجي، بحيث ال يقل املبلغ املشكل بنهاية كل عام عن %25 من قيمة املخصص واالحتياطي املشار إليها أعاله، ويتم توزيع حصة كل 

سنة عىل الفرتات الربعية بالتساوي.

وبناًء عىل أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم (902/م ن/ب4) تاريخ 13 ترشين الثاين 2012 القايض بتعليق تكوين االحتياطي العام ملخاطر التمويل وفق 
أحكام القرار رقم 650 املذكور أعاله، تم تعليق تكوين هذا االحتياطي انطالقاً من الرصيد املكون سابقاً حتى نهاية عام 2011 والبالغ 293,116,747 لرية سورية، 

ومع صدور القرار رقم (1079/م ن/ب4) تاريخ 29 كانون الثاين 2014 القايض باستمرار تعليق تكوين االحتياطي العام ملخاطر التمويل لنهاية عام 2014، بقي 
رصيده بتاريخ 31 كانون األول 2014 مبلغ 293,116,747 لرية سورية.

صدر الحقاً التعميم رقم 1145/م/1 تاريخ 6 نيسان 2015 والتعميم رقم 2271/م/1 تاريخ 30 حزيران 2015 واملتضمنني متديد العمل بالقرار رقم 902/م ن/ب4 
لحني صدور تعليامت جديدة بهذا الخصوص، وبالتايل بقي رصيد االحتياطي العام ملخاطر التمويل كام يف 31 كانون األول 2017 مساوياً 293,116,747 لرية سورية. 

وسيتم استكامل احتجاز االحتياطي العام ملخاطر التمويل عند انتهاء العمل بأحكام القرار رقم (902/م ن/ب4) والقرارات املعدلة له.

á≤≤ëŸG ÒZ IQhóŸG ìÉHQC’Gh á≤≤ëŸG áªcGÎŸG ôFÉ°ùÿG .21
طبقاً لتعليامت مرصف سورية املركزي الصادرة بناًء عىل القرار رقم 362/م ن/ب1، يتم فصل األرباح املدورة لفروقات القطع غري املحققة وغري القابلة للتوزيع 

الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي عند حساب الخسائر املرتاكمة املحققة. وعليه فإنه ال يوجد أرباح مدورة قابلة للتوزيع يف تاريخ البيانات املالية 
املوحدة.

É¡©jRƒJ ìÎ≤e ìÉHQCG .22
مل يتم اقرتاح توزيع أية أرباح عن العام 2017 لعدم وجود أرباح قابلة للتوزيع كام أنه مل يتم توزيع أية أرباح عن عام 2016 لنفس السبب.

ميثل الجدول التايل الحركة عىل االحتياطي القانوين:

الرصيد يف 1 كانون الثاين
يضاف: االحتياطيات املكونة خالل السنة

الرصيد يف نهاية السنة

20172016
ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd
471,365,461
115,834,737
587,200,198

 281,980,288 
 189,385,173 
 471,365,461 

تم تشكيل احتياطي خاص للبنك عام 2017 مببلغ 115,834,737 ل.س، بينام تم تشكيل احتياطي خاص للبنك عام 2016 مببلغ 189,385,173 ل.س بحسب أحكام 
القانون. 

ميثل الجدول التايل الحركة عىل االحتياطي الخاص:

الرصيد يف 1 كانون الثاين
يضاف: االحتياطيات املكونة خالل السنة

الرصيد يف نهاية السنة

20172016
ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd
471,365,461
115,834,737
587,200,198

 281,980,288 
 189,385,173 
 471,365,461 

(الخسارة) الربح قبل الرضيبة العائد ملساهمي البنك
ينزل: خسائر (أرباح) القطع البنيوي غري املحققة

املحول إىل االحتياطي الخاص خالل العام 10%

2017
ájQƒ°S IÒd

(3,270,886,750)
4,429,234,118
1,158,347,368

115,834,737

 11,727,045,194
(9,833,193,465)
 1,893,851,729

 189,385,173

¢UÉÿG »WÉ«àM’G -

استناداً إىل املادة رقم /97/ من قانون النقد األسايس رقم 2002/23 وبناًء عىل التعميمني الصادرين عن مرصف سورية املركزي رقم 3/100/369 بتاريخ 20 كانون الثاين 
2009 ورقم 1/10/952 الصادر بتاريخ 12 شباط 2009 يتم تحويل %10 من األرباح الصافية قبل الرضيبة بعد استبعاد أثر خسائر أو أرباح القطع غري املحققة إىل 

االحتياطي الخاص. يحق للبنك التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي الخاص مساوياً لـ 100 % من رأسامل البنك.  

يوضح الجدول التايل طريقة احتساب االحتياطي الخاص:

2016
ájQƒ°S IÒd
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تسهيالت ائتامنية مبارشة:
    حسابات جارية  مدينة

    قروض - مؤسسات
    سندات محسومة

    تسهيالت املؤسسات الصغرية واملتوسطة
    قروض - لألفراد (التجزئة)

أرصدة وايداعات لدى مصارف

2017
ájQƒ°S IÒd

184,944,944
1,560,882,219

410,419
18,416,548
98,813,570

834,373,034
2,697,840,734

 328,380,053
 1,460,519,697

 3,407,961
 24,700,973

 137,236,569
 643,828,429

 2,598,073,682

2016
ájQƒ°S IÒd

áæjóŸG óFGƒØdG  .24

ودائع العمالء:
          ودائع توفري

          ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
ودائع بنوك

تأمينات نقدية

2017
ájQƒ°S IÒd

 
299,565,060
999,266,512

2,740,137
29,405,337

1,330,977,046

 
 267,371,495
 783,500,553 

 2,630,054 
 27,015,435 

 1,080,517,537 

2016
ájQƒ°S IÒd

ÚØXƒŸG äÉ≤Øf .29

رواتب ومزايا ومكافآت املوظفني
التأمينات اإلجتامعية

مصاريف تأمني صحي (إيضاح 34)
مصاريف تدريب املوظفني

 أخرى

2017
ájQƒ°S IÒd
997,438,679
62,268,553
15,456,446
3,966,002

13,706,603
1,092,836,283

 921,985,824 
 52,557,438 
 12,233,233 
 3,253,653 
 7,034,289 

 997,064,437 

2016
ájQƒ°S IÒd 2016

áæFGódG Ωƒ°SôdGh ä’ƒª©dG  .25

عموالت ورسوم  اإلئتامن املبارشة
عموالت ورسوم عىل العمليات التجارية

عموالت ورسوم الخدمات املرصفية
عموالت ناتجة عن التعامالت بالعمالت األجنبية

2017
ájQƒ°S IÒd

45,242,563
138,513,881
238,259,275

-
422,015,719

50,233,053
164,339,146
263,426,258
200,766,130
678,764,587

ájQƒ°S IÒd

2016
iôNCG á«∏«¨°ûJ äGOGôjG  .28

إيجارات صناديق حديدية
إيرادات أخرى 

2017
ájQƒ°S IÒd

3,565,250
7,104,398

10,669,648

 1,963,750 
 2,341,121 
 4,304,871 

ájQƒ°S IÒd

2016
áæjóŸG Ωƒ°SôdGh ä’ƒª©dG  .26

عموالت ورسوم  مدفوعة للبنوك
عموالت ورسوم حواالت

عموالت مدفوعة لقاء خدمات مرصفية

2017
ájQƒ°S IÒd
49,710,369
2,559,249

52,777,620
105,047,238

 59,653,773 
 3,741,112 

- 
 63,394,885 

ájQƒ°S IÒd

2016
™«Ñ∏d Iôaƒàe á«dÉe äGOƒLƒe ìÉHQCG  .27

اسرتداد خسائر تدين قيمة موجودات مالية متوفرة للبيع (إيضاح 7)
عوائد توزيعات أسهم الرشكة السورية العربية للتأمني    (إيضاح 34)

2017
ájQƒ°S IÒd
82,642,664
2,000,000

84,642,664

 82,750,120 
   - 

 82,750,120 

ájQƒ°S IÒd

áæFGódG óFGƒØdG .23
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iôNCG á«∏«¨°ûJ ∞jQÉ°üe .31

إيجارات
إعالنات

قرطاسية ومطبوعات
بريد وهاتف وفاكس وانرتنيت

مصاريف بطاقات اإلئتامن
رسوم وأعباء حكومية

استشارات ورسوم قانونية
رسوم واشرتاك سويفت

صيانة
نقل وسفر

كهرباء وماء ومحروقات
تأمني (إيضاح 34)

مصاريف معلوماتية
خدمات تنظيف وأمن وحراسة

اشرتاكات
مخصص نفقات مستحقة من مقرتضني متعرثين

أخرى

2017
ájQƒ°S IÒd
201,751,592

7,500,513
21,783,405
48,227,601
4,403,321

44,718,827
98,729,413
23,063,293

131,714,207
46,168,095

182,725,427
359,147,857
164,085,032
53,013,848

318,235
13,278,208
70,610,429

1,471,239,303

 187,579,612 
 9,184,864 

 26,623,290 
 35,912,287 
 6,395,980 

 32,220,554 
 101,978,712 
 15,087,488 

 101,953,064 
 31,293,399 

 131,685,141 
 306,519,104 
 90,405,305 
 37,893,519 

 286,025 
 35,789,637 
 24,951,126 

 1,175,759,107 

2016
ájQƒ°S IÒd

اإلجاميل
á«fÉªàF’G ôFÉ°ùÿG ¢ü°ü  ±hô°üe .30

2017
 مخصص تسهيالت ائتامنية مبارشة

اسرتداد اإلفرادي مقابل تسهيالت غري منتجة
اسرتداد الجامعي مقابل تسهيالت منتجة

2016
 مخصص تسهيالت ائتامنية مبارشة

املخصص اإلفرادي (اسرتداد)  مقابل تسهيالت غري منتجة
املخصص الجامعي مقابل تسهيالت منتجة

األفراد
ájQƒ°S IÒd

(75,634,366)
(38,969,812)

(114,604,178)

(128,327,933)
 114,918,497
(13,409,436)

الرشكات
ájQƒ°S IÒd

(70,125,273)
(1,501,094,193)
(1,571,219,466)

 111,967
 355,836,770
 355,948,737

ájQƒ°S IÒd

(145,759,639)
(1,540,064,005)
(1,685,823,644)

(128,215,966)
 470,755,267
 342,539,301

2016
¬ªµM ‘Éeh ó≤ædG .33

النقد واألرصدة لدى مرصف سورية املركزي (*)
يضاف: أرصدة لدى املصارف التي تستحق خالل ثالثة أشهر

ينزل: ودائع البنوك التي تستحق خالل ثالثة أشهر

2017
ájQƒ°S IÒd

35,936,077,868
33,511,770,055

(27,825,850,068)
41,621,997,855

20,947,471,245
62,768,633,600

(23,244,573,998)
 60,471,530,847

ájQƒ°S IÒd

 ¤EG  óFÉ©dG  áæ°ùdG  íHQ  (IQÉ°ùN)  øe  º¡°ù∏d  á°†ØîŸGh  á«°SÉ°SC’G  á°ü◊G  .32
 ∂æÑdG »ªgÉ°ùe

يتم حساب حصة السهم العادي الواحد من خالل قسمة (خسارة) ربح السنة العائد إىل مساهمي البنك عىل الوسطي املرجح لعدد األسهم القامئة خالل السنة وذلك 
كام ييل:

(خسارة) ربح السنة العائد إىل مساهمي البنك (لرية سورية)
الوسطي املرجح لعدد االسهم قيد التداول خالل السنة

الحصة األساسية  للسهم من (خسارة) ربح السنة العائد إىل مساهمي البنك (لرية سورية)

20172016

(3,270,886,750)
57,245,000

(57.14)

 11,382,625,186 
 57,245,000 

 198.84 

إن الحصة املخفضة للسهم من ربح السنة مطابقة للحصة األساسية لعدم إصدار البنك ألدوات مالية لها تأثري عىل حصة السهم من األرباح عند مامرستها.

ábÓ©dG äGP ±GôWC’G ™e äÓeÉ©ŸG .34
تتكون تعويضات مجلس اإلدارة واإلدارة العليا من املبالغ التالية:

تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
تعويضات موظفي اإلدارة العليا قصرية اإلجل 

2017
ájQƒ°S IÒd
12,000,000
77,771,189
89,771,189

-
41,411,853
41,411,853

النقد وما يف حكمه. (*) ال يستخدم احتياطي الودائع لدى مرصف سورية املركزي يف أنشطة البنك التشغيلية اليومية لذلك ال يعترب جزء من  

2016
ájQƒ°S IÒd

iôNCG ábÓY äGP ±GôWCG ™e äÓeÉ©J

بحدود  املساهمني  وكبار  العالقة  ذات  املصارف  مع  تجارية  بتعامالت  االعتيادية)  أعاملها  (ضمن  املجموعة  قامت  العليا  اإلدارة  أعضاء  مع  التعامالت  إىل  باإلضافة 
التعامالت التجارية السائدة واملسموحة وذلك وفق الواقع الحايل لهذه الحالة، وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية السائدة. إن جميع التسهيالت االئتامنية 

املمنوحة لألطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل يؤخذ لها أية مخصصات.
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(*)  الحدود العليا والدنيا ملعدالت الفائدة املمنوحة عىل ودائع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا هي نفس حدود معدالت الفائدة املمنوحة للزبائن و  
      التي ترتواح بني 7 % و 20 %.

(**) خالل عام 2015  قامت املجموعة بتوقيع اتفاقية تقاص مع بنك عوده ش.م.ل.

ال توجد أية تحويالت ما بني املستوى األول واملستوى الثاين خالل السنة.
العادلة  القيم  الجدول  يتضمن  ال   . املوحدة  املالية  البيانات  يف  واملتضمنة  العادلة  بالقيمة  تظهر  ال  التي  املالية  لألدوات  العادلة  والقيمة  الدفرتية  القيمة  ييل  فيام 

للموجودات واملطلوبات غري املالية. 

فيام ييل االفرتاضات املستخدمة لتحديد القيم العادلة لألدوات املالية التي ال تظهر بالقيمة العادلة يف البيانات املالية:
املبلغ املسجل مساوي تقريباً للقيمة العادلة

من املفرتض أن القيمة املسجلة للموجودات واملطلوبات املالية قصرية األجل مساوية تقريباً للقيمة العادلة. ينطبق ذلك عىل ودائع التوفري وتحت الطلب واألدوات 
املالية ذات معدل فائدة متغري.

األدوات املالية ذات املعدل الثابت
يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ذات املعدل الثابت مبقارنة معدل الفائدة يف السوق عند االعرتاف األويل مع معدل الفائدة الحايل ألداة مالية 
مامثلة. يتم احتساب القيمة العادلة املقدرة للودائع التي تتقاىض فائدة مبعدل ثابت بناًء عىل التدفقات النقدية املخصومة باستخدام معدالت الفائدة السائدة يف 
السوق ألداة مامثلة يف مخاطر االئتامن واالستحقاق. يتم تسجيل القيمة العادلة للسندات املتداولة يف األسواق املالية الناشطة واملنتظمة، بالرجوع إىل األسعار املعلنة 
يف سوق األوراق املالية. أما فيام يتعلق بالسندات التي ليست متداولة يف أسواق مالية ناشطة منتظمة، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنية التدفقات النقدية 

املخصومة عىل أساس مردود معدل الفائدة الفعيل املناسب للفرتة املتبقية لالستحقاق.

رشكة عودة كابيتال سورية املحدودة املسؤولية

2017
ájQƒ°S IÒd

 270,000,000  270,000,000 

á«µ∏ŸG áÑ°ùf ácöûdG º°SG

99.99%

2016
ájQƒ°S IÒd

تشمل البيانات املالية املوحدة، البيانات املالية للبنك والرشكة التابعة:

كباراملساهمني
وأعضاء مجلس

اإلدارة
لرية سورية

 
   -

 1,064,759
-
-

1,635,498
-
-
-
-
-

12,616

-
-

لرية سورية
 

16,118,998,837
384,984,470
578,600,599

21,800,000,000
20,565,336,784

109,227,300
30,000
6,414

50,000,000
347,750,870

1,011,511

27,599,019
1,035,610,000

 
 42,291,530,565
 1,077,175,660 

 403,454,749 
- 

 21,476,296,165 
235,413,300 

 20,000 
 6,414 

 50,000,000 
 7,646,478 

 705,796 

 434,417,799 
 500,515,440 

بنك عوده
ش.م.ل

لرية سورية
 

16,104,316,991
1,266,066

-
21,800,000,000
19,764,940,000

109,227,300
-
-
-

342,270,237
340,394

-
1,035,610,000

لرية سورية

الرشكات الحليفة 

لرية سورية
 

14,681,846
382,653,645
578,600,599

-
798,761,286

-
30,000
6,414

50,000,000
5,480,633

658,501

27,599,019
-

بنود داخل بيان املركز املايل املوحد:
حسابات جارية مدينة (موجودات)

حسابات جارية دائنة (مطلوبات)
تسهيالت ائتامنية مبارشة
ودائع ألجل (موجودات) 

ودائع ألجل (مطلوبات) (*) (**)
تأمينات نقدية (موجودات)
تأمينات نقدية (مطلوبات)

حسابات مقيدة
استثامرات و مساهامت (إيضاح رقم 7)

الفائدة املستحقة القبض 
الفائدة املستحقة الدفع 

بنود خارج بيان املركز املايل املوحد:
كفاالت صادرة

ضامنات واردة لقاء تسهيالت ائتامنية

31 كانون األول 312016 كانون األول 2017
املجموعالجهة ذات العالقة

لرية سورية
 

   -
   -

15,092
 (1,476)

-
   -

  

لرية سورية

بنك عوده
ش.م.ل

لرية سوريةلرية سورية

الرشكات الحليفة 

لرية سورية
 

61,065,014
(9,769,140)

1,587,387
(204,095)
2,000,000

(374,604,303)

 
747,878,560
(11,990,110)

4,483,060
39,787,778
2,000,000

(374,604,303)

 
 494,898,138
 (10,050,867)

 4,820,337
 (55,109,660)

-
 (318,752,337)

 
686,813,546
(2,220,970)

2,880,581
(39,582,207)

-
-

عنارص بيان الدخل املوحد:
فوائد دائنة
فوائة مدينة

عموالت دائنة
عموالت مدينة

عوائد توزيعات أسهم
مصاريف تأمني

املجموعاملستوى الثالثاملستوى الثايناملستوى األول
لرية سوريةلرية سورية لرية سورية لرية سوريةإيضاح

 50,000,000 
 50,000,000 

 50,000,000 
 50,000,000 

 
   -
   -

 
   -
   -

 50,000,000 
 50,000,000 

 50,000,000 
 50,000,000 

 
   -
   -

 
   -
   -

7 موجودات مالية متوفرة للبيع
 
 

31 كانون األول 312016 كانون األول 2017
املجموعالجهة ذات العالقة

á«dÉŸG äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒª∏d ádOÉ©dG áª«≤dG .35
 ádOÉ©dG áª«≤∏d »eô¡dG π°ù∏°ùàdGh ádOÉ©dG áª«≤dG ¢SÉ«b

تستخدم املجموعة  التسلسل الهرمي التايل يف قياس واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية:
- املستوى األول: أسعار السوق املدرجة (غري املعدلة) يف أسواق مالية نشطة ملوجودات ومطلوبات مامثلة.

- املستوى الثاين: طرق تقييم يكون فيها املستوى االدىن من املعطيات التي لها تأثري جوهري عىل قياس القيمة العادلة ميكن مالحظتها مبارشة أو بشكل غري مبارش. 
- املستوى الثالث: طرق تقييم يكون فيها املستوى االدىن من املعطيات التي لها تأثري جوهري عىل قياس القيمة العادلة غري ملحوظة. 

يوضح الجدول التايل تحليل املوجودات املالية املسجلة بالقيمة العادلة حسب كل مستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: 

تحديد القيمة العادلة للموجودات املالية التي تظهر بالقيمة العادلة
2017

املجموعاملستوى الثالثاملستوى الثايناملستوى األول
لرية سوريةلرية سورية لرية سوريةلرية سورية

2016

 الـمـوجودات املالية
 نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي

 أرصدة  لدى املصارف
 ايداعات لدى املصارف 

 تسهيالت ائتامنية مبارشة (بالصايف)
 الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

 املطلوبات املالية
 ودائع بنوك

 ودائع العمالء
 تأمينات نقدية

 مجموع التغري يف القيم العادلة غري املعرتف به

2017
الربح (الخسارة)
غري املعرتف به

ájQƒ°S IÒd
ájÎaódG áª«≤dGádOÉ©dG áª«≤dG

ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd

 
38,898,541,058
33,511,770,055
22,152,500,000
9,860,114,991
3,223,031,388

27,825,850,068
55,760,603,799
1,563,985,928

38,895,488,117
33,540,795,607
22,152,500,000
9,707,772,681
3,223,031,388

27,826,097,130
55,760,603,799
1,563,985,928

(3,052,941) 
 29,025,552 

   - 
(152,342,310) 

   - 

(247,062) 
 - 

   - 
(126,616,761) 

 
 23,568,213,484
 62,768,633,600

   -
 11,311,060,707
 3,783,700,002

 23,244,573,998
 50,663,115,778
 1,355,328,697

 23,567,091,819
 62,821,676,372

   -
 11,151,122,188
 3,783,700,002

 23,244,831,059
 50,662,172,851
 1,355,328,697

(1,121,665)
 53,042,772

   -
(159,938,519)

   -

(257,061)
 942,927

   -
(107,331,546)

2016
الربح (الخسارة)
غري املعرتف به

ájQƒ°S IÒd
ájÎaódG áª«≤dGádOÉ©dG áª«≤dG

ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd

رأسامل الرشكة

كباراملساهمني
وأعضاء مجلس

اإلدارة
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ôWÉîŸG IQGOEG .36
áeó≤e .36.1

املخاطر هي جزء أسايس من أعامل املصارف واإلطار العام إلدارة املخاطر يف 
املجموعة يقوم عىل تحديد وفهم وتقييم املخاطر التي تواجه عمل املجموعة 
اإلجراءات  واتخاذ  واملقبولة  املحدودة  املستويات  ضمن  بقائها  من  والتأكد 
املخاطرة  عاميل  بني  األمثل  التوازن  إىل  للوصول  املخاطر  لتقليص  الالزمة 

والعائد.

إن أهم أنواع املخاطر هي مخاطر االئتامن، مخاطر السوق، مخاطر السيولة، 
ومخاطر  الفائدة  أسعار  مخاطر  تتضمن  السوق  مخاطر  التشغيل.  ومخاطر 

العمالت.

 »ª«¶æàdG πµ«¡dGh áeÉ©dG äÉ«é«JGÎ°S’G
ôWÉîŸG IQGOE’

 

ومساندة  التجارية  املجموعة  أعامل  يف  الحاصل  التطور  مواكبة   - 
اسرتاتيجياتها بهذا الخصوص.

التوازن  إيجاد  خالل  من  للمجموعة  املايل  الوضع  تطور  يف  املساهمة   - 
األمثل بني عاميل املخاطرة والعائد إضافة إىل تخفيف آثار أية أحداث غري 

متوقعة قد تؤثر سلبا" عىل رأسامل املجموعة وأرباحها.
 - العمل عىل صياغة مدى القابلية للمخاطرة لدى املجموعة التي تحدد 

السقوف للمخاطر التي من ضمنها يجب عىل إدارة املجموعة أن تعمل.
 - املراقبة املتواصلة ملستوى املخاطر يف املجموعة من أجل التأكد من مدى 

االلتزام مبستويات سقوف املخاطر املحددة.

السقوف القصوى التي ميكن للمجموعة القبول بها، فيام يتعلق بكل نوع من 
 Risk "أنواع املخاطر التي تتعرض لها وهي ما يعرف بــ "القابلية للمخاطر
املخاطر  إدارة  وإجراءات  سياسات  عىل  اإلدارة  مجلس  يوافق   .Appetite
بكافة أنواعها وهو يتلقى دورياً تقارير عن املخاطر التي تواجهها أو ميكن أن 

. تواجهها املجموعة مستقبالً

سياسات  واقرتاح  مراجعة  إىل  إضافة  فعاليتها  وتقييم  عام  بشكل  املخاطر 
وإجراءات إدارة املخاطر والقابلية للمخاطر ورفعها إىل مجلس اإلدارة، كام 
املجموعة،  يف  املخاطر  مستوى  تطور  مراقبة  عن  مسؤولة  اللجنة  هذه  أن 
تحديد سيناريوهات اختبارات الجهد وتقييم نتائجها وهي صلة الوصل بني 

إدارة املخاطر ومجلس اإلدارة.

تتألف اللجنة من 3 أعضاء غري تنفيذيني من أعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة 
إىل مدير إدارة املخاطر وتجتمع بشكل دوري.

املخاطر وتقوم مبراجعة التقارير الصادرة عن قسم إدارة املخاطر.

مخاطر  عنها  ينتج  والتي  املجموعة  يف  األعامل  بجميع  املتعلقة  القرارات 
هذه  مواجهة  اسرتاتيجيات  تحديد  إىل  باإلضافة  السيولة  ومخاطر  السوق 
املحددة  بالسقوف  وااللتزام  املخاطر  إدارة  أسس  تطبيق  ومراقبة  املخاطر 

والسياسات واإلجراءات املوافق عليها من قبل مجلس اإلدارة.   

املجموعة،  تواجهها  التي  باملخاطر  يتعلق  فيام  مستقل  بشكل  أيضا  الرأي 
إدارة  لجنة  إىل  ورفعها  املخاطر  هذه  عن  الدورية  التقارير  بإصدار  ويقوم 
املخاطر  إدارة  قسم  يلتزم  اإلدارة.  ومجلس  العليا  اإلدارة  وإىل  املخاطر 

بالتعليامت والقرارات الصادرة عن مرصف سورية املركزي املتعلقة به.

يراجع مدى توافق املجموعة مع اإلجراءات والسياسات املتبعة، وتتم مناقشة 
نتائج التدقيق مع اإلدارة وترفع التقارير واالقرتاحات إىل لجنة التدقيق.

ôjQÉ≤àdG ΩÉ¶fh ôWÉîŸG ¢SÉ«b
يف  تنتج  أن  ميكن  التي  املتوقعة  الخسائر  تعكس  بطريقة  املخاطر  قياس  يتم 
الخسائر  إجاميل  تقدير  عىل  بناًء  املتوقعة  غري  والخسائر  العادية  الظروف 
الفعلية باستخدام طرق إحصائية. هذه الطرق تعتمد عىل االحتامالت املبنية 
من التجارب السابقة ومعدلة لتعكس الظروف االقتصادية. كام تتم دراسة 

أثر أسوأ االحتامالت التي ميكن أن تنتج عن الظروف االستثنائية.
تعكس  التي  املعتمدة  السقوف  عىل  بناًء  املخاطر  وضبط  مراقبة  يتم 
إدارة  تقوم  كام  املقبولة.  املخاطر  ومستويات  وحدود  املجموعة  اسرتاتيجية 
باملخاطر  ومقارنتها  املخاطر  لتحمل  اإلجاملية  القدرة  بقياس  املخاطر 

اإلجاملية مبختلف أنواعها.
يتم تجميع املعلومات من جميع وحدات العمل ألغراض التحليل واملراقبة 
مجلس  إىل  تقرير  تقديم  يتم  كام  مبكرة  مرحلة  يف  املخاطر  عىل  والتعرف 
اإلدارة ولجنة إدارة املخاطر يتضمن إجاميل مخاطر االئتامن ونسب السيولة 
وتغريات املخاطر. يتم التحليل بشكل مفصل ربعي حسب قطاعات األعامل 
الخسائر  مخصص  بتقييم  اإلدارة  وتقوم  الجغرافية  والقطاعات  والزبائن 
املخاطر  عن  شامالً  تقريراً  اإلدارة  مجلس  يستلم  ربعي.  بشكل  االئتامنية 
يف  املخاطر  لتقييم  الالزمة  املعلومات  بجميع  لتزويده  سنوي  ربع  بشكل 

املجموعة.

 Ö«dÉ°SCGh ôWÉîŸG IQGOEG äGAGôLEGh äÉ°SÉ«°S
ôWÉîŸG ¢†«ØîJ

إن العامل األسايس يف سياسة إدارة ومراقبة املخاطر االئتامنية هو السقوف 
التي تم تحديدها بقرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة وقد يرتأي 
تبعاً  وذلك  أعاله  إليها  املشار  السقوف  دون  سقوف  تحديد  اإلدارة  مجلس 
السوق  مع  تعاملها  يف  املرصف  اسرتاتيجية  تعكس  والتي  التشغيل  لرشوط 
السقوف  هذه  عىل  بناء  نفسه  الوقت  ويف  لتحقيقها،  تعمل  التي  واألهداف 
تحدد مستوى املخاطر القصوى املقبول بها من قبل املجموعة والتي ال يجب 
تجاوزها. تتضمن هذه السقوف الحدود االئتامنية بشكل عام وبشكل محدد 

يف قطاعات معينة أو مناطق جغرافية واحدة.
إدارة  عن  الصادرة  واألرقام  البيانات  ودراسة  متابعة  دوري  بشكل  يتم 
املجموعة  لها  تتعرض  التي  املخاطر  وقياس  تحديد  أجل  من  التسليف 
ومقارنتها بالسقوف املحددة وبالتايل رفع نتائج هذه الدراسات إىل اإلدارة 
العليا بشكل دوري، كام ترفع تقارير فصلية إىل مجلس اإلدارة من أجل اتخاذ 

القرارات املناسبة فيام يتعلق بهذه املخاطر.
مخاطر  لتخفيف  ومامرسات  أساليب  عدة  عىل  أيضا  املخاطر  إدارة  وتعتمد 
االئتامن منها الحصول عىل ضامنات حيث يتم قبول الضامنات وفقا ملعايري 

وأسس معتمدة ووفقاً للتعليامت النافذة.

ôWÉîŸG äGõcôJ
تنشأ الرتكزات عند قيام مجموعة من املراسلني أو العمالء بأعامل متشابهة أو 
مامرسة األعامل ضمن بيئة جغرافية واحدة أو ذات ظروف اقتصادية متامثلة 
التعاقدية  بالتزاماتهم  اإليفاء  عىل  العمالء  أو  املراسلني  قدرة  عىل  تؤثر  قد 
والظروف  والسياسية  االقتصادية  التغريات  بنفس  تتأثر  أن  ممكن  والتي 
األخرى. تدل الرتكزات عىل حساسية املجموعة تجاه قطاع اقتصادي معني أو 

قطاع جغرايف معني.

ائتامنية  محفظة  عىل  للمحافظة  أطر  املجموعة  وإجراءات  سياسات  حددت 
متنوعة لتجنب الزيادة يف الرتكزات وإدارة مخاطر االئتامن وضبطها. 

¿ÉªàF’G ôWÉ  .36.2
الطرف  عجز  أو  تخلف  نتيجة  خسائر  حدوث  مخاطر  هي  االئتامن  مخاطر 
املرصف  يف  املخاطر  إدارة  تعمل  املرصف.  تجاه  بالتزاماته  الوفاء  عن  اآلخر 
مستوى  عىل  االئتامنية  الرتكزات  مخاطر  عىل  والرقابة  السقوف  إدارة  عىل 
منطقة  أو  قطاع  لكل  االئتامين  التعرض  وحجم  مؤسسة)  أو  (فرد  العميل 
خالل  من  املقبولة  االئتامن  مخاطر  مستويات  بتحديد  تقوم  كام  جغرافية، 
وضع سقوف ملقدار املخاطر املقبولة للعالقة مع املقرتض الواحد أو مجموعة 

املقرتضني ولكل قطاع أو منطقة جغرافية.

 á«fÉªàF’G äÉæ«°ùëàdGh É¡H ßØàëŸG äÉfÉª°†dG
تعتمد املجموعة عىل عدة أساليب ومامرسات لتخفيف مخاطر االئتامن منها 
الحصول عىل ضامنات حيث يتم قبول الضامنات وفقا ملعايري وأسس معتمدة. 

وأبرز أنواع الضامنات هي:
- بالنسبة للقروض التجارية: ضامنات عقارية ورهن اآلليات باإلضافة إىل 

الضامنات النقدية والكفاالت املرصفية.
والضامنات  والرواتب  والسيارات  عقارية  ضامنات  لألفراد:  بالنسبة   -

النقدية.
إضافية  ضامنات  طلب  ويتم  للضامنات  السوقية  القيمة  اإلدارة  تراقب 
خالل  للضامنات  السوقية  القيمة  مراجعة  ويتم  االتفاقية،  لرشوط  وفقاً 

دراسة كفاية مخصص الخسائر االئتامنية.

kÉjOGôaEG áª«≤dG ¢VÉØîfG º««≤J
أو  األصل  استحقاق  هي  القروض  قيمة  النخفاض  الرئيسية  املؤرشات  إن 
الفائدة لفرتة تزيد عن 180 يوم أو وجود صعوبات مالية تواجه العميل أو 

تؤثر عىل تدفقاته النقدية واإلخالل بأحد رشوط العقد األصيل.
تقوم املجموعة بتقييم انخفاض القيمة بشكل منفرد وبشكل جامعي.

 ÒZ äÓ«¡°ùàdG πHÉ≤e …OGôaE’G ¢ü°üîŸG
áéàæŸG

بشكل  الهامة  والسلف  القروض  لجميع  املخصصات  مالمئة  املجموعة  تحدد 
ذات  والتسليف  النقد  مجلس  عن  الصادرة  القرارات  ملؤرشات  وفقاً  منفرد، 
الصلة وهي القرار رقم 902/م ن/ب4 تاريخ 13 ترشين الثاين 2012 والقرار 
رقم 597 /م ن/ب4 تاريخ 9 كانون األول 2009 والقرار 650/م ن/ب4 تاريخ 

14 نيسان 2010 ووفقاَ للمؤرشات التالية:

اقتضت  وكلام  مايل  مركز  بيان  كل  تاريخ  يف  االئتامنية  الخسائر  تقييم  يتم 
الحاجة لذلك.

مجلس اإلدارة

لجنة املخاطر

إدارة املخاطر
مدير إدارة املخاطر

وحدة أمن 
املعلومات 

واستمرارية العمل

وحدة إدارة
مخاطر االئتامن

التجاري

قسم مراجعة
االئتامن

قسم الشؤون
اإلدارية ملخاطر

االئتامن

وحدةاملخاطر 
السوقية

وحدة إدارة
مخاطر االئتامن

للتجزئة

وحدة
املخاطر التشغيلية

املدير العام

قسم تقارير
ومعلومات االئتامن
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áéàæŸG äÓ«¡°ùàdG πHÉ≤e »YÉª÷G ¢ü°üîŸG
يتم تقييم املخصص عن خسائر القروض والسلف بشكل جامعي بالنسبة للقروض والسلف التي ال تعترب هامة بشكل منفرد أو يف حال عدم وجود دليل موضوعي عىل 

انخفاض القيمة بشكل منفرد. تقوم املجموعة يف تاريخ كل بيان مركز مايل بتقييم املخصص ومراجعة كل محفظة عىل حدة.
يؤخذ باالعتبار عند التقييم الجامعي انخفاض القيمة املحتمل يف املحفظة حتى عند عدم وجود دليل موضوعي عىل انخفاض القيمة بشكل موضوعي.

يتم تقييم خسارة انخفاض القيمة باعتبار العوامل التالية:
تاريخ الخسائر يف املحفظة، الظروف االقتصادية الحالية، املستويات الحالية للتسهيالت املتعرثة وغريها، باإلضافة إىل الدفعات املتوقعة واالسرتدادات يف حال انخفاض 

القيمة. 
تقوم إدارة االئتامن مبراجعة مخصص انخفاض القيمة للتأكد من توافقه مع سياسات املجموعة العامة.

يتم تقييم مخصص التعهدات املالية واالعتامدات املستندية بطريقة مامثلة لطريقة تقييم القروض.

 ó¡÷G äGQÉÑàNG
يتم إجراء اختبارات جهد عىل املحفظة االئتامنية بشكل خاص، من أجل دراسة مدى تأثري بعض العوامل االقتصادية السلبية أو أية عوامل أخرى سلبية عىل التصنيف 

االئتامين للمحفظة بصورة عامة وانعكاسه عىل أداء هذه املحفظة والخسائر التي ميكن أن تتكبدها املجموعة جراء هذه العوامل.

تعتمد اختبارات الجهد عىل تحليل سيناريوهات والذي يتضمن التأثريات املتداخلة لعدة عوامل مخاطر تقسم إىل نوعني أساسيني، األول يعتمد عىل سيناريوهات مبنية 
عىل أحداث قد حصلت يف السابق، والثاين يعتمد عىل أحداث استثنائية ولكن محتملة قد يتأثر بها السوق بشكل عام وليس املجموعة وحدها، أو يتعلق بناحية معينة 

لدى املجموعة.

(á«fGõ«ŸG êQÉN) ájQÉéàdG äÉ«∏ª©dÉH á≤∏©àŸG á«fÉªàF’G ôWÉîŸG
تقوم املجموعة بتقديم خدمات العمليات التجارية من كفاالت واعتامدات وتعهدات لتلبية احتياجات العمالء، تلزم هذه التسهيالت املجموعة بأداء دفعات بالنيابة 
عن عمالئه. يتم تحصيل هذه الدفعات وفقاً للرشوط املتفق عليها. تتسم هذه التسهيالت بنفس املخاطر االئتامنية للقروض وتتم الوقاية من هذه املخاطر بإتباع نفس 

سياسات املجموعة وإجراءاتها الرقابية. 
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ôWÉîŸG áLQO Ö°ùM Iô°TÉÑŸG á«fÉªàF’G äÉ°Vô©àdG ™jRƒJ

تم التصنيف بناًء عىل أحكام القرار رقم 902/م ن/ ب4 الصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ 13 ترشين الثاين 2012 والذي جاء معدالً لبعض أحكام قراري مجلس 
النقد والتسليف رقم 597 /م ن/ب4 تاريخ 9 كانون األول 2009 والقرار رقم 650/م ن/ب4 تاريخ 14 نيسان 2010، وقد تم متديد العمل بالقرار املذكور مبوجب القرار 
1079/م ن/ب4 تاريخ 29 كانون الثاين 2014 حتى نهاية عام 2014، وصدر الحقاً التعميم رقم 1145/م/1 تاريخ 6 نيسان 2015 والتعميم رقم 2271/م/1 تاريخ 30 

حزيران 2015 واملتضمنني متديد العمل بالقرار رقم 902/م ن/ب4 لحني صدور تعليامت جديدة بهذا الخصوص.

  

  

(*)   يعترب كامل رصيد الدين مستحق يف حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد، ويعترب الحساب الجاري املدين مستحقا إذا تجاوز السقف املمنوح. 

-
6,991,546,603
6,838,278,645

13,829,825,248
12,389,003,625
1,440,821,623
1,345,990,730

-
94,830,893

2,192,014,720
-

502,603
2,191,512,117

16,021,839,968
(878,165,031)

(6,164,578,738)
8,979,096,199

املؤسسات الصغريةالرشكات الكربى
واملتوسطة

-
127,927,126

5,119,784
133,046,910
132,343,948

702,962
702,962

-
-

43,662,534
-

1,069,639
42,592,895

176,709,444
(3,227,588)

(26,221,818)
 147,260,038

األفراد لرية سورية

67,493
127,879,153

598,882
128,545,528
125,726,932

2,818,596
2,264,509

88,173
465,914

1,098,098,231
34,023

971,361
1,097,092,847
1,226,643,759
(453,248,765)
(644,849,466)

128,545,528

املجموع

67,493
7,820,185,832
6,876,377,587

14,696,630,912
13,113,536,234
1,583,094,678
1,456,027,680

13,279,562
113,787,436

3,489,986,747
5,222,342

17,373,807
3,467,390,598

18,186,617,659
(1,393,417,096)
(6,933,085,572)

9,860,114,991

القروض العقارية

-
572,832,950
32,380,276

605,213,226
466,461,729
138,751,497
107,069,479
13,191,389
18,490,629

156,211,262
5,188,319

14,830,204
136,192,739
761,424,488
(58,775,712)
(97,435,550)
605,213,226

ديون متدنية املخاطر
عادية (مقبولة املخاطر)

تحت املراقبة (تتطلب اهتامما خاصاً)
املجموع 

منها غري مستحقة
منها مستحقة (*):

لغاية 60 يوم 
من61 يوم لغاية 90 يوم

من 91 يوم لغاية 179 يوم
غري عاملة:

دون املستوى
مشكوك فيها

هالكة ( رديئة )
املجموع 

يطرح : فوائد معلقة
يطرح : مخصص تدين للتسهيالت املبارشة

الصايف

الرشكات 31 كانون األول 2017

تم التصنيف بناًء عىل أحكام القرار رقم 902/م ن/ ب4 الصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ 13 ترشين الثاين 2012 والذي جاء معدالً لبعض أحكام قراري 
مجلس النقد والتسليف رقم 597 /م ن/ب4 تاريخ 9 كانون األول 2009 والقرار رقم 650/م ن/ب4 تاريخ 14 نيسان 2010، وقد تم متديد العمل بالقرار املذكور 

مبوجب القرار 1079/م ن/ب4 تاريخ 29 كانون الثاين 2014 حتى نهاية عام 2014، وصدر الحقاً التعميم رقم 1145/م/1 تاريخ 6 نيسان 2015 والتعميم رقم 
2271/م/1 تاريخ 30 حزيران 2015 واملتضمنني متديد العمل بالقرار رقم 902/م ن/ب4 خالل عام لحني صدور تعليامت جديدة بهذا الخصوص.

(*)   يعترب كامل رصيد الدين مستحق يف حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد، ويعترب الحساب الجاري املدين مستحقا إذا تجاوز السقف املمنوح. 

املؤسسات الصغريةالرشكات الكربى
واملتوسطة

األفراد املجموعلرية سورية القروض العقارية

ديون متدنية املخاطر
عادية (مقبولة املخاطر)

تحت املراقبة (تتطلب اهتامما خاصاً)
املجموع 

منها غري مستحقة
منها مستحقة (*):

لغاية 60 يوم 
من61 يوم لغاية 90 يوم

من 91 يوم لغاية 179 يوم
غري عاملة:

دون املستوى
مشكوك فيها

هالكة ( رديئة )
املجموع 

يطرح : فوائد معلقة
يطرح : مخصص تدين للتسهيالت املبارشة

الصايف

الرشكات 31 كانون األول 2016

   - 
 3,101,173,407 

 12,315,073,129 
 15,416,246,536 
 15,178,798,052 

 237,448,484 
 138,678,752 

 1,356 
 98,768,376 

 4,219,979,430 
 5,742 

 1,983,406,617 
 2,236,567,071 

 19,636,225,966 
(975,744,850) 

(8,370,117,040) 
 10,290,364,076 

   - 
 98,185,179 
 68,991,412 

 167,176,591 
 109,276,498 
 57,900,093 
 57,814,810 

   - 
 85,283 

 47,034,619 
   - 
   - 

 47,034,619 
 214,211,210 

(3,495,445) 
(17,313,614) 
 193,402,151 

 12,221 
 132,354,974 
 12,523,545 

 144,890,740 
 124,222,818 
 20,667,922 
 7,911,114 

 233,505 
 12,523,303 

 1,207,937,147 
 2,885,075 
 3,187,155 

 1,201,864,917 
 1,352,827,887 
(430,692,357) 
(777,244,790) 
 144,890,740 

 12,221 
 3,947,381,751 

 12,463,323,635 
 16,410,717,607 
 15,917,732,990 

 492,984,617 
 304,491,270 
 10,380,836 

 178,112,511 
 5,633,367,043 

 5,712,733 
 2,009,977,932 
 3,617,676,378 

 22,044,084,650 
(1,449,583,730) 
(9,283,440,213) 
 11,311,060,707 

   - 
 615,668,191 
 66,735,549 

 682,403,740 
 505,435,622 
 176,968,118 
 100,086,594 
 10,145,975 
 66,735,549 

 158,415,847 
 2,821,916 

 23,384,160 
 132,209,771 
 840,819,587 
(39,651,078) 

(118,764,769) 
 682,403,740 
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يوضح الجدول التايل التعرضات ملخاطر االئتامن (بعد مخصص التدين وقبل الضامنات ومخففات املخاطر األخرى)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

بنود داخل بيان املركز املايل
أرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة لدى املصارف
ايداعات لدى املصارف

التسهيالت االئتامنية املبارشة
األفراد

القروض العقارية
الرشكات الكربى

املؤسسات الصغرية واملتوسطة
موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

بنود خارج بيان املركز املايل
اعتامدات مستندية لالسترياد

كفاالت صادرة لزبائن:
دفع

حسن تنفيذ
أخرى

كفاالت صادرة ملصارف
سقوف تسهيالت ائتامنية مبارشة غري مستغلة

سقوف تسهيالت ائتامنية غري مبارشة غري مستغلة

إجاميل املخاطر اإلئتامنية

31 كانون األول 2017 
ájQƒ°S IÒd

31 كانون األول 2016 
ájQƒ°S IÒd

15,194,363,672
62,768,633,600

-                         
11,311,060,707

144,890,740
682,403,740

10,290,364,076
193,402,151

2,145,544,018
3,783,700,002

95,203,301,999

387,579,425
924,955,444
352,148,100
479,123,344
93,684,000

13,342,465,329
1,300,291,123

380,963,495
16,336,254,816

 111,539,556,815

29,250,989,496
33,511,770,055

-22,152,500,000
9,860,114,991

128,545,528
605,213,226

8,979,096,199
147,260,038

2,406,249,784
3,223,031,388

100,404,655,714

-
961,210,393
341,340,480
529,473,163
90,396,750

11,724,377,668
1,605,432,167

628,355,076
14,919,375,304

 115,324,031,018
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املؤسسات الصغريةالرشكات الكربى
واملتوسطة

األفراد املجموعلرية سورية القروض العقارية

ديون متدنية املخاطر
عادية (مقبولة املخاطر)

تحت املراقبة (تتطلب اهتامما خاصاً)
املجموع 

منها غري مستحقة
منها مستحقة:
لغاية 60 يوم 

من61 لغاية 90 يوم
من 91 يوم لغاية 179 يوم

غري عاملة:
دون املستوى
مشكوك فيها

هالكة (رديئة)
املجموع 

يطرح : مخصص التدين للتسهيالت غري املبارشة
الصايف

الرشكات 31 كانون األول 2017
املؤسسات الصغريةالرشكات الكربى

واملتوسطة
األفراد املجموعلرية سورية القروض العقارية

ديون متدنية املخاطر
عادية (مقبولة املخاطر)

تحت املراقبة (تتطلب اهتامما خاصاً)
املجموع 

منها غري مستحقة
منها مستحقة:
لغاية 60 يوم 

من61 لغاية 90 يوم
من 91 يوم لغاية 179 يوم

غري عاملة:
دون املستوى
مشكوك فيها

هالكة (رديئة)
املجموع 

يطرح : مخصص التدين للتسهيالت غري املبارشة
الصايف

الرشكات 31 كانون األول 2016

ôWÉîŸG áLQO Ö°ùM Iô°TÉÑŸG Ò¨dG á«fÉªàF’G äÉ°Vô©àdG ™jRƒJ

   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

 -
   -

   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

 -
   -

   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

 -
   -

 550,354,710
 238,853,985
 505,453,474

 1,294,662,169
 1,294,662,169

   -
   -
   -
   -

 17,872,700
   -

 4,488,000
 13,384,700

 1,312,534,869
(13,236,174)

 1,299,298,695

 550,354,710
 238,853,985
 505,453,474

 1,294,662,169
 1,294,662,169

   -
   -
   -
   -

 17,872,700
   -

 4,488,000
 13,384,700

 1,312,534,869
(13,236,174)

 1,299,298,695

   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
 -

   -

   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
 -

   -

   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

 -
   -

280,161,534
663,031,409
13,529,450

956,722,393
956,722,393

-
-
-
-

4,488,000
-

4,488,000
-

961,210,393
(1,517,091)

959,693,302

280,161,534
663,031,409
13,529,450

956,722,393
956,722,393

-
-
-
-

4,488,000
-

4,488,000
-

961,210,393
(1,517,091)

959,693,302
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تم ادراج قيمة الضامنات بحيث ال تزيد قيمتها عن قيمة التسهيالت املستعملة.

   -
5,469,823,146
4,367,515,971
1,262,707,521

-
487,487

1,262,220,034
11,100,046,638

9,773
1,695,917,402
5,771,608,932

40,750,440
-

3,591,760,091
11,100,046,638

املؤسسات الصغريةالرشكات الكربى
واملتوسطة

األفراد لرية سورية

67,493
18,015,970

-
416,215,815

29,487
94,631

416,091,697
434,299,278

64,262,217
-

303,839
342,528,982

-
27,204,240

434,299,278

-
506,669,688
32,380,276

120,225,813
5,188,319

13,438,881
101,598,613
659,275,777

-
-

641,442,642
-
-

17,833,135
659,275,777

   -
127,927,126

5,119,784
43,310,348

-
1,069,639

42,240,709
176,357,258

-
-

174,923,747
-
-

1,433,511
176,357,258

املجموع

67,493
6,122,435,930
4,405,016,031
1,842,459,497

5,217,806
15,090,638

1,822,151,053
12,369,978,951

64,271,990
1,695,917,402
6,588,279,160

383,279,422
-

3,638,230,977
12,369,978,951

القروض العقارية

ديون متدنية املخاطر
عادية (مقبولة املخاطر)

تحت املراقبة (تتطلب اهتامما خاصاً)
غري عاملة:

دون املستوى
مشكوك فيها

هالكة ( رديئة )
املجموع 

منها:
تأمينات نقدية

كفاالت مرصفية مقبولة
عقارية

سيارات وآليات
آالت

كفاالت شخصية
املجموع 

الرشكات 31 كانون األول 2017

املؤسسات الصغريةالرشكات الكربى
واملتوسطة

األفراد املجموعلرية سورية القروض العقارية

ديون متدنية املخاطر
عادية (مقبولة املخاطر)

تحت املراقبة (تتطلب اهتامما خاصاً)
غري عاملة:

دون املستوى
مشكوك فيها

هالكة ( رديئة )
املجموع 

منها:
تأمينات نقدية

كفاالت مرصفية مقبولة
عقارية

سيارات وآليات
آالت

كفاالت شخصية
املجموع 

الرشكات 31 كانون األول 2016

 Iô°TÉÑŸG äÓ«¡°ùàdG πHÉ≤e äÉfÉª°†∏d ádOÉ©dG áª«≤dG ™jRƒJ

تم ادراج قيمة الضامنات بحيث ال تزيد قيمتها عن قيمة التسهيالت املستعملة.

املؤسسات الصغريةالرشكات الكربى
واملتوسطة

األفراد املجموعلرية سورية القروض العقارية

ديون متدنية املخاطر
عادية (مقبولة املخاطر)

تحت املراقبة (تتطلب اهتامما خاصاً)
غري عاملة:

مشكوك فيها
هالكة ( رديئة )

املجموع 
منها:

تأمينات نقدية
كفاالت مرصفية مقبولة

عقارية
كفاالت شخصية

املجموع 

الرشكات 31 كانون األول 2017

املؤسسات الصغريةالرشكات الكربى
واملتوسطة

األفراد املجموعلرية سورية القروض العقارية

ديون متدنية املخاطر
عادية (مقبولة املخاطر)

تحت املراقبة (تتطلب اهتامما خاصاً)
غري عاملة:

مشكوك فيها
هالكة ( رديئة )

املجموع 
منها:

تأمينات نقدية
كفاالت مرصفية مقبولة

عقارية
كفاالت شخصية

املجموع 

الرشكات 31 كانون األول 2016

Iô°TÉÑŸG ÒZ äÓ«¡°ùàdG πHÉ≤e äÉfÉª°†∏d ádOÉ©dG áª«≤dG ™jRƒJ

   - 
 2,579,177,406 
 7,430,031,865 
 3,358,322,119 

   - 
 1,982,826,791 
 1,375,495,328 

 13,367,531,390 

 6,637,859 
 3,065,400,152 
 6,283,274,708 

 143,183,379 
 358,957,757 

 3,510,077,535 
 13,367,531,390 

 12,221 
 31,137,343 

 983,286 
 499,933,976 

 266,689 
 745,807 

 498,921,480 
 532,066,826 

 74,622,498 
   - 

 2,772,375 
 412,527,736  

   - 
 42,144,217 

 532,066,826 

   - 
 560,992,175 
 66,735,549 

 133,751,238 
 2,821,916 

 23,346,041 
 107,583,281 
 761,478,962 

   - 
   - 

 753,879,920 
   -  
   - 

 7,599,042 
 761,478,962 

   - 
 58,388,117 
 68,991,411 
 46,682,435 

   - 
   - 

 46,682,435 
 174,061,963 

   - 
   - 

 172,411,593 
   - 
   - 

 1,650,370 
 174,061,963 

 12,221 
 3,229,695,041 
 7,566,742,111 
 4,038,689,768 

 3,088,605 
 2,006,918,639 
 2,028,682,524 

 14,835,139,141 

 81,260,357 
 3,065,400,152 
 7,212,338,596 

 555,711,115 
 358,957,757 

 3,561,471,164 
 14,835,139,141 

280,161,534
614,456,412
10,593,551

328,739
328,739

-
905,540,236

418,965,335
510,193

25,722,731
460,341,977
905,540,236

280,161,534
614,456,412
10,593,551

328,739
328,739

-
905,540,236

418,965,335
510,193

25,722,731
460,341,977
905,540,236

   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   -
   -
   -

 -
   -

   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   -
   -
   -

 -
   -

   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   -
   -
   -

 -
   -

    550,354,710 
    145,271,910 

 439,427,575 
 13,713,439 

 328,739 
 13,384,700 

 1,148,767,634 

 820,648,061 
 448,107 

 21,672,323 
 305,999,143 

 1,148,767,634 

     550,354,710 
    145,271,910 

 439,427,575 
 13,713,439 

 328,739 
 13,384,700 

 1,148,767,634 

 820,648,061 
 448,107 

 21,672,323 
 305,999,143 

 1,148,767,634 

   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   -
   -
   -

 -
   -

   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   -
   -
   -

 -
   -

   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   -
   -
   -

 -
   -
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جيد
الدرجة األوىل (*)

الدرجة الثانية
الدرجة الثالثة

عادي
الدرجة الرابعة (**)

الدرجة الخامسة
الدرجة السادسة

مصارف غري مصنفة

 2017
ájQƒ°S IÒd

 2016
ájQƒ°S IÒd

ما يعادل التصنيف حسب التصنيف الداخيل للمخاطر
S&P

AAA
AA+ و حتى AA- من

A+ و حتى A- من

BBB+ و حتى BBB- من
BB+ و حتى BB- من

B+ و حتى B- من

32,474,020,884
-

551,988
32,474,572,872

6,816,787,929
-

48,846,249,695
680,443

55,663,718,067
88,138,290,939

 18,978,063,674 
   - 

 631,189 
 18,978,694,863 

 8,984,514,546 
   - 

 53,782,707,147 
 780,718 

 62,768,002,411 
 81,746,697,274 

(*)   ميثل االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية التدين يف قيمة إحدى السندات الصادرة عن بنوك خارجية خالل عام 2008.

(*) تم اعتبار تصنيف مرصف سورية املركزي جيد - الدرجة األوىل.
(**) تم اعتبار تصنيف املصارف املحلية عادي - الدرجة الرابعة.

ôWÉîª∏d »∏NGódG ∞«æ°üàdG Ö°ùM á«fÉªàF’G äÉ°Vô©àdG ™jRƒJ :ádhóéŸG ¿ƒjódG
هي تلك الديون التي سبق وأن صنفت كتسهيالت ائتامنية غري عاملة وأخرجت من إطار التسهيالت االئتامنية غري العاملة مبوجب جدولة أصولية وتم تصنيفها كديون 

تحت املراقبة، وقد بلغ إجاميل الديون املجدولة خالل عام 2017 مبلغ135,976,285  لرية سورية يف حني بلغت خالل عام 2016 مبلغ 190,020,298 لرية سورية.

:É¡à∏µ«g OÉ©ŸG ¿ƒjódG
يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتامنية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيالت االئتامنية أو تأجيل بعض األقساط أو متديد فرتة 
السامح... الخ، وتم تصنيفها كديون تحت املراقبة. وقد بلغ إجاميل الديون املعاد هيكلتها خالل عام 2017 مبلغ 5,194,774,018 لرية سورية، يف حني بلغت خالل عام 

2016 مبلغ7,364,285,172  لرية سورية.

 :¿ÉªàF’G ôWÉ  á«MÉf øe á«dÉŸG äGOƒLƒŸG á«Yƒf
يتم قياس نوعية املوجودات املالية من ناحية مخاطر االئتامن باستخدام آلية داخلية للتصنيف االئتامين، يوضح الجدول التايل نوعية املوجودات املالية من ناحية مخاطر 

االئتامن باستخدام اآللية الداخلية للتصنيف االئتامين. إن األرقام املبينة ال تتضمن مخصص االنخفاض يف القيمة:

أرصدة لدى مرصف سورية املركزي
أرصدة  لدى املصارف

ايداعات لدى املصارف 
موجودات مالية متوفرة للبيع (*)

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

31 كانون األول 2017

29,250,989,496
551,988

-
-

3,223,031,388
 32,474,572,872

-
33,511,218,067
22,152,500,000

-
-

 55,663,718,067

-
-
-

1,181,181,365
-

1,181,181,365

29,250,989,496
33,511,770,055
22,152,500,000
1,181,181,365
3,223,031,388

89,319,472,304

انخفضت قيمته
لرية سورية

املجموع
لرية سورية

جيد
لرية سورية

عادي
لرية سورية

3
4
5
7
11

ايضاح

أرصدة لدى مرصف سورية املركزي
أرصدة  لدى املصارف

ايداعات لدى املصارف 
موجودات مالية متوفرة للبيع (*)

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

انخفضت قيمته31 كانون األول 2016
لرية سورية

املجموع
لرية سورية

جيد
لرية سورية

عادي
لرية سورية

ايضاح

 15,194,363,672 
 631,189 

   - 
   - 

 3,783,700,002 
 18,978,694,863 

   - 
 62,768,002,411 

   - 
   - 
   - 

 62,768,002,411 

   - 
   - 
   - 

 1,489,553,403 
   - 

 1,489,553,403 

 15,194,363,672 
 62,768,633,600 

   - 
 1,489,553,403 
 3,783,700,002 

 83,236,250,677 

3
4
5
7
11
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(*) باستثناء دول الرشق األوسط

آسيا *اوروبا املجموعداخل القطر دول الرشق األوسط األخرى
أرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة  لدى املصارف
ايداعات لدى املصارف 

التسهيالت اإلئتامنية:
  لألفراد

  القروض العقارية
   الرشكات الكربى

   املؤسسات الصغرية واملتوسطة
موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي
املجموع 

31 كانون األول 2017

(*) باستثناء دول الرشق األوسط

آسيا *اوروبا املجموعداخل القطر دول الرشق األوسط األخرى
أرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة  لدى املصارف
ايداعات لدى املصارف 

التسهيالت اإلئتامنية:
  لألفراد

  القروض العقارية
   الرشكات الكربى

   املؤسسات الصغرية واملتوسطة
موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي
املجموع 

31 كانون األول 2016

‘Gô¨÷G õcÎdG

يوضح الجدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتامنية حسب التوزيع الجغرايف كام ييل:

أفراد - خدماتعقارات صناعة مايل
29,250,989,496
33,511,770,055
22,152,500,000
9,860,114,991
2,406,249,784
3,223,031,388

 100,404,655,714

-
-
-

2,356,979,504
1,934,778,380

-
 4,291,757,884

-
-
-

49,644,213
-
-

 49,644,213

-
-
-

1,792,419,407
19,205,826

-
 1,811,625,233

-
-
-

5,302,608,967
44,789,182

-
5,347,398,149

29,250,989,496
33,511,770,055
22,152,500,000

358,462,900
407,476,396

3,223,031,388
 88,904,230,235

إجاميل تجارة
أرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة لدى املصارف 
إيداعات  لدى املصارف 

تسهيالت ائتامنية مبارشة (بالصايف)
موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي
املجموع 

القطاع االقتصادي (لرية سورية)

…OÉ°üàb’G ´É£≤dG Ö°ùM õcÎdG
يبني الجدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتامنية حسب القطاع االقتصادي كام يف 31 كانون األول 2017:

يبني الجدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتامنية حسب القطاع االقتصادي كام يف 31 كانون األول 2016:

   - 
 13,585,111 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 60,540,183 
   - 

 74,125,294 

 15,194,363,672 
 8,964,687,135 

   - 
 11,311,060,707 

 144,890,740 
 682,403,740 

 10,290,364,076 
 193,402,151 

 2,044,318,286 
 3,783,700,002 

 41,298,129,802 

   - 
 53,790,361,354 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 28,958,178 
   - 

 53,819,319,532 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 11,727,371 
   - 

 11,727,371 

 15,194,363,672 
 62,768,633,600 

   - 
 11,311,060,707 

 144,890,740 
 682,403,740 

 10,290,364,076 
 193,402,151 

 2,145,544,018 
 3,783,700,002 

 95,203,301,999 

-
12,977,833

-
-
-
-
-
-
-
-

12,977,833

29,250,989,496
6,444,632,715

352,500,000
9,860,114,991

128,545,528
605,213,226

8,979,096,199
147,260,038

2,017,149,700
3,223,031,388

51,148,418,290

-
27,054,159,507
21,800,000,000

-
-
-
-
-

369,846,432
-

49,224,005,939

-
-
-
-
-
-
-
-

19,253,652
-

19,253,652

29,250,989,496
33,511,770,055
22,152,500,000
9,860,114,991

128,545,528
605,213,226

8,979,096,199
147,260,038

2,406,249,784
3,223,031,388

 100,404,655,714

أفراد - خدماتعقارات صناعة مايل
 15,194,363,672 
 62,768,633,600 

   - 
 11,311,060,707 
 2,145,544,018 
 3,783,700,002 

 95,203,301,999 

   - 
   - 
   - 

 2,137,447,059 
 1,752,269,219 

   - 
 3,889,716,278 

   - 
   - 
   - 

 123,159,693 
 188,023 

   - 
 123,347,716 

   - 
   - 
   - 

 1,100,914,541 
 3,745,354 

   - 
 1,104,659,895 

   - 
   - 
   - 

 7,701,567,879 
 280,135,816 

   - 
 7,981,703,695 

 15,194,363,672 
 62,768,633,600 

   - 
 247,971,535 
 109,205,606 

 3,783,700,002 
 82,103,874,415 

إجاميل تجارة
أرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة لدى املصارف 
إيداعات  لدى املصارف 

تسهيالت ائتامنية مبارشة (بالصايف)
موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي
املجموع 

القطاع االقتصادي (لرية سورية)
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 ¥ƒ°ùdG ôWÉ  .36.3
تتضمن مخاطر السوق بشكل رئييس كالً من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت، حيث تتم متابعة مخاطر السوق بشكل يومي من خالل التأكد من االلتزام 

بالسقوف والسياسات واإلجراءات املحددة من قبل لجنة إدارة األصول واملطلوبات ومن قبل مجلس اإلدارة.
تقوم املجموعة بصورة دورية بتقييم مخاطر أسعار الفائدة لكل عملة من العمالت الرئيسية يف محفظته من خالل دراسة تأثري تغري معدالت الفائدة بنسبة اثنان باملائة 
عىل عوائد هذه الفوائد وقيمتها االقتصادية. كام تقوم املجموعة بتقييم مخاطر أسعار رصف العمالت األجنبية من خالل مراقبة مستمرة لوضعيته الصافية واإلجاملية 

من العمالت األجنبية، وتحرص عىل املتابعة اليومية لوضعية العمالت األجنبية املتداول بها مع التشديد عىل إبقاءها بأدىن املستويات.
ال تقوم املجموعة باملتاجرة بالسلع واملوجودات املالية لحسابها الخاص، ويف حال اعتامد املتاجرة مبنتج مايل جديد، تتبع إجراءات مشددة من قبل املجموعة مبا يتعلق 

باملوافقة واملراجع املخولة إعطاء هذه املوافقة لديها.
تنتج مخاطر السوق من عدة عوامل ممكن أن تؤثر عىل املنشأة أو القطاع املرصيف بشكل عام. بعض هذه املخاطر ممكن أن تنتج من األوضاع االقتصادية الحالية ومن 
احتامل التغري يف نسب الفوائد ويف أسعار السلع وأسعار رصف العمالت األجنبية واملوجودات املالية التي ممكن أن تنعكس عىل نشاط وربحية املجموعة. تقوم إدارة 

املجموعة باستمرار بتقييم هذه املخاطر وتتخذ األساليب املناسبة للتقليل من تأثريها عىل النتائج واملركز املايل للمجموعة.
إن أهم أهداف إدارة مخاطر السوق هو اإلبقاء عىل مستوى معتدل من التعرض للمخاطر التي لها نتائج سلبية عىل أرباح املجموعة أو قيمتها االقتصادية، حيث يتم 

إجراء سلسلة من اختبارات الجهد والتي تسمح بتقدير حجم املخاطر التي قد تتعرض لها املجموعة يف حال:
تقلبات أسعار الرصف ارتفاعاً أو هبوطاً خالل فرتة زمنية محددة وأثرها عىل تقييم مراكز القطع املوجودة.  .1           

           2.  تذبذب أسعار الفائدة يف السوق ارتفاعاً أو هبوطاً خالل فرتة زمنية محددة.

:á«ªµdG äÉMÉ°üaE’G

IóFÉØdG QÉ©°SCG ôWÉ
هي املخاطر الناجمة عن تغريات أسعار الفائدة السائدة بالسوق والتي تؤثر بالتايل عىل التدفقات النقدية املستقبلية أو القيم العادلة لألدوات املالية. تراقب إدارة 
املجموعة مستويات مخاطر معدالت الفائدة لتقدير املخاطر الناتجة عن فجوات معدالت الفائدة خالل فرتات محددة وانعكاساتها عىل أرباح وخسائر املجموعة التخاذ 

القرارات املناسبة عىل ضوء النتائج.
يبني الجدول التايل تحليل الحساسية لألدوات الخاضعة ألسعار الفائدة وأثر ذلك عىل بيان الدخل املوحد يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الفائدة، مع بقاء بقية 

املتغريات ثابتة.
إن حساسية بيان الدخل املوحد هو أثر التغري املفرتض ألسعار الفائدة عىل صايف إيرادات الفوائد، وذلك باالعتامد عىل فجوة إعادة تسعري الفائدة الرتاكمية وبالتايل 

يكون األثر عىل حقوق امللكية هو صايف التغري يف إيرادات الفوائد بعد استبعاد أثر رضيبة الدخل.

مخاطر أسعار الفائدة للتغري يف سعر الفائدة 2%

مخاطر العمالت للتغري يف سعر الرصف 10%

العملة
دوالر أمرييك

يورو
جنيه اسرتليني

ين ياباين
الفرنك السويرسي

لرية سورية
العمالت األخرى

31 كانون األول 312016 كانون األول 2017
á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ≈∏Y ôKC’G

íHôdG ≈∏Y ôKC’G øY œÉædG)
(áÑjö†dG ´É£àbEG ó©H

á«ªcGÎdG IƒéØdGíHôdG ≈∏Y ôKC’G
áÑjö†dG πÑb

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ≈∏Y ôKC’G
íHôdG ≈∏Y ôKC’G øY œÉædG)

(áÑjö†dG ´É£àbEG ó©H
á«ªcGÎdG IƒéØdGíHôdG ≈∏Y ôKC’G

áÑjö†dG πÑb

14,033,420,956
(1,080,189,813)

(10,878,433)
47,863

585,426
(8,518,070,265)

(20,467,324)

280,668,419
(21,603,796)

(217,569)
957

11,709
(170,361,405)

(409,346)

210,501,314
(16,202,847)

(163,177)
718

8,782
(127,771,054)

(307,010)

أثر الزيادة

العملة
دوالر أمرييك

يورو
جنيه اسرتليني

ين ياباين
الفرنك السويرسي

العمالت األخرى

31 كانون األول 2017
á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ¤EG πMôŸG ôKC’G

áÑjö†dG ´É£àbEG ó©H
ájQƒ°S IÒd

™£≤dG õcGôe
ájQƒ°S IÒd

íHôdG ≈∏Y ôKC’G
áÑjö†dG πÑb
ájQƒ°S IÒd

23,725,526,516
6,464,394
6,714,427

47,863
700,794

14,164,596

2,372,552,652
646,439
671,443

4,786
70,079

1,416,460

2,372,299,812
484,829
503,582

3,590
52,559

1,062,345

31 كانون األول 2016
á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ¤EG πMôŸG ôKC’G

áÑjö†dG ´É£àbEG ó©H
ájQƒ°S IÒd

™£≤dG õcGôe
ájQƒ°S IÒd

íHôdG ≈∏Y ôKC’G
áÑjö†dG πÑb
ájQƒ°S IÒd

أثر الزيادة

العملة
دوالر أمرييك

يورو
جنيه اسرتليني

ين ياباين
الفرنك السويرسي

لرية سورية
العمالت األخرى

14,033,420,956 
(1,080,189,813)

(10,878,433)
47,863

585,426
(8,518,070,265)

(20,467,324)

(280,668,419)
21,603,796

217,569
(957)

(11,709)
170,361,405

409,346

(210,501,314)
16,202,847

163,177
(718)

(8,782)
127,771,054

307,010

أثر النقصان

äÓª©dG ôWÉ
تتمثل بتذبذب قيمة أداة مالية بسبب التغريات يف أسعار رصف العمالت األجنبية. تعترب املجموعة اللرية السورية العملة الرئيسية لها، وتقوم لجنة إدارة األصول 

واملطلوبات بناًء عىل توصيات مجلس اإلدارة بوضع حدود ملراكز العمالت، ويتم مراقبة املراكز بشكل يومي للتأكد من أن املراكز ال تتجاوز املستويات املحددة.
تقوم املجموعة بإعداد تحليل الحساسية ملراقبة أثر التغريات عىل صايف األرباح والخسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الرصف مع بقاء بقية املتغريات ثابتة. 

ميثل املبلغ السالب يف الجدول أدناه صايف االنخفاض املتوقع يف بيان الدخل أو حقوق امللكية بينام ميثل املبلغ املوجب صايف االرتفاع املتوقع.

 18,774,129,463 
(929,866,896) 
(12,336,484) 

 54,909 
 408,290 

(6,051,476,857)
(16,777,615) 

 375,482,589 
(18,597,338) 

(246,730) 
 1,098 
 8,166 

(121,029,537) 
(335,552) 

 281,611,942 
(13,948,004) 

(185,048) 
 824 

 6,125 
(90,772,153) 

(251,664) 

31 كانون األول 312016 كانون األول 2017
á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ≈∏Y ôKC’G

íHôdG ≈∏Y ôKC’G øY œÉædG)
(áÑjö†dG ´É£àbEG ó©H

á«ªcGÎdG IƒéØdGíHôdG ≈∏Y ôKC’G
áÑjö†dG πÑb

á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ≈∏Y ôKC’G
íHôdG ≈∏Y ôKC’G øY œÉædG)

(áÑjö†dG ´É£àbEG ó©H
á«ªcGÎdG IƒéØdGíHôdG ≈∏Y ôKC’G

áÑjö†dG πÑb

 18,774,129,463 
(929,866,896) 
(12,336,484) 

 54,909 
 408,290 

(6,051,476,857)
(16,777,615) 

(375,482,589) 
18,597,338 

246,730 
 (1,098) 
 (8,166) 

121,029,537 
335,552 

 (281,611,942) 
13,948,004 

185,048 
(824) 

 (6,125) 
90,772,153 

251,664 

 28,128,276,827 
 5,334,763 
 7,319,728 

 54,909 
 539,449 

 24,282,930 

2,812,827,683 
533,476 
731,973 

5,491 
53,945 

2,428,293 

2,813,236,939 
400,107 
548,980 

4,118 
40,459 

1,821,220 
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العملة
دوالر أمرييك

يورو
جنيه اسرتليني

ين ياباين
الفرنك السويرسي

العمالت األخرى

أثر النقصان

IóFÉØdG Ò©°ùJ IOÉYEG Iƒéa
يتم التصنيف عىل فرتات إعادة تسعري الفائدة أو االستحقاق أيهام أقرب..

áæ°S 5 ¤EG 4 øeäGƒæ°S 5 øe ÌcCG áæ°S 3 ¤EG 2 øe áæ°S 2 ¤EG 1 øeóFGƒØdÉH ôKCÉàJ ’ OƒæH´ƒªéŸG áæ°S 4 ¤EG 3 øe ô¡°TCG 9 ¤EG 6 øeô¡°T 12 ¤EG 9 øe ô¡°TCG 3 ¤EG ô¡°T øe ô¡°ûdG ¿hO ájQƒ°ùdG äGÒ∏dÉH ≠dÉÑŸGô¡°TCG 6 ¤EG 3 øe

موجودات
نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة  لدى املصارف
ايداعات لدى املصارف 

تسهيالت ائتامنية مبارشة (بالصايف)
موجودات مالية متوفرة للبيع

موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة

موجودات أخرى
الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

إجاميل املوجودات

مطلوبات
ودائع بنوك

ودائع العمالء
تأمينات نقدية

مخصصات متنوعة
مخصص رضيبة الدخل

مطلوبات أخرى
إجاميل املطلوبات

فجوة إعادة تسعري الفائدة 
الفجوة املرتاكمة إلعادة تسعري الفائدة

31 كانون األول 2017

26,288,530,035
30,801,892,755

200,000,000
531,816,429

-
-
-
-
-

57,822,239,219

8,060,910,068
51,055,640,002
1,070,615,919

-
-
-

60,187,165,989
(2,364,926,770)
(2,364,926,770)

-
2,600,650,000

21,952,500,000
2,144,129,949

-
-
-
-
-

26,697,279,949

19,764,940,000
3,141,552,046

5,135,439
-
-
-

22,911,627,485
3,785,652,464
1,420,725,694

 -   
 -   
 -   

2,047,420,007 
 -   
 -   
 -   
 -   
-

2,047,420,007

 -   
1,076,174,366 

1,378,537 
 -   
 -   
 -   

1,077,552,903
969,867,104

2,390,592,798

 -   
 -   
 -   

1,196,799,764
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 1,196,799,764

 -   
197,237,385

 -
 -   
 -   
 -   

 197,237,385
 999,562,379

 3,390,155,177

 -   
 -   
 -   

 1,363,286,395
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 1,363,286,395 

 -   
 290,000,000   
 58,993,162   

 -   
 -   
 -   

 348,993,162
 1,014,293,233
 4,404,448,410

 -   
 -   
 -   

2,039,653,480 -   
 -   
 -   
 -   
-
 -   

 2,039,653,480

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 2,039,653,480
10,292,741,634

 -   
 -   
 -   

 1,001,403,223
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 1,001,403,223 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 1,001,403,223 
 11,294,144,857

 -   
 -   
 -   

1,739,771,283
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

1,739,771,283

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 1,739,771,283
 6,144,219,693

 -   
 -   
 -   

2,108,868,461
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 2,108,868,461

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 2,108,868,461
 8,253,088,154

 -   
 -   
 -   

 622,245,517
 50,000,000 

 -   
 -   
 -   
 -   

 672,245,517 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 672,245,517
11,966,390,374

12,610,011,023
109,227,300

-
(4,935,279,517)

-
1,375,203,824

109,552,892
2,551,680,995
3,223,031,388

15,043,427,905

-
-

427,862,871
370,866,368

-
1,851,621,014
2,650,350,253

12,393,077,652
24,359,468,026

38,898,541,058
33,511,770,055
22,152,500,000
9,860,114,991

50,000,000
1,375,203,824

109,552,892
2,551,680,995
3,223,031,388

111,732,395,203

27,825,850,068
55,760,603,799
1,563,985,928

370,866,368
-

1,851,621,014
87,372,927,177
24,359,468,026

31 كانون األول 2017
á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ¤EG πMôŸG ôKC’G

áÑjö†dG ´É£àbEG ó©H
ájQƒ°S IÒd

™£≤dG õcGôe
ájQƒ°S IÒd

31 كانون األول 2016
á«µ∏ŸG ¥ƒ≤M ¤EG πMôŸG ôKC’G

áÑjö†dG ´É£àbEG ó©H
ájQƒ°S IÒd

™£≤dG õcGôe
ájQƒ°S IÒd

íHôdG ≈∏Y ôKC’G
áÑjö†dG πÑb
ájQƒ°S IÒd

íHôdG ≈∏Y ôKC’G
áÑjö†dG πÑb
ájQƒ°S IÒd

 
(2,812,827,683)

(533,476) 
(731,973) 

(5,491) 
(53,945) 

(2,428,293) 

(2,813,236,939)
(400,107) 
(548,980) 

(4,118) 
(40,459) 

(1,821,220) 

 28,128,276,827 
 5,334,763 
 7,319,728 

 54,909 
 539,449 

 24,282,930 

23,725,526,516
6,464,394
6,714,427

47,863
700,794

14,164,596

(2,372,552,652)
(646,439)
(671,443)

(4,786)
(70,079)

(1,416,460)

(2,372,299,812)
(484,829)
(503,582)

(3,590)
(52,559)

(1,062,345)
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ô¡°TCG 9 ¤EG 6 øeô¡°T 12 ¤EG 9 øe ô¡°TCG 3 ¤EG ô¡°T øe ô¡°ûdG ¿hOô¡°TCG 6 ¤EG 3 øe

 

ájQƒ°ùdG äGÒ∏dÉH ≠dÉÑŸG

موجودات
نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة  لدى املصارف
ايداعات لدى املصارف 

تسهيالت ائتامنية مبارشة (بالصايف)
موجودات مالية متوفرة للبيع

موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة

موجودات أخرى
الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

إجاميل املوجودات

مطلوبات
ودائع بنوك

ودائع العمالء
تأمينات نقدية

مخصصات متنوعة
مخصص رضيبة الدخل

مطلوبات رضيبة مؤجلة
مطلوبات أخرى

إجاميل املطلوبات
فجوة إعادة تسعري الفائدة 

الفجوة املرتاكمة إلعادة تسعري الفائدة

31 كانون األول 2016

 12,573,621,433 
 59,827,320,300 

 -   
 1,274,044,101 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 73,674,985,834 

 2,679,733,998 
 47,473,406,376 

 446,128,546 
 -   
 -   
- 
-   

 50,599,268,920 
 23,075,716,914 
 23,075,716,914 

 -   
 2,705,900,000 

 -   
 1,656,415,345 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 4,362,315,345 

 20,564,840,000 
 2,473,422,472 

 10,253,114 
 -   
 -   
- 
-   

 23,048,515,586 
 (18,686,200,241)

 4,389,516,673 

 -   
 -   
 -   

 6,045,067,358 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 6,045,067,358 

 -   
 712,829,765 

 1,378,537 
 -   
 -   
- 
-   

 714,208,302 
 5,330,859,056 
 9,720,375,729 

 -   
 -   
 -   

 773,260,906 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 773,260,906 

 -   
 3,457,165 

 59,513,543 
 -   
 -   
 -
-   

 62,970,708 
 710,290,198 

 10,430,665,927 

 -   
 -   
 -   

 1,333,468,883 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 1,333,468,883 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
- 
-   

 -   
 1,333,468,883 

 11,764,134,810 
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موجودات
نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة  لدى املصارف
ايداعات لدى املصارف 

تسهيالت ائتامنية مبارشة (بالصايف)
موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي
اجاميل املوجودات

مطلوبات
ودائع بنوك

ودائع العمالء
تأمينات نقدية

مخصصات متنوعة
مطلوبات أخرى

اجاميل املطلوبات 
صايف الرتكز داخل بيان املركز املايل 

»æ«dÎ°SG  ¬«æL »cÒeCG Q’hOhQƒj

9,468,766,705
6,920,061,780

21,800,000,000
118,950

514,277,099
3,001,983,488

41,705,208,022

2,751,356,989
14,827,878,272

353,179,834
5,862,892

41,403,519
17,979,681,506

 23,725,526,516

2,916,646,010
24,682,000,819

-
-

48,038,488
-

27,646,685,317

24,000,012,230
3,519,625,306

4,133,369
101,425,350
15,024,668

27,640,220,923
6,464,394

17,592,849
346,841

-
-
-
-

17,939,690

-
11,225,263

-
-
-

11,225,263
 6,714,427

-
47,863

-
-
-
-

47,863

-
-
-
-
-
-

47,863

34,746,816
436,712,117

-
-

287
-

471,459,220

21,806,829
434,787,001

-
-
-

456,593,830
 14,865,390

12,437,752,380
32,039,169,420
21,800,000,000

118,950
562,315,874

3,001,983,488
69,841,340,112

26,773,176,048
18,793,515,842

357,313,203
107,288,242
56,428,187

46,087,721,522
23,753,618,590

باللريات السورية
ƒ́ªéŸG ÊÉHÉj øjiôNCG

العملة

á«ÑæLC’G äÓª©dG ôWÉ  ‘ õcÎdG

كام يف 31 كانون األول 2017

موجودات
نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة  لدى املصارف
ايداعات لدى املصارف 

تسهيالت ائتامنية مبارشة (بالصايف)
موجودات أخرى

الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي
اجاميل املوجودات

مطلوبات
ودائع بنوك

ودائع العمالء
تأمينات نقدية

مخصصات متنوعة
مطلوبات أخرى

اجاميل املطلوبات 
صايف الرتكز داخل بيان املركز املايل 

»æ«dÎ°SG  ¬«æL »cÒeCG Q’hOhQƒj

باللريات السورية
ƒ́ªéŸG ÊÉHÉj øjiôNCG

العملة

كام يف 31 كانون األول 2016

∫ÉªYC’G ôWÉ  .36.4
تنشأ مخاطر األعامل من عدة عوامل قد تؤثر عىل املجموعة أو قطاع البنوك بصفة عامة، ومنها األخطار الناتجة عن الظروف السياسية واالقتصادية املحيطة والتي 
تحمل يف طياتها العديد من املؤرشات السلبية عىل نتائج أعامل املجموعة. تقوم إدارة املجموعة بتقييم تلك املخاطر بشكل مستمر واتخاذ اإلجراءات املناسبة للتقليل 

بقدر اإلمكان من أثرها عىل نتائج األعامل واملركز املايل للمجموعة.

≥Ñ°ùŸG ™aódG ôWÉ  .36.5
إن مخاطر الدفع املسبق تكمن يف تعرض املجموعة إىل خسارة مالية نتيجة طلب أو دفع العمالء اللتزاماتهم أو مستحقاتهم قبل استحقاقها. إن عوامل السوق األخرى 
التي قد تؤدي إىل الدفع املسبق هي غري جوهرية يف األسواق التي تعمل فيها املجموعة. وبالتايل، فإن املجموعة تعترب تأثري مخاطر الدفع املسبق عىل صايف الفائدة 

املقبوضة غري جوهري، بعد األخذ بعني االعتبار أية غرامات مقبوضة قد تنتج عن الدفع املسبق.
لنسب السيولة، قد ترتأي ادارة املجموعة القيام بتسويات مالية مع بعض العمالء قبل االستحقاق يرتتب عنها دفع  إال انه وبهدف تخفيض مخاطر االئتامن ودعامَ 

مسبق ألرصدة التسهيالت وبالتايل التخيل عن إيرادات فوائد مستقبلية.

πª©dG ájQGôªà°SG á£Nh ÇQGƒ£dG á£N .36.6
التزاماً مببادئ بازل وقرار مجلس النقد والتسليف رقم 391/م ن/ب4 الصادر بتاريخ 5 أيار 2008، تم تبني خطة للطوارئ واستمرارية العمل ملواجهة سيناريوهات 

متنوعة قد تؤثر عىل الركائز األساسية لعمل املجموعة سواء املتعلقة مبكان العمل أو التجهيزات التقنية أو املوارد البرشية كام ييل:
- فيام يخص مكان العمل تم تحضري خطة مرنة النتقال وتشغيل إدارة املجموعة من موقع ثاين بديل ومؤقت، مجهز لخدمة فريق عمل رئييس إلدارة األنشطة 

الحيوية للمجموعة أثناء حدوث أزمة ما.
- بالنسبة للتجهيزات التقنية الداعمة للعمل املرصيف، فقد تم تامني تقنيات احتياطية (برمجية وتجهيزات مادية) لضامن استمرار العمل بنظام املجموعة األسايس 

والربط الشبيك لفروع املجموعة وإدارتها إضافة لتامني أنظمة اتصاالت طوارئ بديلة.
- فيام يخص املوارد البرشية، فقد تم اختيار فريق عمل رئييس وآخر بديل، من أصحاب الخربات والكفاءات لالنتقال والعمل من موقع إدارة استمرارية العمل.

ádƒ«°ùdG ôWÉ  .36.7
تتمثل مخاطر السيولة يف عدم قدرة املجموعة عىل توفري التمويل الالزم لتأدية التزاماتها يف تواريخ استحقاقها. وللوقاية من هذه املخاطر يتم مراقبة السيولة بشكل 
يومي واالعتامد عىل مصادر متويل متنوعة إضافة إىل إدارة املوجودات واملطلوبات بشكل يحقق نسب سيولة عالية، كام تقوم املجموعة بتقدير التدفقات النقدية 

املستقبلية وتوفر الضامنات املمكن تسييلها لتوفري السيولة عند الحاجة.
تحتفظ املجموعة مبوجودات ذات قابلية عالية للتسويق ميكن تسييلها بسهولة كحامية ضد أي حالة نقص غري منظورة يف السيولة. باإلضافة إىل ذلك، تقوم املجموعة 
باملحافظة عىل وديعة إلزامية لدى مرصف سورية املركزي تساوي %5 من متوسط ودائع الزبائن. يتم قياس ورقابة السيولة عىل أساس الظروف الطبيعية والطارئة 

وتم احتسابها بناًء عىل قرار مجلس النقد والتسليف رقم 588/م ن/ب4 الصادر بتاريخ 22 ترشين الثاين 2009.

يحافظ البنك عىل حدود لنسبة صايف املوجودات املتداولة إىل مطلوبات العمالء وااللتزامات خارج امليزانية املثقلة بكافة العمالت.

املتوسط خالل الفرتة
أعىل نسبة
أقل نسبة

20172016
109%
111%
107%

108%
112%
97%

 9,593,034,949 
 36,283,869,651 

   - 
 1,034,918,707 

 6,950,549 
 3,562,652,102 

 50,481,425,958 

 772,655,338 
 21,193,090,998 

 292,429,119 
 51,974,291 
 42,999,385 

 22,353,149,131 
 28,128,276,827 

 2,341,574,535 
 24,914,946,014 

   - 
 49,523 

 95,071,607 
   - 

 27,351,641,679 

 21,759,926,474 
 5,053,113,911 

 389,693,073 
 78,471,100 
 65,102,358 

 27,346,306,916 
 5,334,763 

 19,656,199 
 374,067 

   - 
   - 
   - 
   - 

 20,030,266 

   - 
 12,710,538 

   - 
   - 
   - 

 12,710,538 
 7,319,728 

   - 
 54,909 

   - 
   - 
   - 
   - 

 54,909 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   -

 54,909 

 41,191,205 
 92,302,887 

   - 
   - 

 317 
   - 

 133,494,409 

 22,197,524 
 86,474,506 

   - 
   - 
   - 

 108,672,030 
 24,822,379 

 11,995,456,888 
 61,291,547,528 

   - 
 1,034,968,230 

 102,022,473 
 3,562,652,102 

 77,986,647,221 

 22,554,779,336 
 26,345,389,953 

 682,122,192 
 130,445,391 
 108,101,743 

 49,820,838,615 
 28,165,808,606 
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 -   
 -   
 -   

 486,336,193 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 486,336,193 

 -   
 -   
 -   
 -   
- 
-   
 -   
 -   

 486,336,193 
 15,859,065,108 

 -   
 -   
 -   

 636,893,297 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 636,893,297 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -
-   

 -   
 -   

 636,893,297 
 16,495,958,405 

 -   
 -   
 -   

 2,886,125,598 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 2,886,125,598 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
- 
-   

 -   
 2,886,125,598 

 14,650,260,408 

 -   
 -   
 -   

 722,468,507 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 722,468,507 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -
-   
 -   
 -   

 722,468,507 
 15,372,728,915 

 -   
 -   
 -   

 792,832,563 
 50,000,000 

 -   
 -   
 -   
 -   

 842,832,563 

 -   
 -   
 -   
 -   
- 
-   

 -   
 -   

 842,832,563 
 17,338,790,968 

 10,994,592,051 
 235,413,300 

 -   
 (5,295,852,044)

 -   
 1,375,183,993 

 116,118,319 
 2,198,552,640 
 3,783,700,002 

 13,407,708,261 

 -   
 -   

 838,054,957 
 416,612,290 
 344,420,008 

-
 1,517,057,229 
 3,116,144,484 

 10,291,563,777 
 27,630,354,745 

 23,568,213,484 
 62,768,633,600 

 -   
 11,311,060,707 

 50,000,000 
 1,375,183,993 

 116,118,319 
 2,198,552,640 
 3,783,700,002 

 105,171,462,745 

 23,244,573,998 
 50,663,115,778 
 1,355,328,697 

 416,612,290 
 344,420,008

- 
 1,517,057,229 

 77,541,108,000 
 27,630,354,745 
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´ƒªéŸG

 نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي 
 أرصدة  لدى املصارف 

 ايداعات لدى املصارف  
تسهيالت ائتامنية مبارشة (بالصايف)

 موجودات مالية متوفرة للبيع 
 موجودات ثابتة 

 موجودات غري ملموسة 
 موجودات أخرى 

 الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي 
 مجموع املوجودات 

 ودائع بنوك 
 ودائع العمالء 
 تأمينات نقدية 

 مخصصات متنوعة 
 مخصص رضيبة الدخل 

 مطلوبات أخرى 
 مجموع املطلوبات 

الصايف 
الصايف الرتاكمي 

يبني الجدول التايل تحليل املوجودات واملطلوبات وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتها كام يف 31 كانون األول 2017:

 -   
 -   
 -   

716,078,632
 -   
 -   
-

 120,878,998
-

836,957,630

 -   
197,237,385

 -
 -   
 -   
 -   

 197,237,385

 639,720,245
9,868,547,291

 -   
 -   
 -   

1,244,218,355 
 -   
 -   
-

 149,867,473 
-

1,394,085,828

 -   
 1,076,174,366 

 1,378,537 
 -   
 -   
 -   

 1,077,552,903

 316,532,925
9,228,827,046

 -   
 -   
 -   

 827,329,642
 -   
 -   
 -   

 85,309,223 
 -   

 912,638,865 

 -   
 290,000,000
 58,993,162

 -   
 -   
 -   

348,993,162

563,645,703
10,432,192,994

 -   
8,827,281,300

-
177,160,908

-
-
-

84,516,273
-

9,088,958,481

1,144,286,000
21,007,574,259
1,058,268,585

370,866,368
-
-

23,580,995,212

(14,492,036,731)
5,566,864,308

 -   
2,600,650,000

21,952,500,000
1,303,203,749

-
-
-

472,209,928
-

26,328,563,677

19,764,940,000
3,141,552,046

76,641,818
-
-
-

22,983,133,864

3,345,429,813
8,912,294,121

35,936,077,868
22,083,838,755

200,000,000
146,944,153

-
-
-

877,054,914
-

59,243,915,690

6,916,624,068
30,048,065,743

368,703,826
-
-

1,851,621,014
39,185,014,651

20,058,901,039
20,058,901,039

 -   
 -   
 -   

 4,524,500,746
 -   
 -   
 -   

 761,844,186 
 -   

 5,286,344,932 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 5,286,344,932
 15,718,537,926

 2,962,463,190
 -   
 -   

 920,678,806
 50,000,000 

 1,375,203,824
 109,552,892

 -   
 3,223,031,388
 8,640,930,100

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

8,640,930,100
24,359,468,026

38,898,541,058
33,511,770,055
22,152,500,000
9,860,114,991

50,000,000
1,375,203,824

109,552,892
2,551,680,995
3,223,031,388

111,732,395,203

27,825,850,068
55,760,603,799
1,563,985,928

370,866,368
-

1,851,621,014
87,372,927,177

24,359,468,026

عند الطلب إىل أقل من مثانية أيام
ájQƒ°S IÒd

بني مثانية أيام وشهر
ájQƒ°S IÒd

بني شهر و3 أشهر
ájQƒ°S IÒd

بني 3 شهور و 6 أشهر
ájQƒ°S IÒd

بني 6 شهور و 9 أشهر
ájQƒ°S IÒd

بني 9 شهور وسنة
ájQƒ°S IÒd

أكرث من سنة
ájQƒ°S IÒd

بدون استحقاق
ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd
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´ƒªéŸG

 نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي 
 أرصدة  لدى املصارف 

 ايداعات لدى املصارف  
تسهيالت ائتامنية مبارشة (بالصايف)

 موجودات مالية متوفرة للبيع 
 موجودات ثابتة 

 موجودات غري ملموسة 
 موجودات أخرى 

 الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي 
 مجموع املوجودات 

 ودائع بنوك 
 ودائع العمالء 
 تأمينات نقدية 

 مخصصات متنوعة
مخصص رضيبة الدخل 

 مطلوبات أخرى 
 مجموع املطلوبات 

الصايف 
الصايف الرتاكمي 

عند الطلب إىل أقل من مثانية أيام
ájQƒ°S IÒd

بني مثانية أيام وشهر
ájQƒ°S IÒd

بني شهر و3 أشهر
ájQƒ°S IÒd

بني 3 شهور و 6 أشهر
ájQƒ°S IÒd

بني 6 شهور و 9 أشهر
ájQƒ°S IÒd

بني 9 شهور وسنة
ájQƒ°S IÒd

أكرث من سنة
ájQƒ°S IÒd

بدون استحقاق
ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd

بني الجدول التايل تحليل املوجودات واملطلوبات وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتها كام يف 31 كانون األول 2016:

 -   
 -   
 -   

 403,340,367 
 -   
 -   
 -   

 109,102,213 
 -   

 512,442,580 

 -   
 3,457,165 

 59,513,543 
 -   
 -   
 -   

 62,970,708 

 449,471,872 
 12,267,851,214 

 -   
 -   
 -   

 697,674,395 
 -   
 -   
 -   

 62,656,063 
 -   

 760,330,458 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 760,330,458 
 13,028,181,672 

 -   
 -   
 -   

 3,131,316,188 
 -   
 -   
 -   

 185,760,529 
 -   

 3,317,076,717 

 -   
 712,829,765 
 244,693,038 

 -   
 344,420,008 

 -   
 1,301,942,811 

 2,015,133,906 
 11,818,379,342 

 -   
 9,286,057,300 

 -   
 75,520,155 

 -   
 -   
 -   

 117,213,252 
 -   

 9,478,790,707 

 20,564,840,000 
 16,346,507,791 

 702,911,154 
 416,612,290 

 -   
 -   

 38,030,871,235 

 (28,552,080,528)
 8,696,944,424 

 -   
 2,705,900,000 

 -   
 860,489,745 

 -   
 -   
 -   

 74,528,860 
 -   

 3,640,918,605 

 -   
 2,473,422,472 

 61,195,121 
 -   
 -   
 -   

 2,534,617,593 

 1,106,301,012 
 9,803,245,436 

 20,947,471,245 
 50,776,676,300 

 -   
 522,116,327 

 -   
 -   
 -   

 613,466,733 
 -   

 72,859,730,605 

 2,679,733,998 
 31,126,898,585 

 287,015,841 
 -   
 -   

 1,517,057,229 
 35,610,705,653 

 37,249,024,952 
 37,249,024,952 

 -   
 -   
 -   

 2,863,903,934 
 -   
 -   
 -   

 1,035,824,990 
 -   

 3,899,728,924 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 3,899,728,924 
 16,927,910,596 

 2,620,742,239 
 -   
 -   

 2,756,699,596 
 50,000,000 

 1,375,183,993 
 116,118,319 

 -   
 3,783,700,002 

 10,702,444,149 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 10,702,444,149 
 27,630,354,745 

 23,568,213,484 
 62,768,633,600 

 -   
 11,311,060,707 

 50,000,000 
 1,375,183,993 

 116,118,319 
 2,198,552,640 
 3,783,700,002 

 105,171,462,745 

 23,244,573,998 
 50,663,115,778 
 1,355,328,697 

 416,612,290 
 344,420,008 

 1,517,057,229 
 77,541,108,000 

 27,630,354,745 
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π«¨°ûàdG ôWÉ  .36.8
متثل املخاطر التشغيلية مخاطر الخسائر الناتجة عن عمليات االحتيال، تعطل األنظمة، األخطاء البرشية، وعوامل داخلية وخارجية أخرى. عندما تعجز أنظمة الرقابة 
عن العمل، فإن املخاطر التشغيلية قد تسبب أرضار عىل سمعة املجموعة، تنشئ متطلبات قانونية وترشيعية كام قد تسبب خسائر مادية. ال تتوقع املجموعة إزالة كل 
إجراءات  بفاعلية،  املهام  فصل  تتضمن  الرقابة  إن  املحتملة.  املخاطر  ومتابعة  ومراقبة  متكامل  رقابة  نظام  عرب  املخاطر  هذه  إدارة  ميكنها  ولكن  التشغيلية  املخاطر 

التفويض واملراقبة، تدريب املوظفني وتقييم اإلجراءات، إضافًة إىل إجراءات التدقيق الداخيل. 
يتم االعتامد عىل سلسلة من اإلجراءات لنرش التوعية من خالل التدريب املتواصل عىل كيفية تبليغ وتبادل املعلومات مبا يتعلق باألحداث واملخاطر التشغيلية وباعتامد 
منهج تعبئة استامرات ترسل إىل قسم إدارة املخاطر التشغيلية حيث يتم تجميعها ومعالجة بياناتها لالستفادة منها من أجل تقييم اإلجراءات املتبعة يف املجموعة 

وتحسينها.
من أهم األساليب املتبعة لقياس وتخفيف مخاطر التشغيل هو اعتامد منوذج التقييم الذايت للمخاطر والضوابط الذي تقوم إدارة مخاطر التشغيل بتحضريه بالتعاون 
تحديد  إىل  إضافة  اليومية  ملهامها  أدائها  خالل  األقسام  تواجهها  التي  املخاطر  مستويات  تحديد  الذايت  التقييم  هذا  خالل  من  يتم  املجموعة.  يف  األقسام  رؤساء  مع 
املسؤوليات وتأثري هكذا مخاطر عىل القسم أو الفرع الذي يتم تقييمه. يتم استعامل هذا املنهج من أجل اقرتاح آليات لتخفيف املخاطر التي تم تحديدها والعمل عىل 
معالجتها بشكل نهايئ. إن أحد أساليب تخفيف املخاطر التشغيلية أيضا هو اعتامد بوالص التأمني من اجل تغطية أنواع محددة من مخاطر التشغيل، كذلك القيام 

بدورات تدريبية لكافة األقسام الرئيسية والفروع من اجل تعريف الجميع عىل أنواع املخاطر التشغيلية وكيفية تحديدها والتبليغ عنها للقسم املختص.
بالنسبة ملخاطر االلتزام تحرص املجموعة يف تنفيذ كافة أعاملها عىل مبادئ االمتثال الراسخة والتي تستند إىل أعىل املعايري املهنية يف الصناعة املرصفية، ملتزمة بنصوص 

وروح التعليامت لتحقيق االلتزام باملتطلبات الرقابية. 

 »YÉ£≤dG π«∏ëàdG .37
ميثل قطاع أعامل املجموعة القطاع الرئييس بينام ميثل قطاع التوزيع الجغرايف القطاع الثانوي.

-قطاع أعامل املجموعة:
يتم تنظيم املجموعة ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أعامل رئيسية هي:

التجزئة:    يشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم القروض والديون وخدمات أخرى.
الرشكات:  يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتامنية والخدمات املرصفية األخرى الخاصة بالعمالء من املؤسسات.

الخزينة:    يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال املجموعة.  
هذه القطاعات هي األساس الذي تبني عليه املجموعة تقاريرها حول معلومات قطاعات األعامل الرئيسية.

∫ÉªYC’G ´É£b.37.1
فيام ييل توزيع اإليرادات والربح واملوجودات واملطلوبات واملصاريف الرأساملية كام يف 31 كانون األول:

اإلعتامدات املستندية لالسترياد 
السقوف اإلئتامنية املبارشة غري املستغلة

السقوف اإلئتامنية غري املبارشة غري املستغلة
كفاالت صادرة لزبائن

كفاالت صادرة ملصارف
التزامات عقود اإليجارات التشغيلية

املجموع

31 كانون األول 2017

-
1,605,432,167

628,355,076
926,643,393

11,724,377,668
21,317,470

 14,906,125,774

   -
   -
   -

 34,567,000
   -

 22,522,394
 57,089,394

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 30,000,000 
 30,000,000 

-
1,605,432,167

628,355,076
961,210,393

11,724,377,668
73,839,864

14,993,215,168

أكرث من 5 سنوات
لرية سورية

املجموع
لرية سورية

لغاية سنة
لرية سورية

من سنة لغاية 5 سنوات
لرية سورية

اإلعتامدات املستندية لالسترياد 
السقوف اإلئتامنية املبارشة غري املستغلة

السقوف اإلئتامنية غري املبارشة غري املستغلة
كفاالت صادرة لزبائن

كفاالت صادرة ملصارف
التزامات عقود اإليجارات التشغيلية

املجموع

أكرث من 5 سنوات31 كانون األول 2016
لرية سورية

املجموع
لرية سورية

لغاية سنة
لرية سورية

من سنة لغاية 5 سنوات
لرية سورية

بنود خارج بيان املركز املايل

أخرىالخزينة األفراد
(997,786,994) 
 722,139,336 
 114,604,178 

(161,043,480) 
   - 

(161,043,480) 

 742,275,920 
   - 

 742,275,920 
 43,221,060,383 

   - 
 43,221,060,383 

 1,872,389,507 
 84,734,278 

1,571,219,466 
 3,528,343,251 

   - 
 3,528,343,251 

 9,238,590,720 
   - 

 9,238,590,720 
 14,222,960,028 

   - 
 14,222,960,028 

 (3,154,652,978) 
(806,873,614) 

   - 
 (3,961,526,592) 

   - 
 (3,961,526,592) 

 98,855,750,216 
   - 

 98,855,750,216 
 27,826,358,927 

   - 
 27,826,358,927 

   - 

   - 
   - 

(2,676,659,898) 
(2,676,659,898) 

   - 
 2,895,778,347 
 2,895,778,347 

   - 
 2,102,547,839 
 2,102,547,839 

(2,280,050,465) 
   - 

1,685,823,644 
 (594,226,821) 

(2,676,659,898) 
 (3,270,886,719) 

- 
 (3,270,886,719) 

 108,836,616,856 
 2,895,778,347 

 111,732,395,203 
 85,270,379,338 
 2,102,547,839 

 87,372,927,177 

 166,884,789 
 154,292,087 

املجموع املؤسسات
إجاميل (الخسارة) الدخل التشغييل

التحويالت بني القطاعات
إيراد مخصص الخسائر االئتامنية

نتائج األعامل
مصاريف غري موزعة عىل القطاعات

(الخسارة) الربح قبل الرضيبة
رضيبة الدخل 

صايف ربح السنة

معلومات أخرى 
موجودات القطاع 

موجودات غري موزعة عىل القطاعات
مجموع املوجودات
مطلوبات القطاع 

مطلوبات غري موزعة عىل القطاعات
مجموع املطلوبات

املصاريف الرأساملية
االستهالكات واالطفاءات     

 

باللريات السورية
2017

 387,579,425 
 1,300,291,123 

 380,963,495 
 923,007,444 

 13,342,465,329 
 25,367,675 

 16,359,674,491 

   - 
   - 
   - 

 1,948,000 
   - 

 52,912,614 
 54,860,614 

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 31,500,000 
 31,500,000 

 387,579,425 
 1,300,291,123 

 380,963,495 
 924,955,444 

 13,342,465,329 
 109,780,289 

 16,446,035,105 
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ميثل هذا القطاع التوزيع الجغرايف ألعامل املجموعة، متارس املجموعة نشاطاتها بشكل رئييس يف الجمهورية العربية السورية التي متثل األعامل املحلية وكذلك متارس 

املجموعة نشاطاتها يف مختلف أنحاء العامل.
فيام ييل توزيع إيرادات وموجودات املجموعة ومصاريفها الرأساملية حسب القطاع الجغرايف

∫ÉŸG ¢SCGQ ájÉØc .38
تحافظ املجموعة عىل رأس مال مناسب ملواجهة املخاطر التي تالزم أنشطتها املختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية رأس املال من خالل النسب الصادرة عن مجلس النقد 

والتسليف واملستندة إىل مقررات بازل الدولية.

تدير املجموعة هيكلية رأساملها وتجري تعديالتها عليه يف ضوء التغريات التي تطرأ عىل الظروف االقتصادية ووصف املخاطر يف أنشطتها.

إن أهمية كفاية رأس املال تأيت من كون رأس املال مصدر أسايس ملواجهة املخاطر املتعددة التي قد تواجه املجموعة، ويف سبيل ذلك تعمل املجموعة وبشكل مستمر 
عىل تحسني ورفع كفاءته يف إدارة املخاطر التي قد تواجه نشاطات وتوظيفات املجموعة، وتقوم باملتابعة الحثيثة لكافة املخاطر التي قد تكتنف توظيفاتها، وتقوم 
بوضع األسس الكفيلة بتخفيض التعرض لهذه املخاطر قدر اإلمكان لتجنب الخسائر التي قد تؤثر عىل متانة رأس املال، وباإلضافة إىل ذلك تعمل املجموعة عىل تحسني 

إجراءات الرقابة الداخلية واالمتثال األفضل ملتطلبات الجهات الرقابية، األمر الذي يساعد املجموعة يف تحقيق أهداف كفاية رأس املال.

كام هو موضح يف الجدول أدناه يتكون رأس املال التنظيمي من صايف األموال الخاصة األساسية واألموال املساندة، هذا وتتضمن األموال الخاصة األساسية رأس املال 
املكتتب به واالحتياطيات واألرباح املدورة بعد أن يتم تنزيل قيمة املوجودات غري امللموسة.

تغريت قيمة األموال الخاصة األساسية نتيجة تغري قيمة األرباح املدورة وقيمة املوجودات غري امللموسة.

تعليامت  إىل  مضمونها  يف  تستند  والتي  الصلة  ذات  سورية  يف  والتسليف  النقد  مجلس  وقرارات  لتعليامت  وفقاً  املال  رأس  كفاية  احتساب  عند  املخاطر  قياس  يتم 
ومقررات لجنة بازل، وبشكل عام يتم قياس هذه املخاطر وفقاً ألسلوب املؤرش األسايس مع مراعاة تعليامت مجلس النقد والتسليف، حيث يتم قياس مخاطر االئتامن 
وفقاً للتصنيف االئتامين إن وجد ووفقاً ألوزان التثقيل املذكورة يف تعليامت مجلس النقد والتسليف وذلك بعد طرح املؤونات والضامنات املقبولة، أما بالنسبة ملخاطر 
السوق فتم أخذ قيمة مراكز القطع األجنبي التشغيلية املحمولة وذلك بعد تثقيلها بأوزان التثقيل املشار إليها يف تعليامت املجلس، وأخرياً يتم قياس املخاطر التشغيلية 
وفقاً ألسلوب املؤرش األسايس حيث يتم أخذ متوسط ثالثة سنوات لصايف إيراد املرصف من الفوائد والعموالت ومن ثم تثقيل الناتج بأوزان التثقيل املذكورة يف تعليامت 

املجلس.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

بنود رأس املال األسايس:
األموال الخاصة األساسية:

رأس املال املكتتب به
اإلحتياطي القانوين
اإلحتياطي الخاص

الخسائر املرتاكمة املحققة
األرباح املدورة غري املحققة الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي

ينزل منها:
صايف املوجودات الثابتة غري امللموسة

األصول اململوكة استيفاًء لدين والتي مل يتم تسييلها خالل الفرتة املحددة لها
بنود رأس املال املساعد:

احتياطي عام ملخاطر التمويل 
مجموع رأس املال التنظيمي (األموال الخاصة)

املوجودات املرجحة باملخاطر 
حسابات خارج بيان املركز املايل املوحد املرجحة باملخاطر

مخاطر السوق
املخاطر التشغيلية

املجموع

نسبة كفاية رأس املال (%)
نسبة كفاية رأس املال األسايس (%)

نسبة رأس املال األسايس إىل إجاميل حقوق املساهمني(%)

2017
ájQƒ°S IÒd

2016
ájQƒ°S IÒd

23,919,865,887
24,066,351,279
5,724,500,677

587,200,198
587,200,198

(3,817,003,740)
20,984,453,946

146,485,392
109,552,892
36,932,500

293,116,747
293,116,747

24,212,982,634
38,410,015,628
6,190,235,439

40,275,258
2,037,627,767

46,678,154,092

51.87%
51.24%
98.20%

أخرىالخزينة املجموعاألفراد املؤسسات
إجاميل الدخل التشغييل

التحويالت بني القطاعات
إيراد (مرصوف) مخصص الخسائر االئتامنية

نتائج األعامل
مصاريف غري موزعة عىل القطاعات

الربح قبل الرضيبة
رضيبة الدخل 

صايف ربح السنة

معلومات أخرى 
موجودات القطاع 

موجودات غري موزعة عىل القطاعات
مجموع املوجودات

مطلوبات القطاع 
مطلوبات غري موزعة عىل القطاعات

مجموع املطلوبات

املصاريف الرأساملية
االستهالكات واالطفاءات     

 

باللريات السورية
2016

إجاميل (الخسارة) الدخل التشغييل
مجموع املوجودات
مصاريف رأساملية

املجموع
2017

ájQƒ°S IÒd

2016
ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd

2016
ájQƒ°S IÒd

2017
ájQƒ°S IÒd

2016
ájQƒ°S IÒd

خارج سورية داخل سورية

(662,273,242) 
 533,437,238 
 13,409,435 

(115,426,569) 
   - 

(115,426,569) 

 836,395,740 
   - 

 836,395,740 
 35,031,090,474 

   - 
 35,031,090,474 

 1,963,496,245 
 97,802,839 

(355,948,736) 
 1,705,350,348 

   - 
 1,705,350,348 

 10,787,981,046 
   - 

 10,787,981,046 
 17,057,393,812 

   - 
 17,057,393,812 

 11,106,176,119 
(631,240,077) 

   - 
 10,474,936,042 

   - 
 10,474,936,042 

 90,656,431,835 
   - 

 90,656,431,835 
 23,244,573,998 

   - 
 23,244,573,998 

   - 

   - 
   - 

(337,814,599) 
(337,814,599) 

   - 
 2,890,654,124 
 2,890,654,124 

   - 
 2,208,049,716 
 2,208,049,716 

 12,407,399,122 
   - 

(342,539,301) 
 12,064,859,821 

(337,814,599) 
 11,727,045,222 

(344,420,008) 
 11,382,625,214 

 102,280,808,621 
 2,890,654,124 

 105,171,462,745 
 75,333,058,284 
 2,208,049,716 

 77,541,108,000 

 86,995,346 
 152,806,851 

 27,184,187,179 
 27,337,237,998 
 5,724,500,646 

 471,365,461 
 471,365,461 

(4,743,681,634) 
 25,413,688,064 

 153,050,819 
 116,118,319 
 36,932,500 

 293,116,747 
 293,116,747 

 27,477,303,926 
 41,778,929,823 
 6,927,927,277 

 38,146,700 
 1,979,674,537 

 50,724,678,337 

54.17%
53.59%
98.39%

(2,964,123,874)
62,476,157,779

166,884,789

11,847,719,352
51,266,290,548

86,995,346

684,073,409
49,256,237,424

   -

559,679,770
53,905,172,197

   -

(2,280,050,465)
111,732,395,203

166,884,789

12,407,399,122
105,171,462,745

86,995,346
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حسب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 253 الصادر يف 24 كانون الثاين 2007 يجب أال تتدىن نسبة كفاية رأس املال للبنوك العاملة يف الجمهورية العربية السورية 
عن نسبة 8%.

صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم (1088/م ن/ب 4) تاريخ 26 شباط 2014 والذي تضمن تعديل املادة الثامنة من قرار مجلس النقد والتسليف رقم (362/م 
ن/ ب1) تاريخ 04 شباط 2008 بحيث يتم إدراج فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غري املحققة ضمن األموال الخاصة األساسية ألغراض احتساب كفاية رأس املال 

وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف رقم (253/م ن/ب4) لعام 2007 وذلك ابتداًء من البيانات املوقوفة بتاريخ 31 كانون األول 2013. 

اعتامدات مستندية لالسترياد 
كفاالت صادرة لزبائن:

- دفع 
- حسن تنفيذ

- أخرى  
كفاالت صادرة ملصارف

سقوف تسهيالت ائتامنية مبارشة غري مستغلة 
سقوف تسهيالت ائتامنية غري مبارشة غري مستغلة 

á∏ªà  äÉeGõàdGh äÉWÉÑJQG .40
 (‹ÉŸG õcôŸG ¿É«H êQÉN ) á«fÉªàFG äÉeGõàdGh äÉWÉÑJQG 40.1

2017
ájQƒ°S IÒd

2016
ájQƒ°S IÒd

-
961,210,393
341,340,480
529,473,163
90,396,750

11,724,377,668
1,605,432,167

628,355,076
14,919,375,304

387,579,425
924,955,444
352,148,100
479,123,344
93,684,000

13,342,465,329
1,300,291,123

380,963,495
16,336,254,816

املجموع

äÉHƒ∏£ŸGh äGOƒLƒŸG äÉbÉ≤ëà°SG π«∏–  .39

املوجودات
نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة  لدى املصارف
ايداعات لدى املصارف 

تسهيالت ائتامنية مبارشة (بالصايف)
موجودات مالية متوفرة للبيع

موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة

موجودات أخرى
الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

اجاميل املوجودات

املطلوبات
ودائع بنوك

ودائع العمالء
تأمينات نقدية

مخصصات متنوعة
مخصص رضيبة الدخل

مطلوبات أخرى
اجاميل املطلوبات 

الصايف

أكرث من سنة
ájQƒ°S IÒd

2,962,463,190
   - 
   - 

5,445,179,552
50,000,000

1,375,203,824
109,552,892
761,844,186

3,223,031,388
13,927,275,032

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

13,927,275,032

لغاية سنة
ájQƒ°S IÒd

35,936,077,868
33,511,770,055
22,152,500,000
4,414,935,439

-
-
-

1,789,836,809
-

97,805,120,171

27,825,850,068
55,760,603,799
1,563,985,928

370,866,368
-

1,851,621,014
87,372,927,177

10,432,192,994

ájQƒ°S IÒd

38,898,541,058
33,511,770,055
22,152,500,000
9,860,114,991

50,000,000
1,375,203,824

109,552,892
2,551,680,995
3,223,031,388

111,732,395,203

27,825,850,068
55,760,603,799
1,563,985,928

370,866,368
-

1,851,621,014
87,372,927,177

24,359,468,026

31 كانون األول 2017

املجموع

املوجودات
نقد وأرصدة لدى مرصف سورية املركزي

أرصدة  لدى املصارف
ايداعات لدى املصارف 

تسهيالت ائتامنية مبارشة (بالصايف)
موجودات مالية متوفرة للبيع

موجودات ثابتة
موجودات غري ملموسة

موجودات أخرى
الوديعة املجمدة لدى مرصف سورية املركزي

اجاميل املوجودات

املطلوبات
ودائع بنوك

ودائع العمالء
تأمينات نقدية

مخصصات متنوعة
مخصص رضيبة الدخل

مطلوبات أخرى
اجاميل املطلوبات 

الصايف

أكرث من سنة
ájQƒ°S IÒd

لغاية سنة
ájQƒ°S IÒdájQƒ°S IÒd

31 كانون األول 2016

2,620,742,239
   - 
   - 

5,596,003,642
50,000,000

1,375,183,993
116,118,319

1,035,824,990
3,783,700,002

14,577,573,185

   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

14,577,573,185

20,947,471,245
62,768,633,600

   - 
5,715,057,065

   - 
   - 
   - 

1,162,727,650
   - 

90,593,889,560

23,244,573,998
50,663,115,778
1,355,328,697

416,612,290
 344,420,008 
1,517,057,229

77,541,108,000

13,052,781,560

23,568,213,484
62,768,633,600

   - 
11,311,060,707

50,000,000
1,375,183,993

116,118,319
2,198,552,640
3,783,700,002

105,171,462,745

23,244,573,998
50,663,115,778
1,355,328,697

416,612,290
 344,420,008 
1,517,057,229

77,541,108,000

27,630,354,745
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á«∏«¨°ûJ QÉéjEG Oƒ≤Yh ájóbÉ©J äÉeGõàdG  .40.2
متثل عقود اإليجار التشغيلية عقود إيجار املكاتب اإلدارية والفروع املنترشة يف أنحاء القطر. إن الحد األدىن لدفعات اإليجار املستقبلية مبوجب عقود اإليجار غري القابلة 

لإللغاء كام يف 31 كانون األول هي كام ييل:

á«FÉ°†≤dG ihÉYódG  .40.3
يعترب التقايض من األمور الشائعة لدى القطاع املرصيف نظراً لطبيعة عمله، حيث أن إدارة البنك تقوم باتخاذ كل ما يلزم لتحصيل أموال البنك بحيث يكون اللجوء إىل 
القضاء رضورة تستدعيها بعض الحاالت التي استنفذت فيها إجراءات التوصل إىل حل تفاويض. وعليه، فإن البنك قد أقام العديد من الدعاوى القضائية عىل بعض 
املدينني بهدف تحصيل الديون املتعرثة. من جهة أخرى، قام بعض املدينني برفع دعاوى تخاصم أخرى ألسباب مختلفة، ويف كال الحالتني فإنه لدى البنك مجموعة من 
اإلجراءات يتم إتباعها لتقييم هذه القضايا، حيث يتم طلب االستشارات الفنية والقانونية الالزمة من أجل تبيان احتاملية وجود خسائر من عدمه وبالتايل إجراء 

التعديالت الالزمة عىل املركز املايل.

كام يف 31 كانون األول 2015 كان هناك قضية مرفوعة عىل البنك من قبل أحد املدينني بخصوص فسخ عقد قرض واملطالبة بتعويض. وكانت نتيجة املحاكمة البدائية 
إصدار املحكمة التجارية البدائية بدمشق قرارها برد الدعوى وإلزام جميع األطراف بتنفيذ بنود العقد املتنازع عليه. وبنتيجة استئناف القرار البدايئ من قبل املدعي 
أصدرت محكمة االستئناف حكامً يقيض بفسخ القرار البدايئ وفسخ العقد وإلزام البنك بدفع مبلغ تعويض يقدر بـ 13,042,546 دوالر أمرييك إضافة إىل 243,739,329 
لرية سورية، وقد تم الطعن بالحكم من قبل البنك لدى محكمة النقض التي أصدرت حكامً نهائياً يقيض بفسخ العقد وإلزام البنك بدفع مبلغ التعويض. لذلك قام البنك 
بتكوين مؤونات مببلغ 2,039,271,016 لرية سورية يف نهاية عام 2015 مقابل القضية املذكورة. وقد قام البنك بتسوية النزاع خارج القضاء يف الربع الثاين من عام 2016 
من خالل سداد مبلغ متفق عليه للجهة املدعية لقاء التنازل عن الدعوى ومبلغ التعويض، يف حني قام بنك عوده ش.م.ل بتعويض املرصف عن مبلغ التسوية، وبالتايل 

انتفت الحاجة إىل املؤونات املذكورة أعاله. وقد تم ردها إىل اإليرادات يف بيان الدخل املوحد املرحيل ضمن بند اسرتداد مخصصات متنوعة (إيضاح 15).

áfQÉ≤ŸG ΩÉbQCG .41
تم إعادة تبويب بعض أرصدة عام 2016 لتتناسب مع تبويب أرصدة الفرتة الحالية. مل تؤثر عملية إعادة التبويب هذه عىل حقوق امللكية أو ربح السنة السابقة.

ويلخص الجدول التايل املبالغ التي تم إعادة تبويبها يف بيان الدخل املوحد املرحيل:

املبلغ لرية سورية الرشح   التبويب كام يف 31 كانون األول 2016   التبويب كام يف 31 كانون األول 2017  

 

ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية:
تستحق خالل سنة

تستحق من سنة لغاية خمس سنوات
اكرث من خمس سنوات

مجموع ارتباطات عقود اإليجار التشغيلية يف تاريخ بيان املركز املايل

2017
ájQƒ°S IÒd

2016
ájQƒ°S IÒd

21,317,470
22,522,394
30,000,000

 73,839,864

 25,367,675 
 52,912,614 
 31,500,000 

 109,780,289 

إعادة تبويب  العموالت و الرسوم الدائنةالفوائد الدائنة
عموالت و رسوم 

االئتامن

 54,371,520

 ´hôØdG áµÑ°T h áeÉ©dG IQGOE’G øjhÉæY
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اإلدارة العامة
1- مبنى املكاتب، مجمع شام سيتي سنرت، تنظيم كفرسوسة، دمشق.

صندوق بريد: 6228
هاتف: 23888000 (11- 963+)
فاكس:   2248510 (11- 963+)

2- بناء املحافظة، ساحة يوسف العظمة، دمشق.
هاتف: 23888000 (11- 963+)
فاكس:   2254197 (11- 963+)

contactus.syria@banqueaudi.com :بريد الكرتوين
http://www.bankaudisyria.com :موقع الكرتوين

املحافظة (الفرع الرئييس)
بناء املحافظة، ساحة يوسف العظمة، دمشق.

هاتف: 23888000 (11- 963+)
فاكس:   2247782 (11- 963+)

املدير: السيد بشارة رشبل

أبو رمانة
شارع الجالء، مقابل السفارة اليابانية، أبو رمانة، دمشق.

هاتف: 3346408 (11- 963+)
فاكس: 3346410 (11- 963+)

املدير: السيد عمر النابليس

املزة
أوتوسرتاد املزة، جانب مدرسة بكري قدورة ،دمشق.

هاتف: 6626612 (11- 963+)
فاكس: 6626619 (11- 963+)

املدير: اآلنسة فادية عواد

املاليك
بجانب املركز الثقايف األملاين، املاليك، دمشق.

هاتف: 3739695 (11- 963+)
فاكس: 3739503 (11- 963+)

املدير: السيدة سارية العيل 

كفرسوسة
مجمع شام سيتي سنرت، تنظيم كفرسوسة، دمشق.

هاتف: 2114460 (11- 963+)
فاكس: 2111897 (11- 963+)

املدير: السيد عبد الغني عيل

الحريقة
شارع عبد القادر الحسيني، ساحة الحريقة، دمشق.

هاتف: 2217907 (11- 963+)
فاكس: 2218420 (11- 963+)

املدير: السيد عمر صالحي

دمر
سوق الشام التجاري املركزي، جزيرة رقم 1، مرشوع دمر، دمشق.

هاتف: 3142320 (11- 963+)
فاكس: 3142324 (11- 963+)

املدير: السيد حسان بغدادي

القصاع
بناء الدرويب، امتداد شارع القصاع، ساحة العباسيني، دمشق.

هاتف: 4459160 (11- 963+)
فاكس: 4459322 (11- 963+)

املدير: السيد شادي الخويل

:≥°ûeO ∞jQ
جرمانا

ساحة البلدية، منطقة جرمانا، ريف دمشق.
هاتف: 5637272 (11- 963+)
فاكس: 5637279 (11- 963+)
املدير: السيد حبيب مخلوف 
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اإلدارة اإلقليمية للمنطقة الشاملية:

جانب نادي شباب العروبة، محطة بغداد، شارع امني الريحاين، العزيزية، 
حلب.

هاتف: 2279801-6 (21- 963+)
فاكس:    2279809 (21- 963+)

املدير اإلقليمي: السيد ملحم أبو أنطون

العزيزية (الفرع الرئييس)
جانب نادي شباب العروبة، محطة بغداد، شارع امني الريحاين، العزيزية، 

حلب.
هاتف: 2279801-6 (21- 963+)
فاكس:    2288952 (21- 963+)

املدير: السيدة جوزيفا-ماريا هدايئ

سوق اإلنتاج *
بناء رقم 5/6810 سوق اإلنتاج، املحافظة، حلب.

الفرقان * 
منطقة الفرقان ، شارع اكسربيس ، دوار الرشطة، حلب.

: ¢üªM
منطقة الحضارة، دوار النزهة ، حمص 

هاتف: 2112215 (31- 963+)
فاكس: 2162663 (31- 963+)

املدير السيد طوين نادر

:á«bPÓdG
بناء رقم 896/1، منطقة املرفأ القديم،شارع الجزائر، صليبه، الالذقية.

هاتف: 486022 (41- 963+)
فاكس: 486024 (41- 963+)

مدير املنطقة الساحلية :السيد محمد صهيوين 

:¢SƒWôW
بناء صالح دانيال، دوار أمن الدولة، طرطوس.

هاتف: 324876 (43- 963+)
فاكس: 324866 (43- 963+)

املدير: السيد فراس بشور 

:√ÉªM
جانب رشكة MTN، خلف دار الحكومة، ساحة العايص ، حامه.

هاتف: 2219560 (33- 963+)
فاكس: 2219567 (33- 963+)

نائب املدير (املكلف بإدارة الفرع): السيد باسم الذقاين

:AGójƒ°ùdG
شارع املحوري، السويداء.

هاتف: 228146 (16- 963+)
فاكس: 228137 (16- 963+)

املدير: السيدة دياال أبو الفضل

:áµ°ù◊G
القامشيل *

بناء رقم 116، شارع بور سعيد، مدينة القامشيل، محافظة الحسكة.
هاتف: 427222 (52- 963+)
فاكس: 447616 (52- 963+)
املدير: السيد عبد الغني العيل

* ÉYQO
فندق درعا السياحي، جانب قيادة الرشطة، درعا.

* مغلق بشكل مؤقت بناء عىل موافقة مرصف سورية املركزي
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