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معلومات عن البنك1

)، 14456بموجب السجل التجاري رقم (2005آب 30(البنك) كشركة مساھمة مغفلة في ع.تم تأسیس بنك عوده سوریة ش.م.م
وبموجب قانون المصارف 2005أیلول13ن لجنة إدارة مصرف سوریة المركزي بتاریخ ع/ل أ الصادر 703قرار رقم العلى وبناءً 

.2001لعام 28الخاصة رقم 

سوریة.–بوصفھ مصرفاً خاصاً. اتخذ البنك مركزًا رئیسیاً لھ في دمشق 12سجل البنك لدى مفوضیة الحكومة تحت رقم 

ملیون سھم بقیمة أسمیة ألف لیرة سوریة للسھم الواحد، وقد تم 2.5ملیار لیرة سوریة موزع إلى 2.5اره تأسس البنك برأسمال مقد
لیصبح خمسة 2010حزیران 21لیصل إلى خمسة ملیارات لیرة سوریة وزیادة أخرى في 2009آب 20زیادة رأس المال بتاریخ 

لیصل إلى خمسة ملیارات 2011حزیران 1یادة رأس المال بتاریخ ملیارات وثالثمائة وخمسون ملیون لیرة سوریة، كما تمت ز
وسبعمائة وأربع وعشرون ملیون وخمسمائة ألف لیرة سوریة.

لیرة سوریة وذلك بما یتفق مع 1,000لیرة سوریة بدًال من 100تم تعدیل القیمة االسمیة للسھم لتصبح 2012حزیران 6تاریخ ب
لیصبح رأس مال البنك 2011شباط 14/ تاریخ 29الشركات الصادر بالمرسوم التشریعي رقم / / من قانون 91أحكام المادة / 

لیرة سوریة للسھم الواحد.100سھم بقیمة اسمیة 57,245,000لیرة سوریة موزعاً على 5,724,500,000والبالغ 

بأنھ ، علماً مرخصفرع19عددھا بتقدیم جمیع األعمال المصرفیة والمالیة من خالل مركزه وفروعھ داخل الجمھوریة ویقوم البنك
لم یبدأ بتقدیم الخدمات.ویوجد فرع واحد مازال قید اإلنجاز

لدى ة فروعثالثالعمل مؤقتا في، تم إیقاف في الجمھوریة العربیة السوریةنتیجة للظروف االستثنائیة التي تشھدھا بعض المناطق 
، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف سوریة المركزي على وفرع القامشليفرع سوق اإلنتاج بحلب وفرع درعايوھالمصرف 

مؤقتا لحین زوال الظروف االستثنائیة لتعود بعدھا إلى الخدمة. مإیقافھ

إن أسھم البنك مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة.

في رأسمال البنك.%47عوده ش.م.ل بنسبة تساھم مجموعة

والمسجلة في السجل التجاري محدودة المسؤولیةكابیتال سوریةهفي شركة عود%99.99بنسبة .عسوریة ش.م.مهیساھم بنك عود
.2009كانون الثاني 27بتاریخ 15663تحت رقم 

الموافقة على البیانات المالیة الموحدة
-1(إفي جلستھ رقم بقرار مجلس اإلدارة 2018كانون األول 31المالیة الموحدة للبنك كما في البیاناتتمت الموافقة على إصدار 

على أن تتم الموافقة الحقاً من قبل الھیئة العامة للمساھمین.2019آذار 23المنعقدة بتاریخ)19
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المحاسبیة الھامةالسیاسات أسس اإلعداد و2

الموحدةالمالیةالبیاناتأسس إعداد 2.1

.وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیةالمالیة الموحدةالبیاناتتم إعداد -
أدناه.2.3لسیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل المجموعة والمبینة في االیضاح رقم المالیة الموحدة وفقاً لالبیانات تم إعداد -
.متطلبات مجلس المحاسبة والتدقیقامتثاًال لتم إعداد البیانات المالیة الموحدة من قبل إدارة المجموعة -
للمجموعة.العملة الوظیفیةوھي المالیة الموحدة باللیرة السوریةالبیاناتتم عرض -
كانون األول 31التابعة كما في والشركةسوریة ش.م.م.عهلبنك عودالمالیةعلى البیاناتالموحدةالمالیةتشتمل البیانات-

2018.
الیةالموالمطلوباتالموجودات المالیةادراجیتم. السیولةترتیبالموحد حسبالماليالمركزبیانبعرضالمجموعةتقوم-

ملخص فيعلیھمنصوصھوبالصافي فقط كماعنھایتم تقاصھا واإلفصاحالموحد،الماليالمركزبیانفيعادَة باإلجمالي
.2.3االیضاحفيالمحاسبیةالسیاساتأھم

:التغیرات في السیاسات المحاسبیة

أدناه تتفق مع السیاسات 2.2والمبینة في االیضاح رقم 2018إن السیاسات المحاسبیة المطبقة في إعداد البیانات المالیة خالل عام 
التقاریر المالیة الدولیة باستثناء عدم تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي والمنسجمة مع معاییر 2017المحاسبیة المطبقة خالل عام 

.2018لعام 1وفقاً لقرار مجلس المحاسبة والتدقیق في جلستھ رقم 2019كانون الثاني 1والذي تم تأجیل تطبیقھ حتى 9رقم 

:المالیةالبیانات أسس توحید 

ة. إن المحدودة المسؤولیسوریةكابیتالهشركة عودتشمل أنشطة البنك وأنشطة الشركة التابعة،للمجموعةالمالیة الموحدةالبیاناتإن 
ة أعمال شراء ممارسإلىباإلضافةتقدیم االستشارات وتحلیل ونشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالیة النشاط الرئیسي لھذه الشركة ھو 

الثاني كانون 27بتاریخ المحدودة المسؤولیة سوریة كابیتال هشركة عودتم تأسیس لغیر.وبیع األوراق المالیة لحساب الشركة ولحساب ا
.%99.99. إن نسبة ملكیة البنك في ھذه الشركة ھي 15663وسجلت بالسجل التجاري تحت رقم 2009

لى ھذه ثمر فیھا ولھا قدرة التأثیر عتیتم تحقیق السیطرة عندما یكون للمجموعة حقوق من العوائد المتغیرة نتیجة مشاركتھا بالجھة المس
العوائد من خالل سلطة التحكم بالجھة المستثمر فیھا. 

ومع ذلك، في حاالت فردیة، قد تمارس المجموعة السیطرة .من المفترض أن الحصول على أغلبیة حقوق التصویت یؤدي إلى السیطرة
من أسھم المنشأة. عند تقییم ما إذا ٪50من األسھم أو قد ال تكون قادرًة على ممارسة السیطرة حتى مع امتالك أكثر من ٪50بأقل من 

ف خذ المجموعة باالعتبار كل الوقائع والظروكان لدى المجموعة سیطرة على الجھة المستثمر فیھا وبالتالي سیطرة على تغیر العوائد، تأ
ذات الصلة، بما في ذلك:

غرض وتصمیم الجھة المستثمر فیھا-
توجیھ ھذه األنشطةك األنشطة وما إذا كان یمكن للمجموعةاألنشطة وكیفیة اتخاذ القرارات حول تل-
الترتیبات التعاقدیة مثل حقوق الخیار في الشراء وحقوق البیع وحقوق التصفیة-
ى التأثیر القدرة علابالجھة المستثمر فیھا، ولھاحقوق في العوائد المتغیرة نتیجة مشاركتھاعرضة، أو لدیھفیما إذا كانت المجموعة-

في تغییر ھذه العوائد.

(الحصة األقلیةتعود األرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى لمساھمي الشركة األم للمجموعة وإلى حقوق 
(الحصة غیر المسیطرة). عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت األقلیةغیر المسیطرة)، حتى لو كان ھذا یؤدي إلى عجز في أرصدة حقوق 

على البیانات المالیة للشركات التابعة لجعل سیاساتھا المحاسبیة تتماشى مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة. یتم حذف جمیع الموجودات 
بات وحقوق المساھمین واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة الناتجة عن عملیات ضمن المجموعة عند التوحید.والمطلو

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

المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. تدرج الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف للشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة 
من تاریخ اكتساب المجموعة السیطرة حتى تاریخ توقف المجموعة عن السیطرة على الشركة خالل السنة في البیانات المالیة الموحدة 

التابعة.

تتم معالجة التغیر في حصة الملكیة في الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة، ضمن حقوق الملكیة. إذا فقدت المجموعة السیطرة على 
في ذلك الشھرة) والمطلوبات ذات الصلة والحصص غیر المسیطرة ومكونات حقوق شركة تابعة، فإنھا تلغي االعتراف بالموجودات (بما 

الملكیة األخرى بینما یتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة ضمن بیان الدخل الموحد. یتم االعتراف بأي استثمار محتفظ بھ بالقیمة 
.في تاریخ فقدان السیطرةالعادلة
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لھامة (تتمة)السیاسات المحاسبیة اأسس اإلعداد و2

أھم التقدیرات المحاسبیة 2.2

رادات االیقیمةتؤثر في وافتراضاتالقیام بتقدیرات واجتھاداتالمجموعةتتطلب من إدارة الموحدةالمالیةالبیاناتإن عملیة إعداد 
اناتالبیعنھا في فصحوااللتزامات المحتملة المواالیضاحات المرفقة بالبیانات المالیة الموحدة،والمصاریف والموجودات والمطلوبات

تقدیرات قد یؤدي الى تعدیالت ھامة في القیم الحالیة للموجودات الوفتراضاتھذه اال. إن عدم التأكد المتضمن في الموحدةالمالیة
.والمطلوبات المقدرة في المستقبل

التقدیرات غیر المؤكدة
طر ھامة لتكون والتي لدیھا مخاالموحدالمركز الماليبیانإن الفرضیات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى بتاریخ 

سبباّ لتعدیل جوھري في القیمة المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة القادمة موضحة أدناه. إن التقدیرات المذكورة مبنیة
فرضیات وعوامل متعددة لھا درجات متفاوتة من التقدیر وعدم التیقن وإن النتائج الفعلیة قد تختلف عن التقدیرات في المستقبل نتیجة على

وینعكس أثر ھذه الظروف على الفرضیات المجموعةعن سیطرة الخارجةالتغیرات في األسواق وفي أوضاع وظروف تلك المخصصات 
المستخدمة عند وقوعھا.

مبدأ االستمراریة
تمراریة. وعلى الرغم من حالة  اس مبدأ االس تمرار في العمل على أس قامت إدارة المجموعة بتقدیر مدى قدرة المجموعة على االس
تقبلیة فإن إدارة المجموعة متأكدة من أن المجموعة  وریة وحالة عدم التیقن المس تقرار التي تمر بھا الجمھوریة العربیة الس عدم االس

ھا الموارد الكافیة لتساعدھا على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیست على درایة لدی
تمرة. بناًء علیھ، فقد تم إعداد  أة مس تمرار كمنش كوكاً ھامة حول قدرة المجموعة على االس بأیة امور جوھریة من الممكن أن تثیر ش

على أساس مبدأ االستمراریة.الموحدةالبیانات المالیة

القیمة العادلة لألدوات المالیة
إن القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استالمھ من بیع أصل أو دفعھ لنقل التزام في عملیة منتظمة بین مشاركین في السوق بتاریخ قیاس 

األدوات المالیة.
ط عن طریق األسعار المعلنة أو التداول النشبیان المركز الماليفي حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ 

للبعض األدوات والمشتقات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعیر حیث یتم الحصو
ى المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك، فإن تحدید القیمة العادلة یتطلب التقدیر واالجتھاد.عل

) EIRطریقة معدل الفائدة الفعلي (
بإیرادات الفوائد باستخدام معدل العائد الذي یمثل أفضل تقدیر لمعدل عائد ثابت ،حسب طریقة معدل الفائدة الفعلي،تعترف المجموعة

خالل العمر المتوقع للقروض والودائع وتعترف بتأثیر التغیرات الممكنة ألسعار الفائدة في مختلف المراحل وغیرھا من خصائص دورة 
ر).حیاة المنتج (بما في ذلك المدفوعات المقدمة وفوائد ورسوم التأخی

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

اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدیة المستقبلیة.
االعتراف بمخصصات:،وذلك للموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة،مجموعةینتج عن منھجیة تدني القیمة المعتمدة من قبل ال

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

الھامة بشكل منفردغیرلقروض والسلفل-
خسائر حصلت ولم تحدد بعد-

تقبلیة عند مانة المتوقع تحقیقھا. إن ھذه باالجتھاددارةقوم اإلتتقدیر التدفقات النقدیة المس افي قیمة الض ع المدین المالي وص حول وض
.قد ینتج عن التغیر فیھا تغیر في المخصصات المطلوبةالتقدیرات مبنیة بشكل رئیسي على عوامل متعددة 
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الھامة (تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة 2

(تتمة)أھم التقدیرات المحاسبیة 2.2

التدني في قیمة الموجودات المالیة المتوفرة للبیع
وحد متقوم المجموعة بمراجعة األدوات المالیة على شكل دیون مصنفة كموجودات مالیة متوفرة للبیع في تاریخ كل بیان مركز مالي 

لتقدیر ما إذا كان ھناك تدني في القیمة. یتطلب ذلك استخدام تقدیرات كتلك المستخدمة في التسھیالت االئتمانیة. 

كما تقوم المجموعة بتحمیل خسائر التدني في قیمة الموجودات المالیة المتوفرة للبیع عندما یكون ھناك انخفاض جوھري أو مستمر في 
. إن تحدید ما ھو "ھام" أو "مستمر" یتطلب استخدام التقدیرات. عند القیام بھذه التقدیرات تقوم المجموعة القیمة العادلة ما دون التكلفة

بمراجعة مجموعة من المعطیات ومن ضمنھا تغیرات األسعار للفترات الزمنیة التي كانت خاللھا أسعار ھذه االستثمارات أقل من التكلفة.

الموجودات الضریبیة المؤجلة
عتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن صافي الخسارة الضریبیة المتوقع االستفادة منھا عند تحقق الربح الضریبي. یتطلب یتم اال

االعتراف بالموجودات الضریبیة المـؤجلة تقدیرات من اإلدارة مبنیة على فترة ومبالغ األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة باإلضافة 
تقبلیة.إلى خطط الضریبة المس

المخصصات والمطلوبات المحتملة األخرى
عمل المجموعة في بیئة تنظیمیة وقانونیة تتضمن، بحكم طبیعتھا، عنصر عال من مخاطر التقاضي متأصل في عملیاتھا. ونتیجة لذلك، ت

لمجموعة.تكون المجموعة طرف في التقاضي والتحكیم ومختلف اإلجراءات التي تنشأ في سیاق األعمال االعتیادیة ل
عندما یمكن للمجموعة القیام بقیاس موثوق لتدفق المنافع االقتصادیة فیما یتعلق بقضیة معینة، وتعتبر ھذه التدفقات محتملة، تسجل 
المجموعة مخصصات للقضیة. عندما تعتبر المجموعة أن احتمال تدفق المنافع االقتصادیة بعید، أو محتمًال، ولكن ال یمكن إجراء تقدیر 

ق لھ، یتم اإلفصاح عن وجود التزامات محتملة.موثو

ونظرا لعدم التیقن والتقدیرات المتضمنة لتحدید احتمال وقوع الخسائر وقیمتھا، تأخذ المجموعة في الحسبان عددًا من العوامل بما في 
تقوم المجموعة بتقدیرات ھامة لتصل ذلك المشورة القانونیة، والمرحلة التي وصلت إلیھا القضیة واألدلة السابقة من حوادث مماثلة. 

الستنتاج في ھذا الخصوص.

أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة2.3

التالیة:المالیة الموحدة المرفقة وفقاً ألھم السیاسات المحاسبیة البیاناتأعدت 

التعـامالت بالعـمالت األجنبیة.1

یتم تسجیل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ حدوث ھذه التعامالت، ویتم تحویل 
المركز المالي الموحد والمعلنة من قبلبیانأرصدة الموجودات والمطلوبات المالیة بأسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة في تاریخ 

الموحد.الدخلبیان كزي. یتم تسجیل األرباح والخسائر الناتجة عن التحویل إلى العملة الرئیسیة للمجموعة في مصرف سوریة المر
للمجموعة.العملة الوظیفیةالمالیة الموحدة والتي تمثل البیاناتإن اللیرة السوریة ھي عملة إظھار 

معلومات القطاع.2

والعملیات التي تشترك معا في تقدیم منتجات أو خدمات خاضعة للمخاطر وعوائد قطاع األعمال یمثل مجموعة من الموجودات -
تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى.

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

یتم توزیع التقاریر القطاعیة للمجموعة كما یلي: تجزئة، شركات، الخزینة.-
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

(تتمة)أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة2.3

االعتراف باألدوات الـمـالـیـة وإعادة تـقـییمھا.3

تـاریـخ االعـتـراف§
والمطلوبات المالیة، باستثناء القروض والسلف المقدمة للعمالء وودائع العمالء، مبدئیا في تاریخ یتم االعتراف بالموجودات

ل یالمتاجرة (التاریخ الذي یصبح فیھ البنك طرفاً في األحكام التعاقدیة لألداة المالیة). یتم االعتراف بالقروض والسلف عند تحو
.مجموعةالعمالء عندما تصل األموال للبودائعمجموعةعترف التاألموال إلى حسابات العمالء. 

ألدوات المالیةلاألولي القیاس§
یعتمد تصنیف االدوات المالیة ضمن مجموعات معینة عند االعتراف االولي بھا على خصائصھا والغرض من اقتنائھا ویتم 

المالیة المقاسة األدواتیھا تكالیف االقتناء باستثناء االعتراف بكافة االدوات المالیة وتسجیلھا مبدئیا ً بالقیمة العادلة مضافا ً إل
بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

طریقة معدل الفائدة الفعلي§
) ھو المعدل الذي یخصم المدفوعات أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة خالل العمر المتوقع لألداة EIRإن معدل الفائدة الفعلي (

لفترة أقصر عندما یكون ذلك مناسباً، إلى صافي القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المالیة. یتم تعدیل التكلفة المالیة، أو 
للمدفوعات أو المقبوضات. یتم احتساب التكلفة المطفأة ابتعدیل تقدیراتھمجموعةالتالمطفأة لألصل أو االلتزام المالي إذا قام

ة الفعلي األصلي أو أحدث إعادة تقدیر ویتم تسجیل التغیر ضمن الفوائد الدائنة لألصول المالیة المعدلة على أساس سعر الفائد
والفوائد المدینة للمطلوبات المالیة. إن السیاسات المحاسبیة لطریقة معدل الفائدة الفعلیة تختلف من أداة ألخرى.

الیوم األولأو خسائرأرباح§
یة الحالالقیمة العادلة الحالیة ألداة مماثلة في السوق الحالي الملحوظ أو عن القیمة العادلةعندما یختلف سعر المعاملة عن 

ر تعترف المجموعة مباشرة بالفرق بین سع،باستخدام أسلوب تقییم تعتمد متغیراتھ فقط على بیانات من األسواق الملحوظة
.الموحدالدخلبیان ي فالمعامـلـة والقیمة العادلة (ربح الیوم األول) 

حتى توافر أسلوب التقییمباستخدامالقیمة عتراف بالفرق بین سعر المعاملة وعند عدم توافر البیانات بشكل ملحوظ ال یتم اال
المعلومات بشكل ملحوظ أو إلغاء االعتراف باألداة المالیة.

الموجودات المالیة المتوفرة للبیع§
أدوات حقوق الملكیة وأدوات دین أخرى. إن أدوات حقوق الملكیة المصنفة تتضمن الموجودات المالیة المتوفرة للبیع: 

كموجودات مالیة متوفرة للبیع ھي تلك الموجودات المالیة غیر المصنفة على أنھا موجودات مالیة للمتاجرة أو موجودات مالیة 
.بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

یكون الغرض منھا االحتفاظ بھا لمدة غیر محددة من الوقت ویمكن بیعھا للوفاء إن أدوات الدین في ھذه الفئة ھي تلك التي 
.بمتطلبات السیولة أو استجابة للتغیرات في ظروف السوق

بعد االعتراف المبدئي، یتم تقییم الموجودات المالیة المتوفرة للبیع حسب القیمة العادلة كما یتم االعتراف بالربح أو الخسارة 
باشرة في الدخل الشامل ضمن بند "التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع". عند غیر المحققة م

إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة المتوفرة للبیع، یتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتراكمة المعترف فیھا سابقًا في حقوق 
م ألكثر من استثمار في نفس األسھم یتمجموعةالترادات تشغیلیة أخرى". في حال تملكالملكیة في بیان الدخل ضمن بند "إی

.التخلي عنھا بناء على مبدأ الوارد أوًال صادر أوالً 
عندما ینشأ الموحدیتم االعتراف بالفوائد باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي واالعتراف بتوزیعات األرباح في بیان الدخل 

.الدفعاتحق باستالم
یتم االعتراف بالخسائر الناجمة عن تدني القیمة في بیان الدخل ویتم إلغاء الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف بھا مباشرة في 

بند "التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع" من حقوق الملكیة.
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المحاسبیة الھامة (تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات 2

السـیاسـات المحاسـبـیـة (تتمة)أھم 2.3

(تتمة)االعتراف باألدوات الـمـالـیـة وإعادة تـقـییمھا.3

واإلیداعات لدى المصارف والقروض والسلف للعمالءاألرصدة§
ذات مدفوعات ثابتة وغیر األرصدة واإلیداعات لدى المصارف والقروض والسلف للعمالء ھي موجودات مالیة غیر مشتقة 

:متداولة في سوق نشط، باستثناء
، عند االعتراف األولي، مجموعةقوم التبیعھا فورًا أو في المدى القریب، وتلك التي مجموعةوي التنتلك التي ·

بتصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
كمتوفرة للبیع، عند االعتراف المبدئي، مجموعةصنفھا التتلك التي ·
من استعادة االستثمار األولي فیھا ألسباب أخرى بخالف تدھور القدرة االئتمانیةمجموعةتمكن التتلك التي قد ال ·

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

إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة.4

المالیةالموجودات§
حسب مقتضى–إلغاء االعتراف باألصل المالي (أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة األصول المالیة المتشابھة یتم 

عند انتھاء الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من األصل المالي. یتم أیضاً إلغاء االعتراف باألصل المالي إذا تم تحویل الحال) 
األصل وكان التحویل یحقق شروط إلغاء االعتراف.

بتحویل األصل، إذا وفقط إذا:مجموعةقوم الت
بنقل حقوقھ التعاقدیة بالتدفقات النقدیة من ھذا األصلمجموعةالتقام-

أو
امل لطرف ثالث بالكمسؤولیة دفع التدفقات النقدیة المستلمةتتحملابالتدفقات النقدیة، ولكنھابحقوقھمجموعةالتاحتفظ-

بدون تأخیر جوھري من خالل ترتیبات تحویل.حال استالمھا
إذا:یعتبر التحویل إلغاء اعتراف، فقط 

بتحویل جمیع مخاطر ومنافع ملكیة األصل بشكل جوھريمجموعةالتقام-
أو
السیطرة على األصل.تحولابنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع األصل بشكل جوھري، إال أنھمجموعةقم التلم -

تحتفظقیم فیما إذا اتابنقل حقوق استالم التدفقات النقدیة ألصل أو یدخل في ترتیبات تحویل، فإنھالمجموعةقوم تعندما 
فع ملكیة األصل بشكلبنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومناالمجموعةقم تبمخاطر ومنافع ملكیة األصل والى أي مدى. إذا لم 

استمر باالعتراف باألصل المنقول إلى حد مشاركتھتموعةالمجحول السیطرة على األصل المنقول، فإن تجوھري، ولم 
أیضاً باالعتراف بااللتزام المصاحب. یتم تقییم األصل المنقول وااللتزام المصاحب المجموعةقوم تالمستمرة فیھ. في ھذه الحالة، 

.مجموعةلتزامات المحتفظ بھا من قبل العلى أساس یعكس الحقوق واال

یمكن أن یطلب أكبر قیمةستمرة التي لھا شكل ضمان لألصل المنقول بالقیمة الدفتریة األصلیة لألصل أویتم تقییم المشاركة الم
دفعھا، أیھما أقل.مجموعةمن ال

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

لتزام . یتم االعتراف بالفرق بین قیمة االھذا التعدیل على أنھ انقضاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جدیدمعالجة
بیان الدخل الشامل الموحد.صلي والمقابل المدفوع ضمنالمالي األ
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

السـیاسـات المحاسـبـیـة (تتمة)أھم 2.3

القیمة العادلةتحدید .5
:ح أدناهالموضالعادلةس التسلسل الھرمي للقیمة من أجل إظھار كیفیة الحصول على القیم العادلة، تصنف األدوات المالیة على أسا

): المعطیات المستخدمة في التقییم ھي أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في أسواق مالیة نشطة لموجودات 1المستوى (-
.ومطلوبات مماثلة

): المعطیات المستخدمة في التقییم ھي مستمدة بشكل مباشر أو غیر مباشر من سوق ملحوظ. تتضمن ھذه 2المستوى (-
.ت عادة أسعار السوق المدرجة في أسواق مالیة نشطة لموجودات ومطلوبات مالیة مشابھةالمعطیا

.): یتضمن معطیات لھا تأثیر جوھري على قیاس القیمة العادلة ولكنھا غیر ملحوظة3المستوى (-
.ذجیةبشكل دوري بمراجعة أسالیب التقییم بما في ذلك المنھجیات المعتمدة والمعایرة النموالمجموعةقوم ت
حدد فیما إذا كان ھناك ایة تحویالتتلیة على أساس كل أداة على حدة، وبتقییم المستویات المعتمدة في كل فترة ماالمجموعةقوم ت

بین مستویات التسلسل الھرمي من خالل إعادة تقییم التصنیف في نھایة كل فترة مالیة.

تدني قیمة الموجودات المالیة.6
بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تدني قیمة األصل المالي أو مجموعة الموحدالمركز الماليبیانتقوم المجموعة في تاریخ 

األصول المالیة. تنخفض قیمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالیة إذا، وفقط إذا، كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض القیمة 
ت بعد االعتراف األولي باألصل (حدث خسارة) ویكون لحدث (أو أحداث) الخسارة تلك أثر نتیجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقع

ة یعلى التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالیة التي یمكن تقدیرھا بموثوقیة. تشمل األدلة الموضوع
؛جھون صعوبة مالیة كبیرة، احتمال كبیر لإلفالس أو إعادة تنظیم ماليمؤشرات تدل على أن المقترض أو مجموعة المقترضین یوا

البیانات الملحوظة إلى أن ھناك انخفاض قابل للقیاس في التدفقات عندما تشیروإخالل وتقصیر في دفعات الفائدة أو المبلغ األصلي؛
السداد.مثًال عدد متزاید من الدیون المؤجلة أو الظروف االقتصادیة التي ترتبط بتعثرات،النقدیة المستقبلیة المقدرة

الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة§
:بالنسبة النخفاض قیمة الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأةمجموعةتتضمن منھجیة ال

للتعرضات االئتمانیة الھامة أو المحددة بشكل فرديخسائر انخفاض القیمة بشكل منفرد .أ
:خسائر انخفاض القیمة بشكل جماعي من.ب

القروض والسلف غیر الھامة بشكل منفرد-
خسائر حصلت ولم تحدد بعد-

بالنسبة للموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة (مثل األرصدة لدى المصارف والمؤسسات المصرفیة والقروض -
ك دلیل أوًال بتقییم ما إذا كان ھنالمجموعةقوم التباإلضافة إلى االستثمارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق)، والسلف

موضوعي على تدني القیمة بشكل منفرد لألصول المالیة التي تعتبر ھامة بشكل منفرد، أو قامت اإلدارة بتصنیفھا من قبل 
.بشكل إفرادي

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

یة ویتم االعتراف بمبلغ الخسارة ضمن الخسائر تخفیض القیمة الدفتریة لألصل من خالل مخصص الخسائر االئتمان
. یتم االستمرار بحساب ایرادات الفوائد على القیمة الدفتریة المخفضة وذلك باستخدام الموحداالئتمانیة في بیان الدخل

.معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة من أجل قیاس خسارة التدني
رتبط بھا من مخصصات عندما ال یكون ھناك احتمال واقعي السترداد المبالغ في المستقبل وتم یتم شطب القروض وما ی-

. إذا، في فترة الحقة، ازدادت أو انخفضت قیمة خسارة التدني المقدرة مجموعةتسییل جمیع الضمانات أو تم تحویلھا إلى ال
لى قیمة خسارة التدني المعترف بھ سابقاً (ولكن فقط إنتیجة لحدث وقع بعد االعتراف بالخسارة، فإنھ یتم زیادة أو تخفیض

حد القیمة الدفتریة على فرض أنھ لم یتم االعتراف بخسائر تدني القیمة) من خالل تعدیل حساب المخصص. في حال 
استرداد مبلغ مشطوب مستقبًال، یتم تخفیض المبلغ المسترد من "مصروف الخسائر االئتمانیة".

لیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. إذا كان للقرض معدل یتم خصم القیمة الحا-
فائدة متغیر، یكون معدل الخصم لقیاس أي خسائر تدني في القیمة ھو معدل الفائدة الفعلي الحالي. یعكس حساب القیمة 

ویة الي المضمون بالرھن التدفقات النقدیة التي یمكن أن تنتج عن تسالحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل الم
الرھن مطروحاً منھا تكالیف الحصول على الضمان وبیعھ، سواء كانت التسویة للرھن ممكنة أو ال.

-
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لسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)أسس اإلعداد وا2

أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة (تتمة)2.3

(تتمة)المالیةتدني قیمة الموجودات .6

(تتمة)الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة§

نموذج انخفاض القیمة بشكل جماعي◄
:النخفاض القیمة بشكل جماعي من عنصرینمجموعةتضمن منھجیة الت

التعرضات االئتمانیة غیر الھامة بشكل فردي-

العقاریة، القروض الشخصیة غیر المضمونة، وبطاقات تتكون ھذه المحافظ بشكل رئیسي من محفظة قروض التجزئة 
االئتمان، وبعض القروض للشركات الصغیرة والمتوسطة. یتم تجمیع ھذه القروض والسلف إلى محافظ متجانسة صغیرة 
(أي مجموعة من القروض والسلف غیر الھامة بشكل فردي) على أساس الخصائص الرئیسیة التي ھي ذات صلة بتقدیر 

النقدیة المستقبلیة. یتم تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة على مجموعة من الموجودات المالیة التي یتم تقییمھا بشكل التدفقات 
جماعي النخفاض القیمة على أساس الخبرة السابقة في الخسارة لموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمان مشابھة لتلك 

.الموجودة في المجموعة

دخسائر حصلت ولم تحدد بع-

تتمثل الخسائر غیر المحددة بعد بخسائر انخفاض القیمة التي حصلت في محفظة دیون منتجة ولكن لم یتم تحدیدھا، ال 
ضمن التقییم اإلفرادي وال ضمن الجماعي. على غرار التعرضات غیر الھامة بشكل فردي، یتم تجمیع ھذه القروض داخل 

لمنھجیة تجمع بین احتمال التخلف عن السداد، وقیمة التعرض محافظ متجانسة أصغر على أساس عنصر الخطر. ھذه ا
في وقت التعثر والخسارة المفترضة في حال التعثر خالل فترة ظھور الخسارة (الفترة بین حدث الخسارة وحدث تحدید 

انخفاض القیمة).

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

المتوفرة للبیع.

بالنسبة ألدوات الدین المصنفة كموجودات مالیة متوفرة للبیع، تقوم المجموعة بشكل إفرادي بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل 
نات النقدیة المستقبلیة المقدرة و/أو انخفاض في الضماكمالحظة بیانات بشأن انخفاض في التدفقات موضوعي على تدني القیمة 

. وفي ھذه الحالة فأن المبلغ المسجل كخسارة تدني ھو الخسائر التي تؤثر على قدرة البنك على استرداد جمیع التدفقات النقدیة
ثمار خسائر تدني على ذلك االستالمتراكمة التي تقاس بالفرق بین التكلفة المطفأة والقیمة العادلة الحالیة، مطروحا منھا أیة 

معترف بھا سابقاً في بیان الدخل الموحد. إن إیراد الفوائد المستقبلي ھو على اساس القیمة الدفتریة المخفضة والمستحقة باستخدام 
قیمة العادلة لإذا، في فترة الحقة، زادت امعدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة من أجل قیاس قیمة التدني.

ألدوات الدین وكانت الزیادة مرتبطة بشكل موضوعي بحدث ائتماني وقع بعد االعتراف بخسارة التدني عندھا یتم عكس خسارة 
التدني ضمن بیان الدخل الموحد.

خفاض نللبیع، فإن الدلیل الموضوعي یتضمن ایضَا االوفرةبالنسبة لالستثمارات بحقوق الملكیة المصنفة كاستثمارات مت
و / أو معلومات أخرى حول مصدر أداة حقوق الملكیة "الجوھري" أو "الدائم" في القیمة العادلة لھذه االستثمارات عن الكلفة

و"الدائم" %20. تقوم المجموعة بشكل عام باعتبار االنخفاض "الجوھري" بنسبة والتي قد تؤثر سلبا على أداء الجھة المصدرة
القیمة، فإن الخسارة المتراكمة والتي تقاس بالفرق بین تكلفة االستحواذ دلیل على تدنيندما یوجد أشھر. ع6من أكثرلفترة 

، لموحداسابقًا ضمن بیان الدخلافي القیمة على ھذه االستثمارات معترف بھخسارة تدنيوالقیمة العادلة الحالیة، ناقصَا أي 
دوات اتدني قیمة. ال یتم عكس خسارة الموحدتراف بھا في بیان الدخلیتم الغاء االعتراف بھا من حقوق الملكیة ویتم االع

یتم االعتراف بالزیادة في القیمة العادلة بعد االعتراف المسبق بخسارة انخفاض بل ، الموحدحقوق الملكیة ضمن بیان الدخل
.الموحدالقیمة في بیان الدخل الشامل
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(تتمة)لسیاسات المحاسبیة الھامة أسس اإلعداد وا2

أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة (تتمة)2.3

(تتمة)تدني قیمة الموجودات المالیة.6
جدولتھاالقروض المعاد §

أحیانا بعض التنازالت أو التعدیالت على الشروط األصلیة للقروض نتیجة صعوبات مالیة یواجھھا المقترض، مجموعةقدم الت
وذلك بدل االستیالء على أو فرض التحصیل من الضمانات. قد ینطوي إعادة التفاوض على تمدید ترتیبات السداد واالتفاق على 

تتضمن مراقبة القروض المعاد التفاوض على شروطھا مجموعةة الأو إعادة ھیكلة). إن سیاسشروط قروض جدیدة (جدولة
بلیة تكبد خسائر عند خصم التدفقات النقدیة المستقتتوقع أن تال مجموعةت المستقبلیة والتأكد من أن اللضمان تحصیل الدفعا

ه القروض، یتم اإلفصاح عنھا بھذمتعلقةباستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. وإذا نتج عن ھذه اإلجراءات تحدید خسارة 
والتعامل معھا كموجودات منخفضة القیمة إلى أن یتم تحصیل قیمتھا أو شطبھا.

تقییم الضمانات§
على استخدام الضمانات، عندما یكون ذلك ممكناً، للحد من المخاطر على الموجودات المالیة. وتأتي ھذه مجموعةلعمل ات

واألوراق المالیة، والكفاالت، والعقارات، واألرصدة المدینة والمخزون والموجودات الضمانات في أشكال مختلفة مثل النقد 
األقل، عند ، علىغیر المالیة األخرى والتعزیزات االئتمانیة مثل اتفاقیات التقاص. یتم تقییم القیمة العادلة للضمانات عموماً 

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

التي آلت ملكیتھا للمصرفالضمانات §
وفقًا لسیاسة المجموعة یتم تحدید ما إذا كانت األصول المستملكة من األفضل أن تستخدم للعملیات الداخلیة أو یجب أن تباع.  
یتم نقل األصول المفیدة للعملیات الداخلیة لفئة األصول المشابھة حسب قیمتھا المستملكة أو القیمة الدفتریة لألصل المضمون 
األصلي، أیھما أقل. یتم نقل األصول التي یتم تحدید خیار بیعھا لیكون الخیار األفضل، للموجودات المحتفظ بھا للبیع بالقیمة 

.لة ناقصا تكالیف البیع لألصول غیر المالیة في تاریخ التملك وذلك تمشیا مع سیاسة المجموعةالعادلة أو القیمة العاد

محاسبة التحوط.7
تستخدم المجموعة المشتقات المالیة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة، والعمالت األجنبیة، ومخاطر االئتمان. من أجل إدارة مخاطر معینة 

وط للمعامالت التي تستوفي شروط محددة.تقوم المجموعة بتطبیق محاسبة التح

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

وخالل فترة سریانھا.

عقود اإلیجار.8
العقد یعتمد بإن تحدید فیما إذا كان عقد ما ھو إیجار أو یتضمن إیجار یتم بناء على جوھر العملیة، ویتطلب تحدید فیما إذا كان الوفاء

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

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

التشغیلیة كمصاریف في بیان الدخل الموحد بطریقة القسط الثابت على مدى مدة تشغیلیة. یتم تسجیل مدفوعات عقود اإلیجار 
العقد. یتم االعتراف بالمدفوعات الطارئة لعقود اإلیجار كمصاریف في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة (تتمة)2.3

تـحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریف.9
المتبعة المعاییرفیما یلي ویتم االعتراف باإلیراد فقط عندما یكون من المحتمل أن المنافع االقتصادیة سوف تتدفق إلى المجموعة، 

:والمصروفلالعتراف باإلیراد
الـفـوائـد الـدائـنة والـمـدیـنـة §

المقیمة بالتكلفة المطفأة واألدوات المالیة التي تتقاضى فائدة والمصنفة متوفرة للبیع واألدوات بالنسبة لجمیع األدوات المالیة 
دالمالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، یتم تسجیل الفوائد الدائنة والمدینة وفقًا لمعدل الفائدة الفعلي. عن

لتعاقدیة لألداة المالیة (على سبیل المثال، خیارات الدفع المسبق) وتشمل أي رسوم االحتساب، یؤخذ باالعتبار جمیع الشروط ا
أو تكالیف إضافیة تنسب مباشرة إلى األداة وتشكل جزءاً ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي، باستثناء الخسائر االئتمانیة المستقبلیة.

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

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

العموالت الدائنة المحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنیة معینة-
تؤجل العموالت المحققة من تقدیم الخدمات خالل فترة زمنیة محددة ویتم االعتراف فیھا كإیراد على أساس الفترة الزمنیة. 

االستثمار والرسوم األخرى اإلداریة واالستشاریة.وتشمل إیرادات العموالت ورسوم إدارة األصول وصنادیق 
العموالت الدائنة من تقدیم خدمات مالیة والمحققة عند تنفیذ عمل ھام-

یعترف بالعموالت والرسوم كإیرادات عند إنجاز العمل الھام، مثال ذلك عمولة تخصیص أسھم لعمیل. یتم االعتراف 
تنفیذ الشروط المتفق علیھا في ھذا الخصوص.بالعموالت المرتبطة بإنجاز عمل محدد بعد

العموالت الدائنة التي تشكل جزءًا ال یتجزأ من أداة مالیة-
تتضمن العموالت التي تعتبرھا المجموعة جزءاً ال یتجزأ من أداة مالیة ما یلي: عموالت إصدار القروض وعموالت االلتزام 

من العموالت المتعلقة باالئتمان. إن االعتراف بھذه العموالت (مع أي للقروض التي من المحتمل أن یتم سحبھا وغیرھا 
تكالیف إضافیة) یشكل جزءًا ال یتجزأ من األداة المالیة المقابلة ویتم اإلعتراف بھا كإیرادات فوائد من خالل إجراء تعدیل 

على معدل الفائدة الفعلي. 

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

صافي دخل المتاجرة§
یتضمن ھذا البند جمیع األرباح والخسائر الناتجة عن تغیرات القیمة العادلة والفوائد الدائنة والمدینة المتعلقة بھا باإلضافة إلى 

ت المالیة للمتاجرة.توزیعات أرباح الموجودات والمطلوبا

النقد وما في حكمھ.10
یشمل النقد وما في حكمھ على النقد واألرصدة النقدیة التي تستحق خالل مدة ثالثة أشھر، ویتضمن النقد واألرصدة لدى البنك المركزي 

.واألرصدة لدى المصارف، وتطرح ودائع البنوك التي تستحق خالل فترة ثالثة أشھر من تاریخ التملك األصلي

الموجودات الثابتة.11
یتم إظھار الموجودات الثابتة بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة. یتم تغییر طریقة استھالك الموجودات 

غییرات في تالثابتة وعمرھا الزمني عند تغیر نمط استھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھا وتعالج ھذه التغیرات على أنھا
التقدیر المحاسبي.
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة (تتمة)2.3

(تتمة)الموجودات الثابتة.11
الأنھماكبطریقة القسط الثابت وذلك لتخفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على طول عمرھا اإلنتاجي،ستھالكیتم احتساب اال

.الك األراضيستھیتم ا
:فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات الثابتة

سنة40المباني §
سنة34إلى 3من تحسینات بناء مستأجر§
سنوات10إلى 5من ووسائط النقلالمفروشات والتجھیزات§

تبعاده. أیة أرباح أو إلغاءیتم  تخدامھ أو اس ادیة متوقعة من اس تبعاده أو عندما ال یكون ھناك منافع اقتص ل عند اس االعتراف باألص
رباح قیمة األصل المستبعد. تسجل ھذه األصافي خسائر تنجم عن استبعاد األصل تحتسب على أنھا الفرق بین عوائد استبعاد األصل و

ضمن بند إیرادات أو مصاریف أخرى في نفس السنة التي تم استبعاد األصل فیھا.موحدالالدخلبیانأو الخسائر في 

الك المشاریع قید التنفیذ حتى تصبح جاھزة لالستخدام وتوضع قید التشغیل.ستھال یتم ا

األعمال والشھرةاندماج.12
األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. وھذا ینطوي على إدراج الموجودات المحددة (بما فیھا الموجودات غیر ندماجتم المحاسبة الت

يالملموسة غیر المعترف بھا سابقا) والمطلوبات (بما في ذلك االلتزامات الطارئة ولكن باستثناء إعادة الھیكلة المستقبلیة) لألعمال الت
االعتراف بأي زیادة في تكلفة الحیازة على القیمة العادلة لصافي األصول المستحوذ علیھا كشھرة. إذا تم حیازتھا بالقیمة العادلة. یتم

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

فإنھ یتم إعادة تقییم أي حصة قدیمة بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ ویتم االعتراف بأي ربح أو إذا تم تجمیع األعمال على مراحل،
. یتم االعتراف األولي للشھرة بالتكلفة، باعتبارھا الزیادة في إجمالي المقابل المدفوع بیان الدخل الموحدخسارة ناتجة عن التقییم ضمن 

وأي حصص سابقة، عن صافي األصول المستحوذ علیھا والمطلوبات المستلمة.والمبلغ المعترف بھ كحقوق أقلیة، 

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

) أو CGUsالقیمة، یتم في تاریخ االستحواذ تخصیص الشھرة المكتسبة خالل تجمیع األعمال، على كل وحدات تولید النقد في البنك (
ان یتم تحویل موجودات أو مطلوبات مجموعة من الوحدات، التي من المتوقع أن تستفید من تجمیع األعمال، بغض النظر عما إذا ك

الشركة المشتراة لتلك الوحدات.

الموجودات غیر الملموسة.13
یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة فقط عندما یمكن قیاس تكلفتھا بشكل موثوق ویكون من المرجح أن المنافع االقتصادیة المستقبلیة 

المتوقعة منھا سوف تتدفق إلى المجموعة.

. إن تكلفة الموجودات غیر الملموسة المقتناة في تجمیع األعمال ھي ھا، فإنھ یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة بالتكلفةفي حال شرائ
وفیما بعد یتم تقییمھا بصافي القیمة الدفتریة والتي ھي عبارة عن التكلفة منزًال منھا أیة مخصصات القیمة العادلة كما في تاریخ الحیازة.

مخصصات متعلقة بتدني قیمتھا.لإلطفاء وأیة 
یتم تقدیر عمر الموجودات غیر الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة غیر محددة. ویتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر 
زمني محدد خالل ھذا العمر. كذلك تتم مراجعة تقدیر العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نھایة كل سنة ویتم إجراء أیة 

القتصادیة المنافع اإطفاءلفترات الالحقة.  یجب تغییر طریقة إطفاء األصل غیر الملموس وعمره الزمني عند تغیر نمط تعدیالت على ا
المستقبلیة المتضمنة فیھ كلما كان ذلك ضروریا وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي، كما تعالج مصاریف 

ذات العمر المحدد في بیان الدخل الموحد مع العناصر المشابھة لھا من حیث الطبیعة.إطفاء الموجودات غیر الملموسة

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

سنوات5الكمبیوتربرامج §

سنة70الفروغ§
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تدني قیم الموجودات غیر المالیة.14
ر األصل. وإذا وجد أي مؤشتقوم المجموعة في تاریخ بیان المركز المالي الموحد بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على إمكانیة تدني قیمة 

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

ألصل، بھا في السنوات السابقةاالعتراففي تاریخ كل بیان مركز مالي، یتم تقییم ما إذا كانت توجد أیة داللة على أن خسارة تدني تم 
أو أنھا قد انخفضت، وإذا وجدت ھذه الحالة، تقوم المجموعة بتقییم المبلغ القابل لالسترداد لذلك األصل.موجودةعدا الشھرة، لم تعد 

خسارة التدني المعترف بھا ألصل فقط إذا كان ھناك تغیر في التقدیرات المستخدمة لتحدید مبلغ األصل القابل لالسترداد یجب عكس 
 یتم المنذ االعتراف بآخر خسارة في تدني القیمة، وإذا كانت الحالة كذلك، تتم زیادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغھ القابل لالسترداد.

الشھرة في فترات مستقبلیة.عكس خسائر تدني قیمة

الكفاالت المالیة.15
بمنح كفاالت مالیة على شكل اعتمادات مستندیة، كفاالت، وقبوالت ویتم االعتراف األولي مجموعةقوم التاالعتیادي امن خالل نشاطھ

مجموعةاألولي، یتم قیاس التزام الاالعترافبالكفاالت المالیة بالقیمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى بما یعادل القسط المحصل. بعد 
وأفضل تقدیر الموحد بكل كفالة على حدة من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحًا منھ اإلطفاء المعترف بھ في بیان الدخل 

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

ات الناتجة على الكفاالت المالیة یتم االعتراف بھا ضمن بند "مخصص الخسائر االئتمانیة" في بیان الدخلإن أیة زیادة في المطلوب
. یتم االعتراف بالقسط المحصل في بیان الدخل ضمن بند "العموالت والرسوم الدائنة" من خالل إطفاء القسط المحصل باستخدام الموحد

.طریقة القسط الثابت على مدى فترة الكفالة

المخصصات.16
والكلفة الالزمة لتسویة ھذا ،یتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو متوقع) على المجموعة ناتج عن حدث سابق

االلتزام محتملة ویمكن قیاسھا.

الضرائب.17
الضریبة الحالیة-أ

یبیة بالمبلغ المتوقع دفعھ (استرداده من) السلطات الضریتم قیاس االلتزامات (الموجودات) الضریبیة الجاریة للفترات الجاریة والماضیة
باستخدام معدالت الضریبة (وقوانین الضریبة) الساریة فعًال بتاریخ بیان المركز المالي الموحد.

ضریبة الدخل المؤجلة-ب
ة في لمطلوبات وقیمتھا المدرجتؤخذ الضرائب المؤجلة بالكامل على الفروقات المؤقتة الناتجة ما بین األساس الضریبي للموجودات وا

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

ات الضرائب المؤجلة. یتم إعادة تقییم موجودات الضرائب المؤجلة غیر ضریبیة كافیة للسماح باستعمال كامل أو جزء من موجود
المعترف بھا بتاریخ كل بیان مركز مالي موحد ویتم االعتراف بھا إلى الحد الذي توجد فیھ أرباح مستقبلیة كافیة تسمح بتغطیة موجودات 

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

الدائنة. 
كمصروف ضریبة دخل أو إیراد ضریبي مؤجل في بیان الدخل باستثناء الضریبة المتعلقة بقیاس الضرائب الحالیة والمؤجلةتدرج

القیمة العادلة للموجودات متوفرة للبیع، فروق العملة األجنبیة وصافي الحركة في تحوطات التدفقات النقدیة التي تسجل في بیان الدخل 
لبنود المستثناة في وقت الحق من بیان الدخل الشامل إلى بیان الدخل مع ربحھا أو خسارتھا الضریبیة المؤجلة. الشامل. یتم تصنیف ھذه ا
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توزیعات األرباح عن األسھم العادیة .18
یتم االعتراف بتوزیعات األرباح عن األسھم العادیة كالتزام ویتم تنزیلھا من حقوق الملكیة عند الموافقة علیھا من قبل مساھمي البنك. 

.كحدث الحقكما یتم اإلفصاح عن توزیعات األرباح الموافق علیھا بعد تاریخ بیان المركز المالي الموحد

التقاص.19
جودات المالیة والمطلوبات المالیة وإظھار المبلغ الصافي في بیان المركز المالي الموحد إذا كان ھناك حق یتم إجراء المقاصة بین المو

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

خارج بیان المركز المالي الموحدحسابات .20
تسجل االلتزامات التي من المحتمل أن تطرأ نتیجة لنشاطات المجموعة االعتیادیة كحسابات نظامیة ویتم اإلفصاح عنھا تحت بنود خارج 

سم من . ال تحبیان المركز المالي الموحد، وتتضمن ھذه الحسابات التزامات لمنح سلف وكتب الكفاالت وقبوالت واعتمادات مستندیة
البنود المدرجة تحت ھذا الباب التأمینات المقبوضة والعائدة لھا. 
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مصرف سوریة المركزينقد وأرصدة لدى 3

20182017
لیرة سوریةلیرة سوریة

9,647,551,562    7,114,282,457    نقد في الخزینة
26,288,526,306  38,057,869,609  الحسابات الجاریة مع مصرف سوریة المركزي

2,962,463,190    3,430,703,837    احتیاطي ودائع (* )
  48,602,855,903  38,898,541,058

لدى مصرف سوریة المركزي على شكل نقدي على الودائعلقوانین وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتیاطي إلزاميوفقاً )*(
مبلغ 2018كانون األول 31ودائع من دون فوائد، وقد بلغ رصید االحتیاطي لدى مصرف سوریة المركزي كما في 

%5نسبة والذي یمثل،2017كانون األول31لیرة سوریة كما في 2,962,463,190مقابل لیرة سوریة 3,430,703,837
أیار للعام 2الصادر بتاریخ 5938القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم إلىمن متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد 

2011.

ال یوجد نقد لدى الفروع المغلقة.

أرصدة لدى المصارف4

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة2018
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

13,716,798,225   9,941,733,036     3,775,065,189      حسابات جاریة وتحت الطلب
16,212,184,220   16,207,030,720   5,153,500             ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة 3 أشھر أو أقل

      3,780,218,689   26,148,763,756   29,928,982,445

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة2017
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

5,440,644,31516,139,206,04021,579,850,355حسابات جاریة وتحت الطلب
1,003,988,40010,927,931,30011,931,919,700ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة 3 أشھر أو أقل

6,444,632,71527,067,137,34033,511,770,055

مقابل ،2018كانون األول 31كما في لیرة سوریة4,679,876,893بلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد
.2017كانون األول 31لیرة سوریة كما في5,883,988,169

،لیرة سوریة109,227,300 مقابل 2018كانون األول 31كما في 300,438,720 بلغت األرصدة مقیدة السحب لدى المصارف
.وھي عبارة عن تأمینات مقابل اعتمادات2017كانون األول 31كما في
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لدى المصارفإیداعات5

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2018

ایداعات لدى المصارف / ودائع ألجل استحقاقھا 
24,040,764,508  22,672,000,000  1,368,764,508   األصلي أكبر من 3 أشھر

24,040,764,508  22,672,000,000  1,368,764,508   المجمــــــــوع

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2017

ایداعات لدى المصارف / ودائع ألجل استحقاقھا 
22,152,500,000  21,800,000,000  352,500,000      األصلي أكبر من 3 أشھر

22,152,500,000  21,800,000,000  352,500,000      المجمــــــــوع

.2017كانون األول 31و2018كانون األول 31ال یوجد إیداعات مقیدة السحب لدى المصارف كما في 
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ـسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)ت6

20182017
لیرة سوریةلیرة سوریة

الشركات الكبرى
1,649,500,9961,489,881,689حسابات جاریة مدینة

13,395,376,77414,600,821,962قروض
(119,302,538)(77,556,813)فوائد مقبوضة مقدماً 

13,317,819,96114,481,519,424صافي القروض

46,452,32550,438,855سندات محسومة
--فوائد مقبوضة مقدماً 

46,452,32550,438,855صافي السندات

الشركات الصغیرة والمتوسطة
310,910,578185,562,259قروض

(8,852,815)(11,286,611)فوائد مقبوضة مقدماً 
299,623,967176,709,444صافي القروض

األفراد والقروض العقاریة ( التجزئة) 
1,893,829,8911,396,731,052 قروض

--فوائد مقبوضة مقدماً 
1,893,829,8911,396,731,052صافي القروض

592,088,820591,337,195بطاقات اإلئتمان

17,799,315,96018,186,617,659الـمـجـمـوع

(6,933,085,572)(5,199,239,653)ینزل : مخصص تدني لمحفظة التسھیالت االئتمانیة المباشرة
(1,393,417,096)(1,599,168,865)ینزل : فوائد معلقة ( محفوظة) 

11,000,907,4429,860,114,991صافي التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة

لیرة سوریة، أي 3,642,054,632بعد تنزیل الفوائد المقبوضة مقدماً غیر العاملة (غیر المنتجة) المباشرةبلغت التسھیالت االئتمانیة
، 2018كانون األول 31كما فيبعد تنزیل الفوائد المقبوضة مقدماً المباشرةاالئتمانیةمن رصید إجمالي التسھیالت %20.46ما نسبتھ 

لیرة 3,489,986,747 بعد تنزیل الفوائد المقبوضة مقدمًا غیر العاملة (غیر المنتجة) المباشرةاالئتمانیةفي حین بلغت التسھیالت 
كانون 31في كمامن رصید إجمالي التسھیالت االئتمانیة المباشرة بعد تنزیل الفوائد المقبوضة مقدماً %19.19سوریة، أي ما نسبتھ

.))36.2رقم (لمزید من التفاصیل، راجع إیضاح(،2017األول

لیرة سوریة، أي 2,042,885,767 الفوائد المعلقةالفوائد المقبوضة مقدماً وغیر العاملة بعد تنزیل المباشرة ةاالئتمانیبلغت التسھیالت 
31فيا كمالفوائد المعلقةالفوائد المقبوضة مقدمًا وبعد تنزیل المباشرةاالئتمانیةمن رصید إجمالي التسھیالت 12.61% ما نسبتھ 

المعلقة الفوائدالفوائد المقبوضة مقدمًا وغیر العاملة بعد تنزیل المباشرة االئتمانیة، في حین بلغت التسھیالت 2018كانون األول 
ة الفوائد المقبوضبعد تنزیل المباشرةاالئتمانیةمن رصید إجمالي التسھیالت %12.48ھ لیرة سوریة، أي ما نسبت2,096,569,651

.2017كانون األول 31في كما الفوائد المعلقةمقدماً و

من رصید إجمالي التسھیالت %0.31لیرة سوریة، أي ما نسبتھ 4,488,000بلغت التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة غیر العاملة 
4,488,000، في حین بلغت التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة غیر العاملة 2018كانون األول 31االئتمانیة غیر المباشرة كما في 

مزید من (ل، 2017كانون األول31المباشرة كما في من رصید إجمالي التسھیالت االئتمانیة غیر%0.47لیرة سوریة، أي ما نسبتھ 
)).36.2رقم (التفاصیل، راجع إیضاح
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تـسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) (تتمة)6

كما سوریة ةلیر1,005,668غیر العاملة حیث بلغت غیر المباشرة قامت المجموعة بتكوین مخصصات مقابل التسھیالت االئتمانیة 
المخصصات إیضاحتظھر ضمن2017كانون األول 31سوریة كما في ةلیر1,005,668ل ، مقاب2018كانون األول 31في 

.15رقم المتنوعة 

ظة التسھیالت االئتمانیة المباشرةمـخـصص تـدنـي لمحف

اإلجمالياألفرادالشركات 2018
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

6,190,800,556742,285,0166,933,085,572في 1 كانون الثاني 2018
(1,733,845,919)(100,625,777)(1,633,220,142)التغیر خالل السنة

4,557,580,414641,659,2395,199,239,653في 31  كانون األول 2018 

في 1 كانون الثاني 2018
572,338,215603,552,6091,175,890,824انخفاض القیمة افرادیاً مقابل تسھیالت مباشرة غیر منتجة

5,618,462,341138,732,4075,757,194,748انخفاض القیمة بشكل جماعي مقابل تسھیالت مباشرة منتجة
التغیر خالل السنة

615,530,471(86,004,253)701,534,724مخصص (استرداد) انخفاض القیمة افرادیاً مقابل تسھیالت مباشرة غیر منتجة
(2,308,912,494)(14,521,404)(2,294,391,090)استرداد مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي مقابل تسھیالت مباشرة منتجة

(1,576,612)-(1,576,612)فروقات أسعار صرف على مخصص انخفاض القیمة افرادیاً * 
(37,164)-(37,164)فروقات أسعار صرف على مخصص انخفاض القیمة جماعیاً * 

(100,120)(100,120)-المستخدم من المخصص اإلفرادي خالل السنة (الدیون المشطوبة) ** 
(38,750,000)-(38,750,000)المستخدم من المخصص الجماعي خالل السنة (الدیون المشطوبة) ** 

في 31  كانون األول 2018 
1,272,296,327517,448,2361,789,744,563انخفاض القیمة افرادیاً مقابل تسھیالت مباشرة غیر منتجة

3,285,284,087124,211,0033,409,495,090انخفاض القیمة بشكل جماعي مقابل تسھیالت مباشرة منتجة
4,557,580,414641,659,2395,199,239,653

اإلجمالياألفرادالشركات 2017
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

8,387,430,654896,009,5599,283,440,213في 1 كانون الثاني 2017
(2,350,354,641)(153,724,543)(2,196,630,098)التغیر خالل السنة

6,190,800,556742,285,0166,933,085,572في 31  كانون األول 2017 

في 1 كانون الثاني 2017
743,461,148718,138,1231,461,599,271انخفاض القیمة افرادیاً مقابل تسھیالت مباشرة غیر منتجة

7,643,969,506177,871,4367,821,840,942انخفاض القیمة بشكل جماعي مقابل تسھیالت مباشرة منتجة
التغیر خالل السنة

(145,759,639)(75,634,366)(70,125,273)استرداد مخصص انخفاض القیمة افرادیاً مقابل تسھیالت مباشرة غیر منتجة
(1,540,064,005)(38,969,812)(1,501,094,193)استرداد مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي مقابل تسھیالت مباشرة منتجة

(34,733,942)(33,216,096)(1,517,846)فروقات أسعار صرف على مخصص انخفاض القیمة افرادیاً * 
(331,662,972)-(331,662,972)فروقات أسعار صرف على مخصص انخفاض القیمة جماعیاً * 

(105,214,866)(5,735,052)(99,479,814)المستخدم من المخصص اإلفرادي خالل السنة (الدیون المشطوبة) ** 
(192,919,217)(169,217)(192,750,000)المستخدم من المخصص الجماعي خالل الفترة (الدیون المشطوبة) ** 

في 31  كانون األول 2017 
572,338,215603,552,6091,175,890,824انخفاض القیمة افرادیاً مقابل تسھیالت مباشرة غیر منتجة

5,618,462,341138,732,4075,757,194,748انخفاض القیمة بشكل جماعي مقابل تسھیالت مباشرة منتجة
6,190,800,556742,285,0166,933,085,572

بیة، حیث نتج األجنھیالت الممنوحة بالعملة تشكلت فروقات أسعار الصرف نتیجة تكوین مخصصات بالعملة األجنبیة مقابل التس(*)
ھذا الفرق عن تغیر سعر صرف العمالت األجنبیة على ھذه المخصصات.

من المخصصات وذلك نتیجة القیام 2018األول كانون 31لیرة سوریة كما في 38,850,120تم استخدام ما مجموعھ (**)
.2017كانون األول 31لیرة سوریة كما في 298,134,083، مقابل بمجموعة من التسویات مع بعض العمالء

كانون 31لیرة سوریة كما في 1,693,436,050نتیجًة لتسویات أو تسدید دیون مبلغ المخصصات التي انتفت الحاجة إلیھا قیمةبلغت 
كانون األول31یرة سوریة كما في ل1,697,542,727مخصصات التي انتفت الحاجة إلیھاالبینما بلغت قیمة (، 2018األول 
.إلى اإلیراداتھا بالكامل وتم رد، )2017
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تـسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) (تتمة)6

التعلیماتتعدیل بعض والمتضمن، 2012تشرین الثاني 13) تاریخ 4/ب/م ن902بناًء على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (
2014كانون الثاني 29) تاریخ 4/م ن/ب1079القرار رقم (على و) 4/م ن/ب597الواردة في قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (

2015نیسان 6تاریخ 1/م/1145رقم التعمیم صدر الحقًا و، 2014حتى نھایة عام )4/م ن/ب902(المتضمن تمدید العمل بالقرار 
لحین صدور تعلیمات جدیدة )4/م ن/ب902(والمتضمنین تمدید العمل بالقرار رقم 2015حزیران 30تاریخ 1/م/2271والتعمیم رقم 

:تم ما یليبھذا الخصوص
/م 902(رقم قرار مجلس النقد والتسلیف متطلباتاالحتفاظ بالمخصصات السابقة الفائضة عن الحد األدنى المطلوب وفق-

21,980,658، في حین بلغ رصیدھا 2018كانون األول 31كما في لیرة سوریة10,100,895وقد بلغ رصیدھا ) 4ن/ب
.2017كانون األول 31لیرة سوریة كما في 

إعداد اختبارات جھد للمحفظة االئتمانیة من قبل المصرف لتقدیر مدى كفایة المخصصات المحتفظ بھا وارتأت إدارة المصرف -
، في حین بلغ رصیدھا  2018كانون األول 31لیرة سوریة بتاریخ 3,332,105,139 رصیدھا بلغ حجز مخصصات إضافیة 

.2017كانون األول 31لیرة سوریة بتاریخ 5,610,392,906

الفوائد المعلقة

فیما یلي الحركة على الفوائد المعلقة:
20182017

لیرة سوریةلیرة سوریة

1,449,583,730    1,393,417,096    الرصید في 1 كانون الثاني 
590,250,549       323,484,998       یضاف: الفوائد المعلقة خالل السنة

نة (64,052,243)       (88,000,536)        ینزل: الفوائد المعلقة المحولة إلى اإلیرادات خالل الس
(582,364,940)     (29,732,693)        ینزل: الفوائد المعلقة التي تم شطبھا خالل السنة

1,393,417,096    1,599,168,865    الرصید في 31 كانون األول

مـوجـودات مـالـیة متوفرة للـبـیـع7

20182017
لیرة سوریةلیرة سوریة

وقیة موجودات مالیة متوفر لھا أسعار س
-                          -                          سندات متوسطة األجل (بالصافي) (*)

موجودات مالیة غیر متوفر لھا أسعار سوقیة
50,000,000            50,000,000           أدوات حقوق الملكیة (**)

ع رة للبی 50,000,000            50,000,000           مجموع الموجودات المالیة المتوف



ش.م.م.عبنك عوده سوریة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

2018كانون األول 31

26

(تتمة)مـوجـودات مـالـیة متوفرة للـبـیـع7

دارھا بقیمة اسمیة مقمتوفرة للبیع صادرة عن بنك خارجي على شكل سندات متوسطة األجلیتضمن ھذا البند استثمارات مالیة (*) 
وجود تراجع في القیمة السوقیة لھذه االستثمارات، مما جعل 2008كانون األول 31، وقد تبین بتاریخ أمیركيملیون دوالر5

من قیمة االستثمار كخسارة ناتجة عن ھبوط %92.2ثل المجموعة تعمل على تحدید القیمة العادلة لھا واعتبار الفرق الذي یم
من قیمة االستثمارات المشار %100تشكیل مؤونة إضافیة لیصل مجموع المؤونة إلى دائم في قیمة ھذا االستثمار. وقد تم الحقا

.2009كانون األول 30خ ) تاری4/م ن/ب616استناداً ألحكام قرار مجلس النقد والتسلیف (2010إلیھا بنھایة الشھر األول لعام 

وقد كانت التحصیالت من ھذه السندات وفق الجدول التالي:

المعادل لیرة سوریةالمبلغ دوالر أمریكيالفترة
494,47433,615,966عام 2012
539,98670,092,366عام 2013
554,31691,816,683عام 2014
280,39976,435,089عام 2015
169,57182,750,120عام 2016
169,62282,642,664عام 2017
76,23933,239,999عام 2018

2,284,607470,592,887

مع العلم، من القیمة االسمیة للسندات%45.69وقد بلغت نسبة ھذه التحصیالت تم قید ھذه التحصیالت في بیان الدخل الموحد 
وفق ما یلي:نات قیمة السندات مغطى بشكل كامل بالمؤوبأن الجزء المتبقي من 

المبلغ 
دوالر أمریكي

4,917,500التكلفة
(2,284,607)مجموع التحصیالت

)2,632,893(مؤونة تدني
-صافي القیمة الدفتریة

المالي الموحد بالصافي بعد طرح مؤونة التدني المشار إلیھا أعاله.زالمالیة المتوفرة للبیع في بیان المركتظھرت الموجودا

أسھم الشركة غیر علمًا بأنمن رأسمال الشركة%5یمثل المبلغ استثمار المجموعة في الشركة السوریة العربیة للتأمین بنسبة )(**
االستثمار على المدى البعید.االحتفاظ بھذا المجموعة . تعتزم في سوق دمشق لألوراق المالیةةمدرج
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موجودات ثابتة8

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

سنة40المباني
سنة34إلى 3من تحسینات بناء مستأجر        

سنوات10إلى 5من ووسائط النقلالمفروشات والتجھیزات

ال یتم استھالك المشاریع قید التنفیذ حتى تصبح جاھزة لالستخدام وتوضع قید التشغیل.

أراضي2018
المباني وتحسینات بناء 

مستأجر (*)
المفروشات والتجھیزات 

المجموعووسائط النقل (*)
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

التكلفة
12,632,0001,451,753,0831,283,570,2682,747,955,351كما في 1 كانون الثاني 2018

38,183,790152,168,674190,352,464-اإلضافات
4,200,00074,774,10078,974,100-التحویالت

(63,329,990)(23,894,748)(39,435,242)-اإلستبعادات

2,953,951,925   1,486,618,294         1,454,701,631     12,632,000  كما في 31 كانون األول 2018

اإلستھالك المتراكم
601,163,844850,561,7831,451,725,627-كما في 1 كانون الثاني 2018

37,508,321129,569,287167,077,608-اإلضافات
(51,703,901)(23,886,629)(27,817,272)-اإلستبعادات

1,567,099,334   956,244,441            610,854,893        -كما في 31 كانون األول 2018

المشاریع قید التنفیذ
4,200,000-4,200,000-كما في 1 كانون الثاني 2018

----اإلضافات
(4,200,000)-(4,200,000)-التحویالت

----كما في 31 كانون األول 2018

دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة
74,774,10074,774,100-                          -كما في 1 كانون الثاني 2018

3,574,2503,574,250-                          -اإلضافات
(74,774,100)(74,774,100)-                          -التحویالت

3,574,250          3,574,250                -                          -كما في 31 كانون األول 2018

  12,632,000        843,846,738            533,948,103   1,390,426,841 صافي الموجودات الثابتة كما في 31 كانون األول 2018
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موجودات ثابتة (تتمة)8

أراضي2017
المباني وتحسینات بناء 

مستأجر (*)
المفروشات والتجھیزات 

المجموعووسائط النقل (*)
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

التكلفة
2,620,435,030   12,632,0001,454,032,1971,153,770,833كما في 1 كانون الثاني 2017

84,541,789        13,086,07571,455,714         -                  اإلضافات
65,016,830        65,016,830--                  التحویالت

(22,038,298)       (6,673,109)(15,365,189)-                  اإلستبعادات

2,747,955,351   1,283,570,268     1,451,753,083    12,632,000   كما في 31 كانون األول 2017

اإلستھالك المتراكم
1,313,178,083   562,357,324750,820,759-                  كما في 1 كانون الثاني 2017

141,447,544      38,806,520102,641,024-                  اإلضافات
(2,900,000)         (2,900,000)--                  اإلستبعادات

1,451,725,627   850,561,783        601,163,844       -                  كما في 31 كانون األول 2017

المشاریع قید التنفیذ
-                       -                         -                        -                  كما في 1 كانون الثاني 2017

4,200,000          -                         4,200,000           -                  اإلضافات
4,200,000          -                         4,200,000           -                  كما في 31 كانون األول 2017

دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة
67,927,046        67,927,046-                        -                  كما في 1 كانون الثاني 2017

74,774,100        74,774,100          -                        -                  اإلضافات
(65,016,830)       (65,016,830)         -                        -                  التحویالت

(2,910,216)         (2,910,216)           -                        -                  تحویالت الى موجودات غیر ملموسة
74,774,100        74,774,100          -                        -                  كما في 31 كانون األول 2017

   12,632,000       854,789,239        507,782,585   1,375,203,824 صافي الموجودات الثابتة كما في 31 كانون األول 2017

وعفرالثةث، تم إیقاف العمل مؤقتا فيفي الجمھوریة العربیة السوریةنتیجة للظروف االستثنائیة التي تشھدھا بعض المناطق (*)
، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف سوریة وفرع القامشليفرع سوق اإلنتاج بحلب وفرع درعاوھيلدى المصرف 
مؤقتا لحین زوال الظروف االستثنائیة لتعود بعدھا إلى الخدمة. ھم إیقافالمركزي على 
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موجودات ثابتة (تتمة)8

وبحسب آخر المعلومات المتوفرة لإلدارة، تبین بأن الفروع المذكورة لم یلحق بھا أضرار تذكر وقد تم إفراغھا مسبقًا من كافة 
مستندات ذات قیمة عالیة.المحتویات الھامة سواء كانت على شكل نقد أو 

من الجدیر بالذكر بأن كافة مكاتب وفروع المصرف مؤمن علیھا بالكامل ببوالص تأمین تشتمل على تغطیة النقد والموجوداتو
األخرى من كافة أنواع المخاطر سواًء االعتیادیة كالحریق والسرقة، أو المخاطر االستثنائیة التي تفرضھا الظروف الحالیة كأعمال 

).15الشغب والتخریب. (راجع اإلیضاح رقم 

الفروع المغلقة:فيالموجودات الثابتة بعد خصم االستھالك المتراكم صافيببین الجدول التالي 

كانون األول 31ا فيلیرة سوریة كم925,055,713تزال في الخدمةبلغت تكلفة الموجودات الثابتة المستھلكة بالكامل وال 
.2017كانون األول 31سوریة كما في ةلیر866,523,280، مقابل 2018

الفرعالمحافظة
2018

لیرة سوریة
2017

لیرة سوریة

41,289,04342,884,020سوق اإلنتاجحلب
1,109,1231,829,544درعادرعا

19,639,23220,969,915القامشليالحسكة
62,037,39865,683,479
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موجودات غیر ملموسة9

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

سنوات5برامج الكمبیوتر      
سنة70الفروغ         

المجموعالفروغبرامج الكمبیوتر
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2018
التكلفة

212,448,921      91,914,186     120,534,735     كما في 1 كانون الثاني 2018
13,995,454        7,800,000       6,195,454         اإلضافات
1,619,900          -                   1,619,900         التحویالت

-                      -                   -                     التحویالت من مدفوعات لشراء موجودات ثابتة
228,064,275      99,714,186     128,350,089     كما في 31 كانون األول 2018

اإلطفاء المتراكم
104,515,929      15,572,182     88,943,747       كما في 1 كانون الثاني 2018

12,473,824        1,378,054       11,095,770       اإلضافات
116,989,753      16,950,236     100,039,517     كما في 31 كانون األول 2018

دفعات على حساب شراء موجودات غیر ملموسة
1,619,900          -                   1,619,900         كما في 1 كانون الثاني 2018

-                      -                   -                     اإلضافات
(1,619,900)        -                   (1,619,900)       التحویالت

-                      -                   -                     كما في 31 كانون األول 2018

       28,310,572     82,763,950      111,074,522

المجموعالفروغبرامج الكمبیوتر
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2017
التكلفة

204,793,705      91,914,186     112,879,519     كما في 1 كانون الثاني 2017
1,749,000          -                   1,749,000         اإلضافات
2,996,000          -                   2,996,000         التحویالت

2,910,216          -                   2,910,216         التحویالت من مدفوعات لشراء موجودات ثابتة
212,448,921      91,914,186     120,534,735     كما في 31 كانون األول 2017

اإلطفاء المتراكم
91,671,386        14,259,130     77,412,256       كما في 1 كانون الثاني 2017

12,844,543        1,313,052       11,531,491       اإلضافات
104,515,929      15,572,182     88,943,747       كما في 31 كانون األول 2017

دفعات على حساب شراء موجودات غیر ملموسة
2,996,000          -                   2,996,000         كما في 1 كانون الثاني 2017

1,619,900          -                   1,619,900         اإلضافات
(2,996,000)        -                   (2,996,000)       التحویالت

1,619,900          -                   1,619,900         كما في 31 كانون األول 2017

       33,210,888     76,342,004      109,552,892

صافي القیمة الدفتریة كما في 31 كانون األول 2018

صافي القیمة الدفتریة كما في 31 كانون األول 2017
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موجودات أخرى10

20182017
لیرة سوریةلیرة سوریة

982,217,148     860,854,251     مصاریف مدفوعة مقدماً عن إیجارات مكاتب وفروع
174,883,238     57,700,643       مصاریف تأمین مدفوعة مقدماً 
108,490,034     72,049,609       مصاریف أخرى مدفوعة مقدماَ 

108,037,196     223,827,140     حواالت و شیكات قید التحصیل
36,932,500       36,932,500       موجودات آلت ملكیتھا للمصرف وفاء لدیون مستحقة (* )

909,718            909,718             مستحقات شبكة البطاقات االلكترونیة
461,515            487,441             مخزون الطوابع

361,792,304     63,965,819       فوائد محققة غیر مستحقة القبض - مصارف ومؤسسات مصرفیة
112,234,483     54,237,466       فوائد محققة غیر مستحقة القبض - تسھیالت ائتمانیة مباشرة - مؤسسات

7,607,448         14,958,329       فوائد محققة غیر مستحقة القبض - تسھیالت ائتمانیة مباشرة - تجزئة
39,293,741       41,544,746       عموالت مستحقة من مصارف

554,322,885     564,392,620     ضرائب قید االسترداد من مالیة دمشق
-                       100,438,621     دفعات على حساب مساھمة البنك في مؤسسة ضمان مخاطر القروض (** )

64,498,785       73,547,775       أخرى

  2,165,846,678  2,551,680,995

:(عقارات مستملكة)یلي ملخص الحركة على الموجودات التي آلت ملكیتھا للمصرف وفاء لدیون مستحقةفیما

األول 2018 األول 312017 كانون 31 كانون
مدققةمدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

نة (*) 92,331,250            92,331,250الرصید في بدایة الس
-                           -                           إضافات

(55,398,750)          (55,398,750)          مخصص تدني قیمة موجودات آلت ملكیتھا للمصرف
نة  36,932,500            36,932,500            الرصید في نھایة الس

18یمثل المبلغ قیمة عقار تم الحصول علیھ استیفاء للتسھیالت االئتمانیة العائدة ألحد العمالء بموجب العقد المبرم بتاریخ (*)      
، على 2009تموز 1بتاریخ 5/100/4062، وقد تم الحصول على موافقة مصرف سوریة المركزي رقم 2009حزیران 

ونظرًا ، 2002عام 23/ب من القانون رقم 100/2م العقد وفق أحكام المادة أن تتم تصفیة العقار خالل سنتین من تاریخ إبرا
ھلة منتیجة عملیة تصفیة العقار حصل المصرف على لتدني القیمة السوقیة للعقار عن القیمة الدفتریة وتجنبًا لتحقق خسائر

كانون 31تم تمدید المھلة لغایة ، كما2015آذار 31بحیث تصبح لغایة 4/م ن/ب1103لتصفیة العقار بموجب القرار رقم 
كانون األول 31لغایة أیضاً تم تمدید المھلة، و2015حزیران 10تاریخ 4/م ن/ب1278وفقًا للقرار رقم 2015األول 
/م ن المتضمن 35صدر القرار 2017شباط 23بتاریخ .2016أیار19تاریخ 4/م ن/ب1378وفقًا للقرار رقم 2016

، إال أنھ لم یتسنى للمصرف 2017حزیران 6تنتھي بتاریخ أشھرة العقار المذكور خالل مدة ثالثة المصرف بتصفیإلزام
تصفیة العقار ضمن المدة المحددة، لذلك تم الطلب من مصرف سوریة المركزي تمدید المھلة.

بھذا الخصوص، تم 2009كانون األول 9الصادر بتاریخ 4/م ن/ ب597حكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم تطبیقًا أل
طرح قیمة ھذا العقار من إجمالي األموال الخاصة وذلك عند احتساب النسب والمؤشرات االحترازیة كافة.

تمایھعلوبناءً یمةالعقار والتي أظھرت انخفاضًا في القیمةقینبتخم2015قامت المجموعة خالل الربع الثاني من عام 
.یةسوریرةل55,398,750یمةلعقار بقایمةبخسارة تدني في قاالعتراف

سوریة لیرة158,594,119لیرة سوریة (مقابل 213,863,551مبلغ 2018كانون األول31تتضمن الموجودات األخرى كما في 
تم تغطیة ھذه المبالغ ترضین المتعثرین وقدالمق) تمثل مصاریف الدعاوى القضائیة المستحقة من 2017كانون األول 31كما في 

بالكامل بالمؤونات.
من رأس مال %4.96من حصة المجموعة من رأس مال مؤسسة ضمان مخاطر القروض والبالغة %40یمثل المبلغ (**)

المؤسسة، علماً بأن المؤسسة مازالت قید التأسیس.
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المركزيةالودیعة المجمدة لدى مصرف سوری11

یجب على المصارف الخاصة االحتفاظ ،2001للعام 28من قانون المصارف الخاصة رقم 12الفقرة رقم كما ھو محدد في البند ب من 
. یتم تحریر ھذه الودیعة عند تصفیة من رأسمال البنك لدى مصرف سوریة المركزي على شكل ودیعة مجمدة بدون فوائد%10نسبةب

.البنك

كالتالي:كانون األول31المركزي كما في سوریة ف بلغ رصید الودیعة المجمدة لدى مصر

20182017
لیرة سوریةلیرة سوریة

221,047,900      221,047,900       أرصدة باللیرة السوریة
3,001,983,488   3,001,983,488    أرصدة بالدوالر األمیركي

3,223,031,3883,223,031,388

ودائع بنوك12

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة2018
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

5,120,252,212     96,536,233          5,023,715,979   حسابات جاریة (*)
ودائع ألجل استحقاقھا األصلي خالل فترة 

3 أشھر أو أقل
   1,096,128,000   18,933,120,000   20,029,248,000

25,149,500,212   19,029,656,233   6,119,843,979   المجموع

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة2017
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

6,916,624,068     94,344,594          6,822,279,474   حسابات جاریة (*)
ودائع ألجل استحقاقھا األصلي خالل فترة 

3 أشھر أو أقل
   1,144,286,000   19,764,940,000   20,909,226,000

27,825,850,068   19,859,284,594   7,966,565,474   المجموع

كانون األول 31و2018كانون األول 31ابل كفاالت في تأمینات نقدیة لصالح البنوك المراسلة مقكال یوجد أیة مبالغ )*(
2017.
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ودائـع الـعـمـالء13
20182017

لیرة سوریةلیرة سوریة

22,844,902,467    36,543,373,566   الحسابات الجاریة وتحت الطلب
26,833,203,238    21,899,994,692   الودائع ألجل وخاضعة إلشعار

یر 6,061,588,324      7,822,703,629     ودائع التوف
20,909,770           56,165,491          حسابات مجمدة أخرى

   66,322,237,378    55,760,603,799

من إجمالي الودائع %0.41سوریة أي ما نسبتھ لیرة 275,097,905 مبلغبلغت ودائع القطاع العام السوري داخل الجمھوریة-
31كما فيمن إجمالي الودائع%0.45لیرة سوریة أي ما نسبتھ 250,103,205مقابل 2018كانون األول 31كما في 

.2017كانون األول 

31من إجمالي الودائع كما في%57.46لیرة سوریة أي ما نسبتھ38,108,273,661بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد -
.2017كانون األول 31كما في%45.56أي ما نسبتھلیرة سوریة 25,406,574,806مقابل،2018كانون األول 

ول كانون األ31فيكما من إجمالي الودائع %0.08لیرة سوریة أي ما نسبتھ 56,165,491المجمدة األخرىبلغت الحسابات -
وھي ،2017كانون األول 31كما في من إجمالي الودائع%0.04لیرة سوریة أي ما نسبتھ 20,909,770مقابل،2018
وحسابات الحجز االحتیاطي والتنفیذي.شركات قید التأسیسحسابات اكتتاب رأس مالتخص

تأمینات نقدیة14

.20182017
لیرة سوریةلیرة سوریة

103,510,0031,137,205,308تأمینات نقدیة مقابل تسھیالت مباشرة
563,381,133423,820,620تأمینات نقدیة مقابل تسھیالت غیر مباشرة

3,514,0002,960,000تأمینات نقدیة أخرى ( * ) 

         670,405,136        1,563,985,928

(*) تمثل التأمینات النقدیة األخرى تأمینات مقابل صنادیق الحدید المؤجرة لعمالء البنك.
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مخصصات متنوعة15
الرصید في نھایة السنةفروقات أسعار صرفما تم رده لإلیرادات خالل السنةالمستخدم خالل السنةالمكون خالل السنةالرصید في بدایة السنة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
2018

6,680,720---6,606,24674,474مؤونة مركز القطع التشغیلي
316,670,532-(4,244,823)(8,881,728)207,431,422122,365,661مؤونات لمواجھة أعباء ضریبیة محتملة ( * ) 

97,156,800(4,268,550)---101,425,350مؤونات لمواجھة أعباء محتملة ( ** ) 
53,886,259----53,886,259مؤونات اخرى

369,349,277122,440,135(8,881,728)(4,244,823)(4,268,550)474,394,311
مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة

453,033(4,363)(54,027)--511,423مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة منتجة
1,005,668----1,005,668مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة غیر منتجة

1,517,091--(54,027)(4,363)1,458,701

475,853,012(4,272,913)(4,298,850)(8,881,728)370,866,368122,440,135المجموع

2017

6,606,246                  ---5,954,320651,926مؤونة مركز القطع التشغیلي
207,431,422              --(118,177)204,777,1492,772,450مؤونات لمواجھة أعباء ضریبیة محتملة ( * ) 

101,425,350              (2,824,981)(19,237,179)--123,487,510مؤونات لمواجھة أعباء محتملة ( ** ) 
53,886,259(1,094,989)(14,175,889)--69,157,137مؤونات اخرى

403,376,1163,424,376(118,177)(33,413,068)(3,919,970)              369,349,277
مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة

511,423-(5,026,733)--5,538,156مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة منتجة
1,005,668-(6,692,350)--7,698,018مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة غیر منتجة

13,236,174--(11,719,083)-1,517,091

370,866,368              (3,919,970)(45,132,151)(118,177)416,612,2903,424,376المجموع

قد ملةمحتضریبیةلمواجھة أعباءذلكوفي سنوات سابقةلیرة سوریة مؤونات إضافیة تم تشكیلھا207,431,422یمثل مبلغ )*(
عام الخاللیرة سوریة ل122,365,661بمبلغ تكوین مؤونة إضافیةكما تم .السنوات السابقةعنتنتج عن تدقیق الدوائر المالیة

عنإضافي برسم الطابع تكلیف یة كتسدیدات ناتجة عن لیرة سور8,881,728، في حین تم استخداملنفس الغرض2018
ونات إلى المؤھذهلیصل مجموعالى اإلیرادات النتفاء الحاجة الیھا، 4,244,823وكذلك تم رد مبلغ ،سنوات سابقة

.2018كانون األول 31كما في لیرة سوریة316,670,532

للظروف االستثنائیة المحیطة التي قد تفرض نتیجة التي تغطي مخاطر محددة، و)BBB(على الرغم من وجود بولیصة التأمین ) **(
وھي ساریة المفعول خاصة لمواجھة ھذه المخاطر یتم تجدیدھا سنویاً أخرىمخاطر من نمط خاص، فقد تم شراء بولیصة تأمین

.حتى تاریخ ھذه البیانات المالیة
كانون األول 31كما في بولیصتي التأمین حیث وصل رصید ھذه المؤونات باإلضافة إلىقامت المجموعة بتكوین مؤونات 

التأمین وذلك لسد أيبولیصتي تغطي الحد األدنى من المخاطر التي ال تشملھا لیرة سوریة 97,156,800 اً وقدرهمبلغ2018
.اختالف طبیعتھ أو قیمتھىضرر قد یصیب المصرف عل
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ضریبة الدخل16

:الحركة على مخصص ضریبة الدخل ھي كما یليإن 

األول 2018 األول 312017 كانون 31 كانون
لیرة سوریةلیرة سوریة

344,420,008              -                            الرصید في 1 كانون الثاني
(344,420,008)             -                            یطرح ضریبة الدخل المدفوعة

نة -                               -                            یضاف: ضریبة الدخل عن الس
نة -                               -                            الرصید في نھایة الس

(ضمنًا) حسب التواریخ المحددة لذلك، وتم تسدید مخصصات الضریبة كما 2017إلى 2005تم تقدیم البیانات الضریبیة عن أعوام 
وردت في ھذه البیانات، في حین وصلت مراحل التكلیف عن ھذه السنوات نتیجة ألعمال التدقیق التي قامت بھا الدوائر الضریبیة إلى 

ما یلي:

لیرة سوریة 136,315,337تم سداد مبلغ لیرة سوریة، و160,205,654: تم التكلیف بمبلغ إضافي قدره 2011عام -
لالستفادة من االعفاء على فوائد التأخیر وحسم السداد المبكر، وتم االعتراض علیھ لدى الدوائر الضریبیة. 2016خالل العام 

لدى لیرة سوریة، وتم سداد ھذا المبلغ، وتم االعتراض علیھ 241,064,346تم التكلیف بمبلغ إضافي قدره : 2012عام -
الدوائر الضریبیة.

قید المراجعة لدى الدوائر الضریبیة.2017إلى 2013منمازالت األعوام
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ضریبة الدخل (تتمة)16

ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي:
20182017

لیرة سوریةلیرة سوریة

(3,270,886,719)1,145,290,730الربح (الخسارة) قبل الضریبة
ینزل: 

(2,000,000)-األرباح الموزعة من الشركة السوریة العربیة للتأمین
اعي (1,545,090,738)(2,308,966,521)استرداد مخصص الخسائر اإلئتمانیة المباشرة وغیر المباشرة/ االنخفاض الجم

(16,885,603)(16,762,886)أرباح الشركة التابعة
(118,177)(8,881,728)مؤونات مسددة عن مطالبات ضریبة دخل أعوام سابقة

(82,642,664)(33,239,999)خسارة تدني موجودات مالیة متوفرة للبیع مستردة
(19,237,179)-استرداد مؤونات لمواجھة أعباء محتملة

(14,175,889)-استرداد مؤونات أخرى
(2,367,851,134)(1,680,150,250)

یضاف: 
4,429,234,118-خسائر تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة

1,378,0541,313,052إطفاء الفروغ
14,378,31614,378,316استھالك المباني

8,719,81910,826,310استھالك تحسینات بناء مملوك
1,675,5823,556,567مصاریف اخرى غیر مقبولة ضریبیاً 

74,474651,926مؤونة مركز القطع التشغیلي
122,365,6612,772,450مؤونات لمواجھة أعباء ضریبیة محتملة

55,945,43913,278,208مخصص نفقات مستحقة من مقترضین متعثرین
ة -9,469,013تحویالت من أرباح غیر محققة الى أرباح محقق

214,006,3584,476,010,947

(475,026,022)(1,008,554,046)الخسائر الضریبیة

%25%25نسبة ضریبة الدخل
--مصروف ضریبة الدخل

.مؤجلةضریبیةموجوداتتشكیلعدمالمجموعةإدارةقررت
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مطلوبات أخرى17

20182017
لیرة سوریةلیرة سوریة

773,333              33,617,674         إیرادات مقبوضة مقدماً 
859,660,678       1,030,525,323    حواالت وشیكات قید التحصیل

310,395,066       657,741,960       غرفة التقاص
7,428,763           7,444,232           اشتراكات تأمینات اجتماعیة

368,798,129       400,060,202       مصاریف مستحقة الدفع
115,591,178       132,066,156       ضرائب متفرقة مستحقة الدفع

42,112,748         33,388,945         ذمم دائنة ودائنون آخرون
1,882,771           1,882,771           توزیعات أرباح غیر مدفوعة

25,038,805         25,038,805         مستحقات شبكة البطاقات االلكترونیة
508,859              551,940              فوائد محققة غیر مستحقة الدفع - ودائع بنوك

115,106,669       67,559,506         فوائد محققة غیر مستحقة الدفع -  ودائع عمالء
4,324,015           1,257,719           فوائد محققة غیر مستحقة الدفع -  تأمینات نقدیة

    2,391,135,233    1,851,621,014

رأس المال المكتتب بھ والمدفوع18

سھم بقیمة اسمیة قدرھا 57,245,000لیرة سوریة موزع على 5,724,500,000یبلغ رأسمال البنك المصرح والمكتتب بھ والمدفوع 
لیرة سوریة للسھم.100

فئتین:إلىجمیع أسھم البنك االسمیة تقسم 

وھي األسھم التي ال یجوز تملكھا إال من قبل أشخاص سوریین طبیعیین أو اعتباریین وتسدد قیمتھا باللیرات السوریة. بالنسبة -فئة أ
المركزي.  سوریةمصرفنشرةصرفسعرللسوریین المقیمین في الخارج، یتوجب علیھم تسدید قیمة اكتتاباتھم بالعمالت األجنبیة حسب

من رأسمال البنك.%51تشكل ھذه الفئة 

وھي األسھم التي یجوز تملكھا من قبل أشخاص طبیعیین أو اعتباریین عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد قیمتھا -فئة ب
من رأسمال البنك.%49المركزي. وتشكل ھذه الفئة سوریةمصرفنشرةصرفسعربالعمالت األجنبیة حسب

ألسھم من الفئة ب.امن رأسمال البنك من خالل تملكھ%47ما نسبتھعوده ش.م.ل مجموعةمتلك ت

35والمرسوم رقم 2001لعام 28المتضمن تعدیل بعض أحكام مواد القانون رقم 3، صدر القانون رقم 2010كانون الثاني 4بتاریخ 
ملیارات لیرة سوریة وقد 10دنى لرأسمال البنوك العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة لیصبح الذي یتضمن زیادة الحد األ2005لعام 

قم المرسوم التشریعي ربموجب ومنحت البنوك المرخصة مھلة ثالث سنوات لتوفیق أوضاعھا بزیادة رأسمالھا إلى الحد األدنى المطلوب، 
تم تمدید 2015نیسان 22/م تاریخ 13وبموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم تم تمدید المھلة لتصبح خمس سنوات، 2013لعام 63

، حیث سیتم متابعة موضوع الزیادة المطلوبة عند استالم 2016عام ، والتي انتھت بموجب القرار المذكور خالل سنوات6المھلة لتصبح 
ص حسب األصول.البنك التوجیھات المطلوبة من قبل الجھات الرقابیة كونھا صاحبة االختصا
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االحتیاطیات19

االحتیاطي القانوني-

الصادر 369/100/3للتعمیمین الصادرین عن مصرف سوریة المركزي رقم وفقاً و2011لعام 29على المرسوم التشریعي رقم بناءً 
من األرباح الصافیة قبل الضریبة %10یتم تحویل 2009شباط 12الصادر بتاریخ 952/100/1ورقم 2009كانون الثاني 20بتاریخ 

صید لبنك التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح ربعد استبعاد أثر خسائر أو أرباح القطع غیر المحققة إلى االحتیاطي القانوني. یحق ل
من رأسمال البنك. %25االحتیاطي القانوني مساویاً لـ

:یوضح الجدول التالي طریقة احتساب االحتیاطي القانوني

20182017
لیرة سوریةلیرة سوریة

(3,270,886,750)   1,145,290,699     الربح (الخسارة)  قبل الضریبة العائد لمساھمي البنك
4,429,234,118     -                        ینزل:  خسائر القطع البنیوي غیر المحققة

     1,145,290,699     1,158,347,368

115,834,737        114,529,070        المحول إلى االحتیاطي القانوني خالل العام %10 

بمبلغ 2017كیل احتیاطي قانوني للبنك عام تم تشل.س، بینما 114,529,070بمبلغ2018عامللبنكم تشكیل احتیاطي قانوني ت
.بحسب أحكام القانونل.س115,834,737

القانوني:االحتیاطي لجدول التالي الحركة على یمثل ا

20182017
لیرة سوریةلیرة سوریة

471,365,461           587,200,198           الرصید في 1 كانون الثاني
115,834,737           114,529,070           یضاف: االحتیاطیات المكونة خالل السنة

یضاف: احتیاطیات مكونة خالل السنة ناتجة عن إعادة تصنیف 
-                           946,901                  أرباح غیر محققة ( * ) 

587,200,198           702,676,169           الرصید في نھایة السنة

ییم الرصید االفتتاحي لفرق تقلیرة سوریة من األرباح المدورة غیر المحققة والتي تمثل تعدیل 9,469,013تم إعادة تصنیف مبلغ (*) 
2007مركز القطع البنیوي لعام 
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االحتیاطیات (تتمة)19

االحتیاطي الخاص-

على التعمیمین الصادرین عن مصرف سوریة المركزي رقم بناءً و23/2002من قانون النقد األساسي رقم /97/استنادًا إلى المادة رقم 
من األرباح %10یتم تحویل 2009شباط 12الصادر بتاریخ 952/100/1ورقم 2009كانون الثاني 20بتاریخ 369/100/3

مثل ھذا التحویل لتوقف عنالصافیة قبل الضریبة بعد استبعاد أثر خسائر أو أرباح القطع غیر المحققة إلى االحتیاطي الخاص. یحق للبنك ا
من رأسمال البنك. %100عندما یصبح رصید االحتیاطي الخاص مساویاً لـ

:یوضح الجدول التالي طریقة احتساب االحتیاطي الخاص
20182017

لیرة سوریةلیرة سوریة

(3,270,886,750)   1,145,290,699     الربح ( الخسارة)  قبل الضریبة العائد لمساھمي البنك
4,429,234,118     -                        ینزل: خسائر القطع البنیوي غیر المحققة

     1,145,290,699     1,158,347,368

115,834,737        114,529,070        المحول إلى االحتیاطي الخاص خالل العام %10 

بمبلغ 2017ل.س، بینما تم تشكیل احتیاطي خاص للبنك عام 114,529,070بمبلغ 2018تم تشكیل احتیاطي خاص للبنك عام 
ل.س بحسب أحكام القانون. 115,834,737

الخاص:االحتیاطي یمثل الجدول التالي الحركة على 
20182017

لیرة سوریةلیرة سوریة

471,365,461           587,200,198           الرصید في 1 كانون الثاني
115,834,737           114,529,070           یضاف: االحتیاطیات المكونة خالل السنة

یضاف: احتیاطیات مكونة خالل السنة ناتجة عن إعادة تصنیف 
-                             946,901                  أرباح غیر محققة

587,200,198           702,676,169           الرصید في نھایة السنة

ییم الرصید االفتتاحي لفرق تقلیرة سوریة من األرباح المدورة غیر المحققة والتي تمثل تعدیل9,469,013تم إعادة تصنیف مبلغ (*) 
2007مركز القطع البنیوي لعام 

احتیاطي عام لمخاطر التمویل 20

9الصادر بتاریخ 4/م ن/ب597المعدل لبعض أحكام القرار 2010نیسان 14الصادر بتاریخ 4/م ن/ب650بناًء على أحكام القرار 
:في نھایة العام حجز احتیاطي عام لمخاطر التمویل یحتسب كاآلتيیتوجب على المصرف في حال تحقیق أرباح 2009كانون األول 

.من إجمالي محفظة الدیون العادیة المباشرة1%        
.من إجمالي محفظة الدیون العادیة غیر المباشرة0.5%     
اھتماماً ن عادیة أو تتطلبعلى جزء التسھیالت االئتمانیة الممنوحة بضمانات شخصیة أو بدون ضمانة والمصنفة كدیو0.5%    

.خاصاً 
لتكوین المخصص واالحتیاطي المطلوبین 2013واستنادًا إلى أحكام الفقرة ب من المادة األولى تم منح المصارف مھلة حتى نھایة عام 

تیاطي العام و لیرة سوریة لالح347,406,226والبالغ 2009كانون األول 31على التسھیالت االئتمانیة المنتجة القائمة بتاریخ 
لیرة سوریة لمخصص االنخفاض الجماعي مقابل تسھیالت منتجة وبشكل تدریجي، بحیث ال یقل المبلغ المشكل بنھایة 51,603,010

.من قیمة المخصص واالحتیاطي المشار إلیھا أعاله، ویتم توزیع حصة كل سنة على الفترات الربعیة بالتساوي%25كل عام عن 

القاضي بتعلیق تكوین االحتیاطي 2012تشرین الثاني 13) تاریخ 4/م ن/ب902قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (وبناًء على أحكام 
المذكور أعاله، تم تعلیق تكوین ھذا االحتیاطي انطالقًا من الرصید المكون سابقاً 650العام لمخاطر التمویل وفق أحكام القرار رقم 

كانون الثاني 29) تاریخ 4/م ن/ب1079لیرة سوریة، ومع صدور القرار رقم (293,116,747والبالغ 2011حتى نھایة عام 
كانون األول 31، بقي رصیده بتاریخ 2014القاضي باستمرار تعلیق تكوین االحتیاطي العام لمخاطر التمویل لنھایة عام 2014
لیرة سوریة.293,116,747مبلغ 2014

والمتضمنین تمدید العمل 2015حزیران 30تاریخ 1/م/2271والتعمیم رقم 2015نیسان 6تاریخ 1/م/1145صدر الحقاً التعمیم رقم 
لحین صدور تعلیمات جدیدة بھذا الخصوص، وبالتالي بقي رصید االحتیاطي العام لمخاطر التمویل كما في 4/م ن/ب902بالقرار رقم 

لیرة سوریة. وسیتم استكمال احتجاز االحتیاطي العام لمخاطر التمویل عند انتھاء 293,116,747ویًا مسا2018كانون األول 31
) والقرارات المعدلة لھ.4/م ن/ب902العمل بأحكام القرار رقم (
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غیر المحققةالمدورةاألرباحالمحققة والخسائر المتراكمة21

لفروقات القطع غیر المدورةاألرباح، یتم فصل 1/م ن/ب362قرار رقم الطبقًا لتعلیمات مصرف سوریة المركزي الصادرة بناًء على 
أرباحیوجد الھوعلیھ فإن.المحققةالمتراكمةالخسائرحساب دنعقابلة للتوزیع الناتجة عن إعادة تقییم مركز القطع البنیوي الغیر المحققة و

.الموحدةالمالیةفي تاریخ البیاناتقابلة للتوزیع دورةم

أرباح مقترح توزیعھا22

لنفس السبب.2017لعدم وجود أرباح قابلة للتوزیع كما أنھ لم یتم توزیع أیة أرباح عن عام 2018عن العام أرباحتوزیع أیة لم یتم اقتراح

الفوائد الدائنة23

20182017
لیرة سوریةلیرة سوریة

تسھیالت ائتمانیة مباشرة:
184,944,944     52,514,325       حسابات جاریة  مدینة

1,560,882,219  1,775,647,205  قروض - مؤسسات
410,419           124,161           سندات محسومة

18,416,548       32,990,023       تسھیالت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
98,813,570       164,644,710     قروض - لألفراد ( التجزئة) 

834,373,034     1,087,192,970  أرصدة وایداعات لدى مصارف

3,113,113,3942,697,840,734

المدینةالفوائد 24
20182017

لیرة سوریةلیرة سوریة

ودائع العمالء:
299,565,060      378,816,233                ودائع توفیر

999,266,512      1,312,187,295             ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
2,740,137          3,500,715          ودائع بنوك

29,405,337        20,731,921        تأمینات نقدیة

   1,715,236,164   1,330,977,046

الدائنةالعموالت والرسوم25
20182017

لیرة سوریةلیرة سوریة

45,242,563       51,921,613         عموالت ورسوم  اإلئتمان المباشرة
138,513,881     126,104,442       عموالت ورسوم على العملیات التجاریة

238,259,275     278,806,994       عموالت ورسوم الخدمات المصرفیة

       456,833,049     422,015,719
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العموالت والرسوم المدینة26

20182017
لیرة سوریةلیرة سوریة

49,710,369     18,837,233     عموالت ورسوم مدفوعة للبنوك
2,559,249       1,899,236       عموالت ورسوم حواالت

52,777,620     8,720,000       عموالت مدفوعة لقاء خدمات مصرفیة

     29,456,469   105,047,238

متوفرة للبیعموجودات مالیةأرباح 27
20182017

لیرة سوریةلیرة سوریة

استرداد خسائر تدني قیمة موجودات مالیة متوفرة للبیع 
82,642,664       33,239,999       ( إیضاح 7) 

عوائد توزیعات أسھم الشركة السوریة العربیة للتأمین
2,000,000         -                      ( إیضاح 34) 

       33,239,999       84,642,664

یرادات تشغیلیة أخرىإ28

20182017
لیرة سوریة لیرة سوریة

3,565,250       7,200,000            إیجارات صنادیق حدیدیة
7,104,398       907,649               إیرادات أخرى 

            8,107,649     10,669,648

الموظفیننفقات29

20182017
لیرة سوریةلیرة سوریة

997,438,679    1,116,607,670  رواتب ومزایا ومكافآت الموظفین
62,268,553      61,849,318          التأمینات اإلجتماعیة

15,456,446      19,520,005          مصاریف تأمین صحي (إیضاح 34)
3,966,002        10,570,695          مصاریف تدریب الموظفین

9,616,257        13,898,902          میاومات سفر
13,706,603      14,860,195           أخرى

     1,237,306,785 1,102,452,540
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االئتمانیةمصروف مخصص الخسائر 30
اإلجمالياالفرادالشركات 

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
2018

 مخصص تسھیالت ائتمانیة مباشرة
615,530,471(86,004,253)701,534,724المخصص اإلفرادي (استرداد) مقابل تسھیالت غیر منتجة

(2,308,912,494)(14,521,404)(2,294,391,090)استرداد المخصص الجماعي مقابل تسھیالت منتجة
(1,592,856,366)(100,525,657)(1,693,382,023)

 مخصص تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة
---المخصص اإلفرادي (استرداد) مقابل تسھیالت غیر منتجة

(54,027)-(54,027)استرداد المخصص الجماعي مقابل تسھیالت منتجة
(54,027)-(54,027)

(1,693,436,050)(100,525,657)(1,592,910,393)المجموع

2017
 مخصص تسھیالت ائتمانیة مباشرة

(145,759,639)(75,634,366)(70,125,273)استرداد المخصص اإلفرادي مقابل تسھیالت غیر منتجة
(1,540,064,005)(38,969,812)(1,501,094,193)استرداد المخصص الجماعي مقابل تسھیالت منتجة

(1,571,219,466)(114,604,178)(1,685,823,644)

 مخصص تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة
(6,692,350)-(6,692,350)المخصص اإلفرادي (استرداد) مقابل تسھیالت غیر منتجة

(5,026,733)-(5,026,733)استرداد المخصص الجماعي مقابل تسھیالت منتجة
(11,719,083)-(11,719,083)

(1,697,542,727)(114,604,178)(1,582,938,549)المجموع

مصاریف تشغیلیة أخرى31

20182017
لیرة سوریةلیرة سوریة

201,751,592     306,363,025     إیجارات
7,500,513         29,613,331       إعالنات

21,783,405       27,323,190       قرطاسیة ومطبوعات
48,227,601       45,735,344       برید وھاتف وفاكس وانترنیت

4,403,321         3,080,462         مصاریف بطاقات اإلئتمان
44,718,827       41,693,333       رسوم وأعباء حكومیة

98,729,413       109,907,546     استشارات ورسوم قانونیة
23,063,293       18,524,449       رسوم واشتراك سویفت

131,714,207     128,559,334     صیانة
36,551,838       49,000,282       نقل وسفر

182,725,427     104,703,709     كھرباء وماء ومحروقات
359,147,857     328,416,351     تأمین (إیضاح 34)
164,085,032     145,463,502     مصاریف معلوماتیة

53,013,848       73,055,010       خدمات تنظیف وأمن وحراسة
318,235            409,485            اشتراكات

13,278,208       55,945,439       مخصص نفقات مستحقة من مقترضین متعثرین
70,610,429       65,130,996       أخرى

  1,532,924,788  1,461,623,046
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السنة العائد إلى مساھمي البنك (خسارة)ربح للسھم منوالمخفضةالحصة األساسیة32

ھم عدد األسعلى الوسطي المرجح لالسنة العائد إلى مساھمي البنك(خسارة)ربححساب حصة السھم العادي الواحد من خالل قسمةیتم
ذلك كما یلي:خالل السنة وةالقائم

20182017

(3,270,886,750)1,145,290,699ربح (خسارة) السنة العائد إلى مساھمي البنك (لیرة سوریة)

57,245,00057,245,000الوسطي المرجح لعدد االسھم قید التداول خالل السنة

الحصة األساسیة  للسھم من ربح (خسارة) السنة العائد إلى مساھمي البنك
(57.14)20.01(لیرة سوریة)

ن حصة السھم متأثیر على مالیة لھامطابقة للحصة األساسیة لعدم إصدار البنك ألدواتالسنةإن الحصة المخفضة للسھم من ربح 
.عند ممارستھااألرباح

النقد وما في حكمھ33

20182017
لیرة سوریةلیرة سوریة

45,172,152,06635,936,077,868          النقد واألرصدة لدى مصرف سوریة المركزي (*)
29,928,982,44533,511,770,055          یضاف: أرصدة لدى المصارف التي تستحق خالل ثالثة أشھر

(27,825,850,068)     (25,149,500,212)        ینزل: ودائع البنوك التي تستحق خالل ثالثة أشھر

          49,951,634,299      41,621,997,855

ماالنقد وعتبر جزء من یة لذلك ال البنك التشغیلیة الیومیأنشطةیستخدم احتیاطي الودائع لدى مصرف سوریة المركزي في ال)*(
.في حكمھ

العالقةالمعامالت مع األطراف ذات34
اإلدارة العلیا من المبالغ التالیة:ومجلس اإلدارةتتكون تعویضات

20182017
لیرة سوریةلیرة سوریة

12,000,000       10,500,000             تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة
77,771,189       83,447,515             تعویضات موظفي اإلدارة العلیا قصیرة اإلجل

             93,947,515       89,771,189
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)34

تعامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى
االعتیادیة) بتعامالت تجاریة مع المصارف ذات ا(ضمن أعمالھالمجموعةتالتعامالت مع أعضاء اإلدارة العلیا قامإلىباإلضافة 

لفوائد أسعار اوباستخدام، وذلك وفق الواقع الحالي لھذه الحالةوالمسموحةئدةالعالقة وكبار المساھمین بحدود التعامالت التجاریة السا
ات.لم یؤخذ لھا أیة مخصصتعتبر عاملة والعموالت التجاریة السائدة. إن جمیع التسھیالت االئتمانیة الممنوحة لألطراف ذات العالقةو

البیانات المالیة للبنك والشركة التابعة:،تشمل البیانات المالیة الموحدة

20182017نسبة الملكیةاسم الشركة

لیرة سوریة لیرة سوریة 

270,000,000270,000,000%99.99شركة عودة كابیتال سوریة المحدودة المسؤولیة

 رأسمال الشركة
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لمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)ا34

الجھة ذات العالقة
كبار المساھمین وأعضاءالشركات الحلیفةبنك عوده ش.م.ل

 مجلس اإلدارة
األول 2018 األول 312017 كانون 31 كانون

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

بنود داخل بیان المركز المالي الموحد: 
9,917,172,19516,118,998,837-9,900,530,05616,642,139حسابات جاریة مدینة (موجودات)
3,803,186533,595,53720,911,208558,309,931384,984,470حسابات جاریة دائنة (مطلوبات)

461,378,570578,600,599-461,378,570-تسھیالت ائتمانیة مباشرة
25,724,000,00021,800,000,000--25,724,000,000ودائع ألجل (موجودات)

19,736,147,37120,565,336,784-18,933,120,000803,027,371ودائع ألجل (مطلوبات)  (*)  (**)
300,438,720109,227,300--300,438,720تأمینات نقدیة (موجودات)
30,00030,000-30,000-تأمینات نقدیة (مطلوبات)

6,4146,414-6,414-حسابات مقیدة
50,000,00050,000,000-50,000,000-استثمارات ومساھمات (إیضاح رقم 7)

39,822,554347,750,870--39,822,554الفائدة المستحقة القبض 
1,585,5391,011,511-168,2961,417,243الفائدة المستحقة الدفع 

بنود خارج بیان المركز المالي الموحد: 
26,627,97627,599,019-26,627,976-كفاالت صادرة

ة 900,000,0001,035,610,000--900,000,000ضمانات واردة لقاء تسھیالت ائتمانی

خالل عام 2015  قامت المجموعة بتوقیع اتفاقیة تقاص مع بنك عوده ش.م.ل. ( **)

المجموع

ن 7% و %7.5. الحدود العلیا والدنیا لمعدالت الفائدة التي تمنح على ودائع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة العلیا ھي نفس حدود معدالت الفائدة الممنوحة للزبائن والتي تترواح بی ( *)

ذات العالقة (تتمة)األطرافالمعامالت مع 34
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المجموعالجھة ذات العالقة
كبار المساھمین وأعضاءالشركات الحلیفةبنك عوده ش.م.ل

مجلس اإلدارة
األول 2018 األول 312017 كانون 31 كانون

سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة لیرة سوریةلیرة
عناصر بیان الدخل الموحد:

1,036,167,689747,878,560-978,870,35157,297,338فوائد دائنة 
(11,990,110)(16,224,726)-(14,240,903)(1,983,823)فوائد مدینة

3,284,081926,12016,8004,227,0014,483,060عموالت دائنة
(39,787,778)(12,239,680)-(144,275)(12,095,405)عموالت مدینة 

2,000,000----عوائد توزیعات أسھم
(374,604,303)(347,936,356)-(347,936,356)-مصاریف تأمین
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القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة35

قیاس القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

الھرمي التالي في قیاس واإلفصاح عن القیمة العادلة لألدوات المالیة:المجموعة التسلسلستخدم ت
المستوى األول: أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في أسواق مالیة نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.-
شرة أو بشكل غیر مباشر. المستوى الثاني: طرق تقییم یكون فیھا المستوى االدنى من المعطیات التي لھا تأثیر جوھري على قیاس القیمة العادلة یمكن مالحظتھا مبا-
غیر ملحوظة.المستوى الثالث: طرق تقییم یكون فیھا المستوى االدنى من المعطیات التي لھا تأثیر جوھري على قیاس القیمة العادلة-

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

ة ة العادل ر بالقیم تي تظھ ة ال ة للموجودات المالی ة العادل د القیم تحدی
20182017

توى األول انيالمس توى الث ثالمس توى الثال وعالمس المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالمجم
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

50,000,000-50,000,000-50,000,000-50,000,000-7موجودات مالیة متوفرة للبیع

-50,000,000-50,000,000-50,000,000-50,000,000

ال توجد أیة تحویالت ما بین المستوى األول والمستوى الثاني خالل السنة.
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للموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)القیمة العادلة 35

ة.  یر المالی ات غ ة الموحدة . ال یتضمن الجدول القیم العادلة للموجودات والمطلوب ي البیانات المالی ة والمتضمنة ف فیما یلي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة لألدوات المالیة التي ال تظھر بالقیمة العادل

20182017

القیمة العادلةالقیمة الدفتریة
غیر  الربح (الخسارة)

القیمة العادلةالقیمة الدفتریةالمعترف بھا
غیر  الربح ( الخسارة) 

المعترف بھا
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

 الـمـوجودات المالیة
(3,052,941)38,898,541,05838,895,488,117(196,647)48,602,855,90348,602,659,256 نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

ارف 29,928,982,44529,939,827,37510,844,93033,511,770,05533,522,294,54910,524,494 أرصدة  لدى المص
(12,363,023)24,040,764,50824,254,052,913213,288,40522,152,500,00022,140,136,977 ایداعات لدى المصارف 

(152,342,310)9,860,114,9919,707,772,681(115,505,616)11,000,907,44210,885,401,826 تسھیالت ائتمانیة مباشرة ( بالصافي) 
ركزي وریة الم -3,223,031,3883,223,031,388-3,223,031,3883,223,031,388 الودیعة المجمدة لدى مصرف س

 المطلوبات المالیة
(247,062)27,825,850,06827,826,097,130(236,664)25,149,500,21225,149,736,876 ودائع بنوك

-55,760,603,79955,760,603,799-66,322,237,37866,322,237,378 ودائع العمالء
-1,563,985,9281,563,985,928-670,405,136670,405,136 تأمینات نقدیة

(157,480,842)108,194,408 مجموع التغیر في القیم العادلة غیر المعترف بھ

:التي ال تظھر بالقیمة العادلة في البیانات المالیةتحدید القیم العادلة لألدوات المالیةلفیما یلي االفتراضات المستخدمة 
المبلغ المسجل مساوي تقریباً للقیمة العادلة

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

للودائع ةبمقارنة معدل الفائدة في السوق عند االعتراف األولي مع معدل الفائدة الحالي ألداة مالیة مماثلة. یتم احتساب القیمة العادلة المقدریتم تقدیر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ذات المعدل الثابت
في األسواق ةاولي مخاطر االئتمان واالستحقاق. یتم تسجیل القیمة العادلة للسندات المتدالتي تتقاضى فائدة بمعدل ثابت بناًء على التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام معدالت الفائدة السائدة في السوق ألداة مماثلة ف

تقنیة التدفقات تخدامباسة سواق مالیة ناشطة منتظمة، یتم تحدید القیمة العادلالمالیة الناشطة والمنتظمة، بالرجوع إلى األسعار المعلنة في سوق األوراق المالیة. أما فیما یتعلق بالسندات التي لیست متداولة في أ
.لالستحقاقالنقدیة المخصومة على أساس مردود معدل الفائدة الفعلي المناسب للفترة المتبقیة 
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دارة المخاطرإ36

مقدمة36.1

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

التوازن األمثل بین عاملي المخاطرة والعائد.

ومخاطر التشغیل. مخاطر السوق تتضمن مخاطر أسعار ،لسیولةإن أھم أنواع المخاطر ھي مخاطر االئتمان، مخاطر السوق، مخاطر ا
الفائدة ومخاطر العمالت.

االستراتیجیات العامة والھیكل التنظیمي إلدارة المخاطر

المجموعة بما یتعلق بإدارة المخاطر بالنقاط التالیة:استراتیجیةتتلخص ·
ومساندة استراتیجیاتھا بھذا الخصوص.مواكبة التطور الحاصل في أعمال المجموعة التجاریة -
المساھمة في تطور الوضع المالي للمجموعة من خالل إیجاد التوازن األمثل بین عاملي المخاطرة والعائد إضافة إلى -

آثار أیة أحداث غیر متوقعة قد تؤثر سلبا" على رأسمال المجموعة وأرباحھا.تخفیف
طر التي من ضمنھا یجب على إدارة ى المجموعة التي تحدد السقوف للمخاالعمل على صیاغة مدى القابلیة للمخاطرة لد-

المجموعة أن تعمل.
.المراقبة المتواصلة لمستوى المخاطر في المجموعة من أجل التأكد من مدى االلتزام بمستویات سقوف المخاطر المحددة-

سقوف القصوى التي یمكن للمجموعة القبول بھا، فیما مجلس اإلدارة ھو الجھة المسؤولة عن تحدید أنواع المخاطر إضافة إلى ال·
. یوافق مجلس Risk Appetiteیتعلق بكل نوع من أنواع المخاطر التي تتعرض لھا وھي ما یعرف بــ "القابلیة للمخاطر"

تواجھھا أو یمكن أن اإلدارة على سیاسات وإجراءات إدارة المخاطر بكافة أنواعھا وھو یتلقى دوریًا تقاریر عن المخاطر التي 
تواجھھا المجموعة مستقبالً.

لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة ومھمتھا اإلشراف على إدارة المخاطر بشكل عام وتقییم فعالیتھا إضافة إلى مراجعة ·
اللجنة مسؤولة عن مراقبة واقتراح سیاسات وإجراءات إدارة المخاطر والقابلیة للمخاطر ورفعھا إلى مجلس اإلدارة، كما أن ھذه 

، تحدید سیناریوھات اختبارات الجھد وتقییم نتائجھا وھي صلة الوصل بین إدارة المخاطر المجموعةتطور مستوى المخاطر في 
ومجلس اإلدارة.

غیر تنفیذیین من أعضاء مجلس اإلدارة باإلضافة إلى مدیر إدارة المخاطر وتجتمع بشكل دوري.أعضاء3تتألف اللجنة من 

اللجنة التنفیذیة تشارك في صیاغة السیاسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتقوم بمراجعة التقاریر الصادرة عن قسم إدارة ·
المخاطر.

والتي المجموعةولة عن اتخاذ ومتابعة القرارات المتعلقة بجمیع األعمال في لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات وھي مسؤ·
ینتج عنھا مخاطر السوق ومخاطر السیولة باإلضافة إلى تحدید استراتیجیات مواجھة ھذه المخاطر ومراقبة تطبیق أسس إدارة 

ل مجلس اإلدارة.   المخاطر وااللتزام بالسقوف المحددة والسیاسات واإلجراءات الموافق علیھا من قب

قسم إدارة المخاطر مھمتھ التقید باإلجراءات والسیاسات المعتمدة، وإبداء الرأي أیضا بشكل مستقل فیما یتعلق بالمخاطر التي ·
اإلدارة العلیا ومجلس لجنة إدارة المخاطر وإلى تواجھھا المجموعة، ویقوم بإصدار التقاریر الدوریة عن ھذه المخاطر ورفعھا إلى

إلدارة. یلتزم قسم إدارة المخاطر بالتعلیمات والقرارات الصادرة عن مصرف سوریة المركزي المتعلقة بھ.ا
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(تتمة)إدارة المخاطر36

(تتمة)مقدمة36.1

(تتمة)الھیكل التنظیمي إلدارة المخاطرواالستراتیجیات العامة

الھیكل التنظیمي لدائرة المخاطر:·

مع اإلجراءات والسیاسات التدقیق الداخلي یقوم بتدقیق عملیة إدارة المخاطر بشكل سنوي حیث یراجع مدى توافق المجموعة ·
وتتم مناقشة نتائج التدقیق مع اإلدارة وترفع التقاریر واالقتراحات إلى لجنة التدقیق.المتبعة،

قیاس المخاطر ونظام التقاریر

تعكس الخسائر المتوقعة التي یمكن أن تنتج في الظروف العادیة والخسائر غیر المتوقعة بناًء على تقدیر إجمالي یتم قیاس المخاطر بطریقة 
. ةالخسائر الفعلیة باستخدام طرق إحصائیة. ھذه الطرق تعتمد على االحتماالت المبنیة من التجارب السابقة ومعدلة لتعكس الظروف االقتصادی

حتماالت التي یمكن أن تنتج عن الظروف االستثنائیة.كما تتم دراسة أثر أسوأ اال

وحدود ومستویات المخاطر المقبولة. كما تقوم المجموعةاستراتیجیةیتم مراقبة وضبط المخاطر بناًء على السقوف المعتمدة التي تعكس 
تلف أنواعھا.إدارة المخاطر بقیاس القدرة اإلجمالیة لتحمل المخاطر ومقارنتھا بالمخاطر اإلجمالیة بمخ

یتم تجمیع المعلومات من جمیع وحدات العمل ألغراض التحلیل والمراقبة والتعرف على المخاطر في مرحلة مبكرة كما یتم تقدیم تقریر إلى 
بعيرإدارة المخاطر یتضمن إجمالي مخاطر االئتمان ونسب السیولة وتغیرات المخاطر. یتم التحلیل بشكل مفصل لجنة مجلس اإلدارة و

حسب قطاعات األعمال والزبائن والقطاعات الجغرافیة وتقوم اإلدارة بتقییم مخصص الخسائر االئتمانیة بشكل ربعي. یستلم مجلس اإلدارة 
.المجموعةتقریرًا شامالً عن المخاطر بشكل ربع سنوي لتزویده بجمیع المعلومات الالزمة لتقییم المخاطر في 
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(تتمة)إدارة المخاطر36

(تتمة)مقدمة36.1

سیاسات وإجراءات إدارة المخاطر وأسالیب تخفیض المخاطر
د قإن العامل األساسي في سیاسة إدارة ومراقبة المخاطر االئتمانیة ھو السقوف التي تم تحدیدھا بقرارات مجلس النقد والتسلیف ذات الصلة و

رف في تعاملھا المصاستراتیجیةیرتأي مجلس اإلدارة تحدید سقوف دون السقوف المشار إلیھا أعاله وذلك تبعاً لشروط التشغیل والتي تعكس 
السوق واألھداف التي تعمل لتحقیقھا، وفي الوقت نفسھ بناء على ھذه السقوف تحدد مستوى المخاطر القصوى المقبول بھا من قبل مع 

المجموعة والتي ال یجب تجاوزھا. تتضمن ھذه السقوف الحدود االئتمانیة بشكل عام وبشكل محدد في قطاعات معینة أو مناطق جغرافیة 
واحدة.

متابعة ودراسة البیانات واألرقام الصادرة عن إدارة التسلیف من أجل تحدید وقیاس المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة یتم بشكل دوري 
من ةومقارنتھا بالسقوف المحددة وبالتالي رفع نتائج ھذه الدراسات إلى اإلدارة العلیا بشكل دوري، كما ترفع تقاریر فصلیة إلى مجلس اإلدار

المناسبة فیما یتعلق بھذه المخاطر.أجل اتخاذ القرارات

وتعتمد إدارة المخاطر أیضا على عدة أسالیب وممارسات لتخفیف مخاطر االئتمان منھا الحصول على ضمانات حیث یتم قبول الضمانات 
وفقا لمعاییر وأسس معتمدة ووفقاً للتعلیمات النافذة.

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

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

أطر للمحافظة على محفظة ائتمانیة متنوعة لتجنب الزیادة في التركزات وإدارة مخاطر االئتمان المجموعةحددت سیاسات وإجراءات 
وضبطھا. 

مخاطر االئتمان36.2
ف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماتھ تجاه المصرف. تعمل إدارة المخاطر مخاطر االئتمان ھي مخاطر حدوث خسائر نتیجة تخل

في المصرف على إدارة السقوف والرقابة على مخاطر التركزات االئتمانیة على مستوى العمیل (فرد أو مؤسسة) وحجم التعرض االئتماني 
مان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة كما تقوم بتحدید مستویات مخاطر االئت،لكل قطاع أو منطقة جغرافیة

مع المقترض الواحد أو مجموعة المقترضین ولكل قطاع أو منطقة جغرافیة.

الضمانات المحتفظ بھا والتحسینات االئتمانیة 
على عدة أسالیب وممارسات لتخفیف مخاطر االئتمان منھا الحصول على ضمانات حیث یتم قبول الضمانات وفقا لمعاییر المجموعةعتمد ت

وأبرز أنواع الضمانات ھي:وأسس معتمدة.

.والكفاالت المصرفیةالضمانات النقدیةباإلضافة إلى ورھن اآللیاتضمانات عقاریةبالنسبة للقروض التجاریة: ·

والسیارات والرواتب والضمانات النقدیة.ضمانات عقاریةفراد: بالنسبة لأل·

تراقب اإلدارة القیمة السوقیة للضمانات ویتم طلب ضمانات إضافیة وفقًا لشروط االتفاقیة، ویتم مراجعة القیمة السوقیة للضمانات خالل 
دراسة كفایة مخصص الخسائر االئتمانیة.

تقییم انخفاض القیمة إفرادیاً 

یوم أو وجود صعوبات مالیة تواجھ 180إن المؤشرات الرئیسیة النخفاض قیمة القروض ھي استحقاق األصل أو الفائدة لفترة تزید عن 
شروط العقد األصلي.بأحد العمیل أو تؤثر على تدفقاتھ النقدیة واإلخالل 

بتقییم انخفاض القیمة بشكل منفرد وبشكل جماعي.المجموعةقوم ت
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المخاطر (تتمة)إدارة 36

(تتمة)مخاطر االئتمان36.2

مقابل التسھیالت غیر المنتجةالمخصص اإلفرادي

مجلس النقد مالئمة المخصصات لجمیع القروض والسلف الھامة بشكل منفرد، وفقًا لمؤشرات القرارات الصادرة عن المجموعةحدد ت
كانون 9تاریخ 4ب/م ن/597القرار رقم و2012تشرین الثاني 13تاریخ 4/م ن/ب902والتسلیف ذات الصلة وھي القرار رقم 

ووفقاَ للمؤشرات التالیة:2010نیسان 14تاریخ 4ب/م ن/650والقرار 2009األول 

التأخر في انجاز المشروع موضوع التسھیالت،·
قدرة العمیل على تحسین وضعھ عند مواجھة صعوبات مالیة،·
األعمال في حال اإلفالس،العوائد المتوقعة عند تصفیة ·
،الضماناتتوفر مصادر مالیة أخرى والقیمة المتوقع تحقیقھا ·
فترة التدفقات النقدیة المتوقعة.·

.یتم تقییم الخسائر االئتمانیة في تاریخ كل بیان مركز مالي وكلما اقتضت الحاجة لذلك

المخصص الجماعي مقابل التسھیالت المنتجة

یتم تقییم المخصص عن خسائر القروض والسلف بشكل جماعي بالنسبة للقروض والسلف التي ال تعتبر ھامة بشكل منفرد أو في حال عدم 
في تاریخ كل بیان مركز مالي بتقییم المخصص ومراجعة كل المجموعةقوم توجود دلیل موضوعي على انخفاض القیمة بشكل منفرد. 

محفظة على حدة.
بار عند التقییم الجماعي انخفاض القیمة المحتمل في المحفظة حتى عند عدم وجود دلیل موضوعي على انخفاض القیمة بشكل یؤخذ باالعت
موضوعي.

یتم تقییم خسارة انخفاض القیمة باعتبار العوامل التالیة:
لمتوقعة تعثرة وغیرھا، باإلضافة إلى الدفعات اتاریخ الخسائر في المحفظة، الظروف االقتصادیة الحالیة، المستویات الحالیة للتسھیالت الم

واالستردادات في حال انخفاض القیمة. 
العامة.المجموعةتقوم إدارة االئتمان بمراجعة مخصص انخفاض القیمة للتأكد من توافقھ مع سیاسات 

وض.یتم تقییم مخصص التعھدات المالیة واالعتمادات المستندیة بطریقة مماثلة لطریقة تقییم القر

اختبارات الجھد 
یتم إجراء اختبارات جھد على المحفظة االئتمانیة بشكل خاص، من أجل دراسة مدى تأثیر بعض العوامل االقتصادیة السلبیة أو أیة عوامل 

لمجموعةاتكبدھا تعلى التصنیف االئتماني للمحفظة بصورة عامة وانعكاسھ على أداء ھذه المحفظة والخسائر التي یمكن أن سلبیة أخرى 
جراء ھذه العوامل.

دتعتمد اختبارات الجھد على تحلیل سیناریوھات والذي یتضمن التأثیرات المتداخلة لعدة عوامل مخاطر تقسم إلى نوعین أساسیین، األول یعتم
وق بشكل عام یتأثر بھا السعلى سیناریوھات مبنیة على أحداث قد حصلت في السابق، والثاني یعتمد على أحداث استثنائیة ولكن محتملة قد 

ولیس المجموعة وحدھا، أو یتعلق بناحیة معینة لدى المجموعة.

المخاطر االئتمانیة المتعلقة بالعملیات التجاریة (خارج المیزانیة)
لمجموعةاتسھیالت تلزم ھذه ال،لتلبیة احتیاجات العمالءوتعھداتبتقدیم خدمات العملیات التجاریة من كفاالت واعتماداتالمجموعةقوم ت

قروض لبأداء دفعات بالنیابة عن عمالئھ. یتم تحصیل ھذه الدفعات وفقاً للشروط المتفق علیھا. تتسم ھذه التسھیالت بنفس المخاطر االئتمانیة ل
الرقابیة. اوإجراءاتھالمجموعةوتتم الوقایة من ھذه المخاطر بإتباع نفس سیاسات 
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إدارة المخاطر (تتمة)36

(تتمة)مخاطر االئتمان36.2

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

31 كانون األول 312017 كانون األول 2018
لیرة سوریةلیرة سوریة

بنود داخل بیان المركز المالي
41,488,573,44629,250,989,496أرصدة  لدى مصرف سوریة المركزي

29,928,982,44533,511,770,055أرصدة  لدى المصارف
24,040,764,50822,152,500,000ایداعات لدى المصارف 

11,000,907,4429,860,114,991التسھیالت االئتمانیة المباشرة
478,816,334128,545,528          لألفراد

811,195,444605,213,226          القروض العقاریة
9,448,735,0828,979,096,199          الشركات الكبرى

262,160,582147,260,038          المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
133,161,614481,634,235موجودات أخرى

3,223,031,3883,223,031,388الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

109,815,420,84398,480,040,165

بنود خارج بیان المركز المالي
1,469,278,500961,210,393كفاالت صادرة لزبائن:

21,745,000341,340,480         دفع
1,331,735,200529,473,163         حسن تنفیذ

115,798,30090,396,750         أخرى
10,814,560,32111,724,377,668كفاالت صادرة لمصارف

3,116,848,6551,605,432,167سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة 
773,110,808628,355,076سقوف تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة غیر مستغلة 

16,173,798,28414,919,375,304

125,989,219,127113,399,415,469إجمالي المخاطر اإلئتمانیة
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إدارة المخاطر (تتمة)36

(تتمة)االئتمانمخاطر 36.2

حسب درجة المخاطرالمباشرةتوزیع التعرضات االئتمانیة

4ب/م ن/597والذي جاء معدًال لبعض أحكام قراري مجلس النقد والتسلیف رقم 2012تشرین الثاني 13الصادر عن مجلس النقد والتسلیف بتاریخ 4/م ن/ ب902تم التصنیف بناًء على أحكام القرار رقم 
، 2014حتى نھایة عام 2014كانون الثاني 29تاریخ 4/م ن/ب1079، وقد تم تمدید العمل بالقرار المذكور بموجب القرار 2010نیسان 14تاریخ 4ب/م ن/650والقرار رقم 2009كانون األول 9تاریخ 

لحین صدور تعلیمات جدیدة بھذا 4/ب/م ن902والمتضمنین تمدید العمل بالقرار رقم 2015حزیران 30تاریخ 1/م/2271والتعمیم رقم 2015نیسان 6تاریخ 1/م/1145وصدر الحقًا التعمیم رقم 
الخصوص.

األول 2018 31 كانون

المجموعالمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالشركات الكبرىالقروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة

14,434,850-14,434,850--دیون متدنیة المخاطر
477,539,932778,876,6628,566,020,053255,287,02010,077,723,667عادیة ( مقبولة المخاطر) 

1,276,40232,318,7824,029,047,8652,459,7624,065,102,811تحت المراقبة ( تتطلب اھتماما خاصاً ) 
478,816,334811,195,44412,609,502,768257,746,78214,157,261,328المجموع

463,266,488693,363,58011,524,781,962257,401,21212,938,813,242منھا غیر مستحقة
15,549,846117,831,8641,084,720,806345,5701,218,448,086منھا مستحقة ( *) :

14,765,20267,113,8391,047,908,959345,5701,130,133,570لغایة 60 یوم 
29,703,285--641,34629,061,939من61 یوم لغایة 90 یوم

58,611,231-143,29821,656,08636,811,847من 91 یوم لغایة 179 یوم
1,029,255,571166,651,3622,404,270,51441,877,1853,642,054,632غیر عاملة:

11,265,279-397,41510,846,78921,075دون المستوى
107,714,157-685,23325,116,59781,912,327مشكوك فیھا

1,028,172,923130,687,9762,322,337,11241,877,1853,523,075,196ھالكة ( ردیئة )

1,508,071,905977,846,80615,013,773,282299,623,96717,799,315,960المجموع 
(1,599,168,865)(3,126,732)(1,041,794,439)(67,675,267)(486,572,427)یطرح : فوائد معلقة

(5,199,239,653)(34,336,653)(4,523,243,761)(98,976,095)(542,683,144)یطرح : مخصص تدني للتسھیالت المباشرة

478,816,334811,195,4449,448,735,082262,160,58211,000,907,442الصافي

الشركات

.یعتبر كامل رصید الدین مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد، ویعتبر الحساب الجاري المدین مستحقا إذا تجاوز السقف الممنوح)*(
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المخاطر (تتمة)إدارة 36

مخاطر االئتمان (تتمة)36.2

(تتمة)توزیع التعرضات االئتمانیة المباشرة حسب درجة المخاطر

4ب/م ن/597والذي جاء معدًال لبعض أحكام قراري مجلس النقد والتسلیف رقم 2012تشرین الثاني 13الصادر عن مجلس النقد والتسلیف بتاریخ 4/م ن/ ب902تم التصنیف بناًء على أحكام القرار رقم 
، 2014حتى نھایة عام 2014كانون الثاني 29تاریخ 4/م ن/ب1079تمدید العمل بالقرار المذكور بموجب القرار ، وقد تم 2010نیسان 14تاریخ 4ب/م ن/650والقرار رقم 2009كانون األول 9تاریخ 

دور تعلیمات جدیدة خالل عام لحین ص4/م ن/ب902والمتضمنین تمدید العمل بالقرار رقم 2015حزیران 30تاریخ 1/م/2271والتعمیم رقم 2015نیسان 6تاریخ 1/م/1145وصدر الحقاً التعمیم رقم 
بھذا الخصوص.

األول 2017 31 كانون

المجموعالمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالشركات الكبرىالقروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة

67,493---67,493دیون متدنیة المخاطر
127,879,153572,832,9506,991,546,603127,927,1267,820,185,832عادیة (مقبولة المخاطر)

598,88232,380,2766,838,278,6455,119,7846,876,377,587تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصاً )
128,545,528605,213,22613,829,825,248133,046,91014,696,630,912المجموع

125,726,932466,461,72912,389,003,625132,343,94813,113,536,234منھا غیر مستحقة
2,818,596138,751,4971,440,821,623702,9621,583,094,678منھا مستحقة (* ): 

2,264,509107,069,4791,345,990,730702,9621,456,027,680لغایة 60 یوم 
13,279,562--88,17313,191,389من61 یوم لغایة 90 یوم

113,787,436-465,91418,490,62994,830,893من 91 یوم لغایة 179 یوم
1,098,098,231156,211,2622,192,014,72043,662,5343,489,986,747غیر عاملة: 

5,222,342--34,0235,188,319دون المستوى
971,36114,830,204502,6031,069,63917,373,807مشكوك فیھا

1,097,092,847136,192,7392,191,512,11742,592,8953,467,390,598ھالكة (  ردیئة )

1,226,643,759761,424,48816,021,839,968176,709,44418,186,617,659المجموع 
(1,393,417,096)(3,227,588)(878,165,031)(58,775,712)(453,248,765)یطرح :  فوائد معلقة

(6,933,085,572)(26,221,818)(6,164,578,738)(97,435,550)(644,849,466)یطرح :  مخصص تدني للتسھیالت المباشرة

128,545,528605,213,2268,979,096,199147,260,0389,860,114,991الصافي

الشركات

یعتبر الحساب الجاري المدین مستحقا إذا تجاوز السقف الممنوح.ویعتبر كامل رصید الدین مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد،) *(
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إدارة المخاطر (تتمة)36

(تتمة)مخاطر االئتمان 36.2

توزیع التعرضات االئتمانیة غیر المباشرة حسب درجة المخاطر

انون األول 2018 31 ك

المؤسسات الصغیرة الشركات الكبرىالقروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة
المجموعوالمتوسطة

445,681,540-445,681,540--   دیون متدنیة المخاطر
931,126,369-931,126,369--   عادیة (مقبولة المخاطر)

87,982,591-87,982,591--   تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصاً )
1,464,790,500-1,464,790,500--   المجموع

1,464,790,500-1,464,790,500--   منھا غیر مستحقة
-----   منھا مستحقة:
ة 60 یوم  -----   لغای

ة 90 یوم -----   من61 لغای
ة 179 یوم -----     من 91 یوم لغای

4,488,000-4,488,000--   غیر عاملة:
توى -----     دون المس
ا 4,488,000-4,488,000--     مشكوك فیھ

ة (ردیئة) -----     ھالك

1,469,278,500-1,469,278,500--   المجموع 
رة دني للتسھیالت غیر المباش (1,458,701)-(1,458,701)--   یطرح : مخصص الت

1,467,819,799-1,467,819,799--   الصافي

انون األول 2017 31 ك

رادلیرة سوریة ةاألف برىالقروض العقاری ركات الك الش
غیرة  ات الص المؤسس

طة وعوالمتوس المجم

ة المخاطر 280,161,534-280,161,534--دیون متدنی
اطر) ة المخ 663,031,409-663,031,409--عادیة (مقبول

اً ) ا خاص ة (تتطلب اھتمام 13,529,450-13,529,450--تحت المراقب
وع 956,722,393-956,722,393--المجم

تحقة 956,722,393-956,722,393--منھا غیر مس
تحقة: -----منھا مس
ة 60 یوم  -----لغای

ة 90 یوم -----من61 لغای
ة 179 یوم -----من 91 یوم لغای

4,488,000-4,488,000--غیر عاملة:
توى -----دون المس
ا 4,488,000-4,488,000--مشكوك فیھ

ة (ردیئة) -----ھالك

وع  961,210,393-961,210,393--المجم
رة دني للتسھیالت غیر المباش (1,517,091)-(1,517,091)--یطرح : مخصص الت

959,693,302-959,693,302--الصافي

الشركات

الشركات
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إدارة المخاطر (تتمة)36

(تتمة)االئتمانمخاطر 36.2

المباشرةتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت

انون األول 2018 31 ك

المؤسسات الصغیرة الشركات الكبرىالقروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة
المجموعوالمتوسطة

اطر 14,434,850               -14,434,850--دیون متدنیة المخ
7,501,982,966           255,287,020           6,487,523,512      723,623,796       35,548,638        عادیة (مقبولة المخاطر)

ة (تتطلب اھتماما خاصاً ) 3,959,506,967           2,459,762               3,924,728,423      32,318,782        -                      تحت المراقب
ة: 1,129,985,264           41,524,999             616,670,025         125,562,990       346,227,250      غیر عامل

10,846,789               -                            -                         10,846,789        -                      دون المستوى
80,745,277               -                            57,039,559           23,705,718        -                      مشكوك فیھا

1,038,393,198           41,524,999             559,630,466         91,010,483        346,227,250      ھالكة (  ردیئة )

12,605,910,047         299,271,781              11,043,356,810       881,505,568         381,775,888        المجموع 
منھا:

69,349,091               -                            14,435,850           -                       54,913,241        تأمینات نقدیة
ة 899,486,890              -                            899,486,890         -                       -                      كفاالت مصرفیة مقبول

7,203,932,906           298,127,106           6,039,689,407      866,116,393       -                      عقاریة
315,621,798              -                            33,047,549           -                       282,574,249      سیارات وآلیات
4,117,519,362           1,144,675               4,056,697,114      15,389,175        44,288,398        كفاالت شخصیة

12,605,910,047         299,271,781              11,043,356,810       881,505,568         381,775,888        المجموع 

31 كانون األول 2017

المجموعالمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالشركات الكبرىالقروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة

67,493                      ---67,493دیون متدنیة المخاطر
6,122,435,930           127,927,126              5,469,823,146         506,669,688         18,015,970          عادیة (مقبولة المخاطر)

اً ) 4,405,016,031           5,119,784                  4,367,515,971         32,380,276           -                        تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاص
1,842,459,497           43,310,348                        1,262,707,521               120,225,813               416,215,815              غیر عاملة: 

5,217,806                 -                              -                           5,188,319             29,487                 دون المستوى
15,090,638               1,069,639                  487,487                  13,438,881           94,631                 مشكوك فیھا

1,822,151,053           42,240,709                1,262,220,034         101,598,613         416,091,697        ھالكة (  ردیئة )

12,369,978,951         176,357,258              11,100,046,638       659,275,777         434,299,278        المجموع 
منھا: 

64,271,990               -                              9,773                      -                         64,262,217          تأمینات نقدیة
1,695,917,402           -                              1,695,917,402         -                         -                        كفاالت مصرفیة مقبولة

6,588,279,160           174,923,747              5,771,608,932         641,442,642         303,839               عقاریة
383,279,422              -                              40,750,440             -                         342,528,982        سیارات وآلیات
3,638,230,977           1,433,511                  3,591,760,091         17,833,135           27,204,240          كفاالت شخصیة

12,369,978,951         176,357,258              11,100,046,638       659,275,777         434,299,278        المجموع 

الشركات

الشركات

.مة الضمانات بحیث ال تزید قیمة كل ضمانة عن قیمة التسھیل الممنوح مقابلھا لكل عمیل على حدىقیتم ادراج
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إدارة المخاطر (تتمة)36

(تتمة)االئتمانمخاطر 36.2

مباشرةالغیرتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت

31 كانون األول 2018

المؤسسات الصغیرة الشركات الكبرىالقروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة
المجموعوالمتوسطة

اطر 445,681,540           -                       445,681,540-                  -     دیون متدنیة المخ
903,141,666           -                       903,141,666           -                  -     عادیة (مقبولة المخاطر)

اً ) 72,153,421             -                       72,153,421             -                  -     تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاص
328,739                  -                       328,739                  -                  -     غیر عاملة: 
328,739                  -                       328,739                  -                  -     مشكوك فیھا

1,421,305,366        -                       1,421,305,366        -                  -     المجموع 
منھا:

543,508,498           -                       543,508,498           -                  -     تأمینات نقدیة
513,109                  -                       513,109                  -                  -     كفاالت مصرفیة مقبولة

111,350,045           -                       111,350,045           -                  -     عقاریة
765,933,714           -                       765,933,714           -                  -     كفاالت شخصیة

1,421,305,366        -                       1,421,305,366        -                  -     المجموع 

31 كانون األول 2017

ةاألفرادلیرة سوریة برىالقروض العقاری غیرة الشركات الك المؤسسات الص
المجموعوالمتوسطة

280,161,534           -                       280,161,534-                  -     دیون متدنیة المخاطر
614,456,412           -                       614,456,412           -                  -     عادیة (مقبولة المخاطر)

10,593,551             -                       10,593,551             -                  -     تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصاً )
328,739                  -                       328,739                  -                  -     غیر عاملة:
328,739                  -                       328,739                  -                  -     مشكوك فیھا

905,540,236           -                       905,540,236           -                  -     المجموع 
منھا:

418,965,335           -                       418,965,335           -                  -     تأمینات نقدیة
510,193                  -                       510,193                  -                  -     كفاالت مصرفیة مقبولة

25,722,731             -                       25,722,731             -                  -     عقاریة
460,341,977           -                       460,341,977           -                  -     كفاالت شخصیة

905,540,236           -                       905,540,236           -                  -     المجموع 

الشركات

الشركات

قیمة الضمانات بحیث ال تزید قیمتھا عن قیمة التسھیالت المستعملة.إدراجتم 

:لدیون المجدولةا
ھي تلك الدیون التي سبق وأن صنفت كتسھیالت ائتمانیة غیر عاملة وأخرجت من إطار التسھیالت االئتمانیة غیر العاملة بموجب جدولة 

مبلغ 2017عامخالل في حین بلغت ،2018أیة دیون خالل العام ولم یتم جدولة ،أصولیة وتم تصنیفھا كدیون تحت المراقبة
.لیرة سوریة135,976,285

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

مبلغ 2018خالل عاموقد بلغ إجمالي الدیون المعاد ھیكلتھا .. الخ، وتم تصنیفھا كدیون تحت المراقبة. .السماحاألقساط أو تمدید فترة 
.لیرة سوریة5,194,774,018مبلغ2017خالل عامفي حین بلغت ،لیرة سوریة15,973,937
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دارة المخاطر (تتمة)إ36

(تتمة)االئتمانمخاطر 36.2

: االئتماننوعیة الموجودات المالیة من ناحیة مخاطر 

وعیة ، یوضح الجدول التالي ناالئتمانيآلیة داخلیة للتصنیف باستخداماالئتمانیتم قیاس نوعیة الموجودات المالیة من ناحیة مخاطر 
النخفاضا. إن األرقام المبینة ال تتضمن مخصص ياالئتماناآللیة الداخلیة للتصنیف باستخداماالئتمانالموجودات المالیة من ناحیة مخاطر 

في القیمة:

 المجموع انخفضت قیمتھ عادي جیدإیضاح31 كانون األول 2018
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

41,488,573,446--341,488,573,446أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
29,928,982,445-45,833,43629,923,149,009أرصدة  لدى المصارف

24,040,764,508-24,040,764,508-5ایداعات لدى المصارف 
1,147,941,3651,147,941,365--7موجودات مالیة متوفرة للبیع (* )

3,223,031,388--113,223,031,388الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

44,717,438,27053,963,913,5171,147,941,36599,829,293,152

 المجموع انخفضت قیمتھ عادي جیدإیضاح31 كانون األول 2017
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

29,250,989,496--329,250,989,496أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
33,511,770,055-4551,98833,511,218,067أرصدة  لدى المصارف

22,152,500,000-22,152,500,000-5ایداعات لدى المصارف 
1,181,181,3651,181,181,365--7موجودات مالیة متوفرة للبیع ( *) 

3,223,031,388--113,223,031,388الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

32,474,572,87255,663,718,0671,181,181,36589,319,472,304

.2008ة عن بنوك خارجیة خالل عام في قیمة إحدى السندات الصادرتدنيالفي قیمة الموجودات المالیة االنخفاضیمثل ) *(



ش.م.م.عبنك عوده سوریة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

2018كانون األول 31

60

إدارة المخاطر (تتمة)36

(تتمة)االئتمانمخاطر 36.2

اطر:  داخلي للمخ توزیع التعرضات االئتمانیة حسب التصنیف ال

ما یعادل التصنیف حسب التصنیف الداخلي للمخاطر
S&P20182017

لیرة سوریةلیرة سوریة
جید

AAA44,711,604,83432,474,020,884الدرجة األولى (*)
--من - AA و حتى + AAالدرجة الثانیة
5,833,436551,988من - A و حتى + Aالدرجة الثالثة

44,717,438,27032,474,572,872

عادي
5,167,710,6066,816,787,929من - BBB و حتى + BBBالدرجة الرابعة (**)

--من - BB و حتى + BBالدرجة الخامسة
48,795,524,04348,846,249,695من - B و حتى + Bالدرجة السادسة

678,868680,443مصارف غیر مصنفة
53,963,913,51755,663,718,067

98,681,351,78788,138,290,939

الدرجة األولى.-تصنیف مصرف سوریة المركزي جید تم اعتبار) *(
.الدرجة الرابعة-عادي تم اعتبار تصنیف المصارف المحلیة (**)
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إدارة المخاطر (تتمة)36

(تتمة)االئتمانمخاطر 36.2

التركز الجغرافي

:2018كانون األول 31كما في حسب التوزیع الجغرافي االئتمانیةیوضح الجدول التالي التركز في التعرضات 

رىداخل القطرالتوزیع الجغرافي (لیرة سوریة) ا دول الشرق األوسط األخ *أوروب المجموعآسیا

41,488,573,446---41,488,573,446أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
29,928,982,445-3,780,218,68926,129,476,07219,287,684أرصدة  لدى المصارف

24,040,764,508--1,368,764,50822,672,000,000ایداعات لدى المصارف 
11,000,907,442---11,000,907,442التسھیالت اإلئتمانیة:

478,816,334---478,816,334  لألفراد
811,195,444---811,195,444  القروض العقاریة
9,448,735,082---9,448,735,082   الشركات الكبرى

طة 262,160,582---262,160,582   المؤسسات الصغیرة والمتوس
133,161,614-78,733,99254,426,5211,101موجودات أخرى

3,223,031,388---3,223,031,388الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

109,815,420,843-60,940,229,46548,855,902,59319,288,785المجموع 

دول الشرق األوسطءباستثنا(*) 
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إدارة المخاطر (تتمة)36

(تتمة)االئتمانمخاطر 36.2

(تتمة)التركز الجغرافي

:2017كانون األول 31كما في یوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب التوزیع الجغرافي 

رافي (لیرة سوریة) ع الجغ رىداخل القطرالتوزی *أوروبا دول الشرق األوسط األخ وعآسیا المجم

ركزي 29,250,989,496   ---29,250,989,496أرصدة لدى مصرف سوریة الم
ارف دى المص 33,511,770,055   -6,444,632,71527,054,159,50712,977,833أرصدة  ل

دى المصارف  داعات ل 22,152,500,000   --352,500,00021,800,000,000ای
ة: 9,860,114,991---9,860,114,991التسھیالت اإلئتمانی

راد 128,545,528        ---128,545,528  لألف
ة 605,213,226        ---605,213,226  القروض العقاری
برى ركات الك 8,979,096,199     ---8,979,096,199  الش

طة ات الصغیرة والمتوس 147,260,038        ---147,260,038  المؤسس
رى 481,634,235        --131,827,892349,806,343موجودات أخ

ركزي دى مصرف سوریة الم دة ل 3,223,031,388     ---3,223,031,388الودیعة المجم

وع  98,480,040,165   -                12,977,833      49,203,965,850        49,263,096,482 المجم

(*) باستثناء دول الشرق األوسط
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إدارة المخاطر (تتمة)36

(تتمة)االئتمانمخاطر 36.2

التركز حسب القطاع االقتصادي

:2018كانون األول 31یبین الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي كما في 

إجماليأفراد - خدماتعقاراتتجارةصناعةماليالقطاع االقتصادي ( لیرة سوریة) 

41,488,573,446----41,488,573,446أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
29,928,982,445----29,928,982,445أرصدة لدى المصارف

24,040,764,508----24,040,764,508إیداعات  لدى المصارف
356,716,9955,074,008,5973,071,611,642274,610,6942,223,959,51411,000,907,442تسھیالت ائتمانیة مباشرة ( بالصافي) 

64,106,79636,754,2867,316,8713,099,84621,883,815133,161,614موجودات أخرى
3,223,031,388----3,223,031,388الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

99,102,175,5785,110,762,8833,078,928,513277,710,5402,245,843,329109,815,420,843المجموع
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إدارة المخاطر (تتمة)36

(تتمة)االئتمانمخاطر 36.2

التركز حسب القطاع االقتصادي (تتمة)

:2017كانون األول31كما في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصاديیبین الجدول التالي التركز في 

إجماليأفراد - خدماتعقاراتتجارةصناعةماليالقطاع االقتصادي (لیرة سوریة)

29,250,989,496----29,250,989,496أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
33,511,770,055----33,511,770,055أرصدة لدى المصارف

22,152,500,000----22,152,500,000إیداعات  لدى المصارف
358,462,9005,302,608,9671,792,419,40749,644,2132,356,979,5049,860,114,991تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

50,366,290481,634,235-367,272,93744,789,18219,205,826موجودات أخرى
3,223,031,388----3,223,031,388الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

88,864,026,7765,347,398,1491,811,625,23349,644,2132,407,345,79498,480,040,165المجموع
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إدارة المخاطر (تتمة)36

مخاطر السوق36.3

من مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العمالت، حیث تتم متابعة مخاطر السوق بشكل یومي من خالل تتضمن مخاطر السوق بشكل رئیسي كالً 
التأكد من االلتزام بالسقوف والسیاسات واإلجراءات المحددة من قبل لجنة إدارة األصول والمطلوبات ومن قبل مجلس اإلدارة.

عملة من العمالت الرئیسیة في محفظتھ من خالل دراسة تأثیر تغیر معدالت تقوم المجموعة بصورة دوریة بتقییم مخاطر أسعار الفائدة لكل
ة من یالفائدة بنسبة اثنان بالمائة على عوائد ھذه الفوائد وقیمتھا االقتصادیة. كما تقوم المجموعة بتقییم مخاطر أسعار صرف العمالت األجنب

األجنبیة، وتحرص على المتابعة الیومیة لوضعیة العمالت األجنبیة المتداول خالل مراقبة مستمرة لوضعیتھ الصافیة واإلجمالیة من العمالت 
بھا مع التشدید على إبقاءھا بأدنى المستویات.

ة دال تقوم المجموعة بالمتاجرة بالسلع والموجودات المالیة لحسابھا الخاص، وفي حال اعتماد المتاجرة بمنتج مالي جدید، تتبع إجراءات مشد
ة بما یتعلق بالموافقة والمراجع المخولة إعطاء ھذه الموافقة لدیھا.من قبل المجموع

تنتج مخاطر السوق من عدة عوامل ممكن أن تؤثر على المنشأة أو القطاع المصرفي بشكل عام. بعض ھذه المخاطر ممكن أن تنتج من 
وأسعار صرف العمالت األجنبیة والموجودات المالیة األوضاع االقتصادیة الحالیة ومن احتمال التغیر في نسب الفوائد وفي أسعار السلع

ن مالتي ممكن أن تنعكس على نشاط وربحیة المجموعة. تقوم إدارة المجموعة باستمرار بتقییم ھذه المخاطر وتتخذ األسالیب المناسبة للتقلیل 
تأثیرھا على النتائج والمركز المالي للمجموعة.

اإلبقاء على مستوى معتدل من التعرض للمخاطر التي لھا نتائج سلبیة على أرباح المجموعة أو قیمتھا إن أھم أھداف إدارة مخاطر السوق ھو 
االقتصادیة، حیث یتم إجراء سلسلة من اختبارات الجھد والتي تسمح بتقدیر حجم المخاطر التي قد تتعرض لھا المجموعة في حال:

زمنیة محددة وأثرھا على تقییم مراكز القطع الموجودة.تقلبات أسعار الصرف ارتفاعاً أو ھبوطاً خالل فترة .1
خالل فترة زمنیة محددة.أو ھبوطاً تذبذب أسعار الفائدة في السوق ارتفاعاً .2

اإلفصاحات الكمیة:

مخاطر أسعار الفائدة

وق والتي تؤثر بالتالي على التدفقات  ائدة بالس عار الفائدة الس تقبلیة أو القیم العھي المخاطر الناجمة عن تغیرات أس ادلة لألدوات النقدیة المس
تویات مخاطر معدالت الفائدة لتقدیر المخاطر الناتجة عن فجوات معدالت الفائدة خالل فترات محددة  المالیة. تراقب إدارة المجموعة مس

وانعكاساتھا على أرباح وخسائر المجموعة التخاذ القرارات المناسبة على ضوء النتائج.

عار الفائدة  عة ألس یة لألدوات الخاض اس في في حال حدوث تغیر معقولالموحد ذلك على بیان الدخل وأثریبین الجدول التالي تحلیل الحس
أسعار الفائدة، مع بقاء بقیة المتغیرات ثابتة.

عیر د، وذلك باالعتماد على فجوة إعادة تسھو أثر التغیر المفترض ألسعار الفائدة على صافي إیرادات الفوائالموحد إن حساسیة بیان الدخل 
الفائدة التراكمیة وبالتالي یكون األثر على حقوق الملكیة ھو صافي التغیر في إیرادات الفوائد بعد استبعاد أثر ضریبة الدخل.
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إدارة المخاطر (تتمة)36

مخاطر السوق (تتمة)36.3

(تتمة):اإلفصاحات الكمیة

%2أسعار الفائدة للتغیر في سعر الفائدة مخاطر 

األول 2018أثر الزیادة األول 312017 كانون 31 كانون

العملة
ة األثر على الربح قبل الفجوة التراكمی

الضریبة

األثر على حقوق الملكیة   
(الناتج عن األثر على الربح 

ریبة) بعد إقتطاع الض
األثر على الربح قبل الفجوة التراكمیة

الضریبة

األثر على حقوق الملكیة   
(الناتج عن األثر على الربح 

بعد إقتطاع الضریبة)

203,484,604             280,668,419      14,033,420,956   242,790,234                334,883,082        16,744,154,085      دوالر أمیركي
(15,662,752)              (21,603,796)      (1,080,189,813)    (18,337,993)                 (25,293,784)        (1,264,689,214)       یورو

(157,738)                   (217,569)           (10,878,433)         43,165                         59,538                 2,976,897               جنیھ استرلیني
694                           957                    47,863                 709                              978                      48,897                    ین یاباني

8,489                        11,709               585,426               16,900                         23,311                 1,165,569               الفرنك السویسري
(123,512,019)            (170,361,405)    (8,518,070,265)    (109,601,526)               (151,174,519)      (7,558,725,951)       لیرة سوریة

(296,776)                   (409,346)           (20,467,324)         (223,251)                      (307,933)             (15,396,650)            العمالت األخرى

ان األول 2018أثر النقص األول 312017 كانون 31 كانون

العملة
ة األثر على الربح قبل الفجوة التراكمی

الضریبة

األثر على حقوق الملكیة   
(الناتج عن األثر على الربح 

ریبة) بعد إقتطاع الض
األثر على الربح قبل الفجوة التراكمیة

الضریبة

األثر على حقوق الملكیة   
(الناتج عن األثر على الربح 

بعد إقتطاع الضریبة)

(203,484,604)            (280,668,419)    14,033,420,956   (242,790,234)               (334,883,082)      16,744,154,085      دوالر أمیركي
15,662,752               21,603,796        (1,080,189,813)    18,337,993                  25,293,784          (1,264,689,214)       یورو

157,738                    217,569             (10,878,433)         (43,165)                        (59,538)               2,976,897               جنیھ استرلیني
(694)                          (957)                  47,863                 (709)                             (978)                    48,897                    ین یاباني

(8,489)                       (11,709)             585,426               (16,900)                        (23,311)               1,165,569               الفرنك السویسري
123,512,019             170,361,405      (8,518,070,265)    109,601,526                151,174,519        (7,558,725,951)       لیرة سوریة

296,776                    409,346             (20,467,324)         223,251                       307,933               (15,396,650)            العمالت األخرى



ش.م.م.عبنك عوده سوریة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

2018كانون األول 31

67

إدارة المخاطر (تتمة)36

مخاطر السوق (تتمة)36.3

(تتمة)اإلفصاحات الكمیة

مخاطر العمالت

سیة لھا، وتقوم اللیرة السوریة العملة الرئیتتمثل بتذبذب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. تعتبر المجموعة 
لجنة إدارة األصول والمطلوبات بناًء على توصیات مجلس اإلدارة بوضع حدود لمراكز العمالت، ویتم مراقبة المراكز بشكل یومي للتأكد 

من أن المراكز ال تتجاوز المستویات المحددة.

لتغیرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغیر معقول في أسعار الصرف اأثرتقوم المجموعة بإعداد تحلیل الحساسیة لمراقبة 
ل المبلغ ثمع بقاء بقیة المتغیرات ثابتة. یمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي االنخفاض المتوقع في بیان الدخل أو حقوق الملكیة بینما یم

الموجب صافي االرتفاع المتوقع.

%10في سعر الصرفیرللتغمخاطر العمالت

ادة: األول 2018أثر الزی األول 312017 كانون 31 كانون

عالعملة األثر على الربح قبل الضریبةمراكز القط
وق  األثر المرحل الى حق

األثر المرحل الى حقوق الملكیة األثر على الربح قبل الضریبةمراكز القطعالملكیة بعد اقتطاع الضریبة
بعد اقتطاع الضریبة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2,372,274,528             2,372,552,652                 23,725,526,516   2,374,403,647                2,375,489,367               23,754,893,671  دوالر أمیركي
468,668                        646,439                            6,464,394             190,822                          263,203                         2,632,028           یورو

486,796                        671,443                            6,714,427             877,138                          1,209,846                      12,098,462         جنیھ استرلیني
3,470                             4,786                                47,863                   3,545                              4,890                             48,897                ین یاباني

50,807                           70,079                              700,794                 92,844                            128,060                         1,280,598           الفرنك السویسري
1,026,934                     1,416,460                         14,164,596           1,030,044                       1,420,750                      14,207,504         العمالت األخرى

األول 2018أثر النقصان األول 312017 كانون 31 كانون

عالعملة وق األثر على الربح قبل الضریبةمراكز القط األثر المرحل الى حق
األثر المرحل الى حقوق الملكیة األثر على الربح قبل الضریبةمراكز القطعالملكیة بعد اقتطاع الضریبة

بعد اقتطاع الضریبة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(2,372,274,528)            (2,372,552,652)               23,725,526,516   (2,374,403,647)(2,375,489,367)23,754,893,671دوالر أمیركي
(468,668)                       (646,439)                          6,464,394             (190,822)(263,203)2,632,028یورو

(486,796)                       (671,443)                          6,714,427             (877,138)(1,209,846)12,098,462جنیھ استرلیني
(3,470)                           (4,786)                               47,863                   (3,545)(4,890)48,897ین یاباني

(50,807)                         (70,079)                             700,794                 (92,844)(128,060)1,280,598الفرنك السویسري
(1,026,934)                    (1,416,460)                       14,164,596           (1,030,044)(1,420,750)14,207,504العمالت األخرى
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مخاطر السوق (تتمة)36.3

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

2018كانون األول 31كما في 
سنةمن 9 إلى 12 شھرمن 6 إلى 9 أشھرمن 3 إلى 6 أشھرمن شھر إلى 3 أشھردون الشھرالمبلغ باللیرات السوریة سنةمن 1 إلى 2 سنةمن 2 إلى 3 سنةمن 3 إلى 4 المجموعبنود ال تتأثر بالفوائدأكثر من 5 سنواتمن 4 إلى 5

موجودات
48,602,855,903      10,544,986,294    -                          -                         -                          -                          -                           -                          -                           -                        -                            38,057,869,609      نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

29,928,982,445      300,438,720         -                          -                         -                          -                          -                           -                          -                           -                        5,153,500               29,623,390,225      أرصدة  لدى المصارف
24,040,764,508      -                          -                          -                         -                          -                          -                           -                          1,000,000,000       22,672,000,000   163,889,508           204,875,000           ایداعات لدى المصارف

11,000,907,442      (3,204,859,459)     892,361,385         354,329,983        1,132,667,578      2,014,435,037      2,055,401,785       838,846,695         634,089,632          2,168,369,275     2,604,095,933        1,511,169,598        تسھیالت ائتمانیة مباشرة ( بالصافي) 
50,000,000             -                          50,000,000           -                         -                          -                          -                           -                          -                           -                        -                            -                           موجودات مالیة متوفرة للبیع

1,390,426,841        1,390,426,841      -                          -                         -                          -                          -                           -                          -                           -                        -                            -                           موجودات ثابتة
111,074,522           111,074,522         -                          -                         -                          -                          -                           -                          -                           -                        -                            -                           موجودات غیر ملموسة

2,165,846,678        2,165,846,678      -                          -                         -                          -                          -                           -                          -                           -                        -                            -                           موجودات أخرى
3,223,031,388        3,223,031,388      -                          -                         -                          -                          -                           -                          -                           -                        -                            -                           الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

120,513,889,727    14,530,944,984    942,361,385         354,329,983        1,132,667,578      2,014,435,037      2,055,401,785       838,846,695         1,634,089,632       24,840,369,275   2,773,138,941        69,397,304,432      إجمالي الموجودات

مطلوبات
25,149,500,212      -                          -                          -                         -                          -                          -                           -                          -                           -                        18,933,120,000      6,216,380,212        ودائع بنوك

66,322,237,378      -                          -                          -                         -                          -                          -                           -                          -                           22,620,532          47,592,451             66,252,024,395      ودائع العمالء
670,405,136           567,927,384         -                          -                         -                          -                          -                           56,903,562           -                           6,450                   1,350                      45,566,390             تأمینات نقدیة

475,853,012           475,853,012         -                          -                         -                          -                          -                           -                          -                           -                        -                            -                           مخصصات متنوعة
2,391,135,233        2,391,135,233      -                          -                         -                          -                          -                           -                          -                           -                        -                            -                           مطلوبات أخرى

95,009,130,971      3,434,915,629      -                          -                         -                          -                          -                           56,903,562           -                           22,626,982          18,980,713,801      72,513,970,997      إجمالي المطلوبات

25,504,758,756      11,096,029,355    942,361,385         354,329,983        1,132,667,578      2,014,435,037      2,055,401,785       781,943,133         1,634,089,632       24,817,742,293   (16,207,574,860)     (3,116,666,565)      فجوة إعادة تسعیر الفائدة 

25,504,758,756    14,408,729,401    13,466,368,016   13,112,038,033    11,979,370,455    9,964,935,418       7,909,533,633      7,127,590,500       5,493,500,868     (19,324,241,425)     (3,116,666,565)      الفجوة المتراكمة إلعادة تسعیر الفائدة
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فجوة إعادة تسعیر الفائدة (تتمة)
یتم التصنیف على فترات إعادة تسعیر الفائدة أو االستحقاق أیھما أقرب

2017كانون األول 31كما في 
سنةمن 9 إلى 12 شھرمن 6 إلى 9 أشھرمن 3 إلى 6 أشھرمن شھر إلى 3 أشھردون الشھرالمبلغ باللیرات السوریة سنةمن 1 إلى 2 سنةمن 2 إلى 3 سنةمن 3 إلى 4 دأكثر من 5 سنواتمن 4 إلى 5 المجموعبنود ال تتأثر بالفوائ

موجودات
38,898,541,058   12,610,011,023  -                        -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          26,288,530,035    نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

33,511,770,055   109,227,300       -                        -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                          2,600,650,000      30,801,892,755    أرصدة  لدى المصارف
22,152,500,000   -                        -                        -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                          21,952,500,000    200,000,000         ایداعات لدى المصارف

9,860,114,991     (4,935,279,517)  622,245,517       1,001,403,223    2,039,653,480    2,108,868,461      1,739,771,283      1,363,286,395      1,196,799,764      2,047,420,007      2,144,129,949      531,816,429         تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
ع 50,000,000          -                        50,000,000         -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          موجودات مالیة متوفرة للبی

1,375,203,824     1,375,203,824    -                        -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          موجودات ثابتة
109,552,892        109,552,892       -                        -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          موجودات غیر ملموسة

2,551,680,995     2,551,680,995    -                        -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          موجودات أخرى
الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة 

3,223,031,388     3,223,031,388    -                        -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          المركزي
111,732,395,203 15,043,427,905  672,245,517       1,001,403,223    2,039,653,480    2,108,868,461      1,739,771,283      1,363,286,395      1,196,799,764      2,047,420,007      26,697,279,949    57,822,239,219    إجمالي الموجودات

مطلوبات
27,825,850,068   -                        -                        -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                          19,764,940,000    8,060,910,068      ودائع بنوك

55,760,603,799   -                        -                        -                        -                        -                          -                          290,000,000         197,237,385         1,076,174,366      3,141,552,046      51,055,640,002    ودائع العمالء
1,563,985,928     427,862,871       -                        -                        -                        -                          -                          58,993,162           -                          1,378,537             5,135,439             1,070,615,919      تأمینات نقدیة

370,866,368        370,866,368       -                        -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          مخصصات متنوعة
1,851,621,014     1,851,621,014    -                        -                        -                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          مطلوبات أخرى

87,372,927,177   2,650,350,253    -                        -                        -                        -                          -                          348,993,162         197,237,385         1,077,552,903      22,911,627,485    60,187,165,989    إجمالي المطلوبات

24,359,468,026   12,393,077,652  672,245,517       1,001,403,223    2,039,653,480    2,108,868,461      1,739,771,283      1,014,293,233      999,562,379         969,867,104         3,785,652,464      (2,364,926,770)     فجوة إعادة تسعیر الفائدة 

دة 24,359,468,026  11,966,390,374  11,294,144,857  10,292,741,634  8,253,088,154      6,144,219,693      4,404,448,410      3,390,155,177      2,390,592,798      1,420,725,694      (2,364,926,770)     الفجوة المتراكمة إلعادة تسعیر الفائ
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إدارة المخاطر (تتمة)36

مخاطر السوق (تتمة)36.3

التركز في مخاطر العمالت األجنبیة
2018كانون األول 31كما في 

باللیرات السوریة
المجموعأخرى ین یابانيجنیھ استرلیني یورو دوالر أمیركي العملة

موجودات
29,718,7368,683,818,352-6,309,672,9282,335,306,2349,120,454نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

5,922,752,86422,817,497,9715,607,81848,897895,627,10829,641,534,658أرصدة  لدى المصارف
22,672,000,000----22,672,000,000ایداعات لدى المصارف 

12,487----12,487تسھیالت ائتمانیة مباشرة ( بالصافي) 
265268,278,597-210,942,79057,334,4301,112موجودات أخرى

3,001,983,488----3,001,983,488الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي
38,117,364,55725,210,138,63514,729,38448,897925,346,10964,267,627,582اجمالي الموجودات

مطلوبات
21,461,34722,905,469,274--446,416,71122,437,591,216ودائع بنوك

888,396,66017,163,449,925-13,619,989,3832,652,432,9602,630,922ودائع العمالء
245,678,918---243,732,9771,945,941تأمینات نقدیة

103,067,076---5,910,27697,156,800مخصصات متنوعة
64,801,229---46,421,53918,379,690مطلوبات أخرى

909,858,00740,482,466,422-14,362,470,88625,207,506,6072,630,922اجمالي المطلوبات 

23,754,893,6712,632,02812,098,46248,89715,488,10223,785,161,160صافي التركز داخل بیان المركز المالي 
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إدارة المخاطر (تتمة)36

مخاطر السوق (تتمة)36.3

(تتمة)التركز في مخاطر العمالت األجنبیة
2017كانون األول 31كما في 

باللیرات السوریة
المجموعأخرى ین یابانيجنیھ استرلیني یورو دوالر أمیركي العملة

موجودات
34,746,81612,437,752,380-9,468,766,7052,916,646,01017,592,849نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

6,920,061,78024,682,000,819346,84147,863436,712,11732,039,169,420أرصدة  لدى المصارف
21,800,000,000----21,800,000,000ایداعات لدى المصارف 

118,950----118,950تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
287562,315,874--514,277,09948,038,488موجودات أخرى

3,001,983,488----3,001,983,488الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي
41,705,208,02227,646,685,31717,939,69047,863471,459,22069,841,340,112اجمالي الموجودات

مطلوبات
21,806,82926,773,176,048--2,751,356,98924,000,012,230ودائع بنوك

434,787,00118,793,515,842-14,827,878,2723,519,625,30611,225,263ودائع العمالء
357,313,203---353,179,8344,133,369تأمینات نقدیة

107,288,242---5,862,892101,425,350مخصصات متنوعة
56,428,187---41,403,51915,024,668مطلوبات أخرى

456,593,83046,087,721,522-17,979,681,50627,640,220,92311,225,263اجمالي المطلوبات 

23,725,526,5166,464,3946,714,42747,86314,865,39023,753,618,590صافي التركز داخل بیان المركز المالي 
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إدارة المخاطر (تتمة)36

مخاطر األعمال36.4
الناتجة عن الظروف السیاسیة األخطارومنھاقطاع البنوك بصفة عامة،المجموعة أوتؤثر علىقدتنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل

ییم تلك بتقالمجموعةإدارةتقوم .المجموعةأعمالواالقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة على نتائج 
مالي للمجموعة.والمركز الاألعمالمن أثرھا على نتائج اإلمكانالمناسبة للتقلیل بقدر اإلجراءاتالمخاطر بشكل مستمر واتخاذ 

مخاطر الدفع المسبق36.5
.ستحقاقھااأو مستحقاتھم قبل اللتزاماتھمإن مخاطر الدفع المسبق تكمن في تعرض المجموعة إلى خسارة مالیة نتیجة طلب أو دفع العمالء 

إن عوامل السوق األخرى التي قد تؤدي إلى الدفع المسبق ھي غیر جوھریة في األسواق التي تعمل فیھا المجموعة. وبالتالي، فإن المجموعة 
د تنتج عن قمقبوضة غراماتأیةاالعتبارالمقبوضة غیر جوھري، بعد األخذ بعین الفائدةتعتبر تأثیر مخاطر الدفع المسبق على صافي 

سبق.الدفع الم
قاق حإال انھ وبھدف تخفیض مخاطر االئتمان ودعماَ لنسب السیولة، قد ترتأي ادارة المجموعة القیام بتسویات مالیة مع بعض العمالء قبل االست

.لتخلي عن إیرادات فوائد مستقبلیةیترتب عنھا دفع مسبق ألرصدة التسھیالت وبالتالي ا

خطة استمراریة العملوخطة الطوارئ36.6
، تم تبني خطة للطوارئ واستمراریة 2008أیار 5الصادر بتاریخ 4/م ن/ب391قرار مجلس النقد والتسلیف رقم بمبادئ بازل والتزاماً 

العمل لمواجھة سیناریوھات متنوعة قد تؤثر على الركائز األساسیة لعمل المجموعة سواء المتعلقة بمكان العمل أو التجھیزات التقنیة أو 
كما یلي:شریةالموارد الب

ریق فخدمةما یخص مكان العمل تم تحضیر خطة مرنة النتقال وتشغیل إدارة المجموعة من موقع ثاني بدیل ومؤقت، مجھز لفی-
عمل رئیسي إلدارة األنشطة الحیویة للمجموعة أثناء حدوث أزمة ما.

تمرار احتیاطیة (برمجیة وتجھیزات مادیة) لضمان اسبالنسبة للتجھیزات التقنیة الداعمة للعمل المصرفي، فقد تم تامین تقنیات -
العمل بنظام المجموعة األساسي والربط الشبكي لفروع المجموعة وإدارتھا إضافة لتامین أنظمة اتصاالت طوارئ بدیلة.

العمل من وفیما یخص الموارد البشریة، فقد تم اختیار فریق عمل رئیسي وآخر بدیل، من أصحاب الخبرات والكفاءات لالنتقال -
موقع إدارة استمراریة العمل.

مخاطر السیولة36.7
وللوقایة من ھذه المخاطرفي تواریخ استحقاقھا.اعلى توفیر التمویل الالزم لتأدیة التزاماتھالمجموعةتتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة 

متنوعة إضافة إلى إدارة الموجودات والمطلوبات بشكل یحقق نسب سیولة مصادر تمویل یتم مراقبة السیولة بشكل یومي واالعتماد على 
د الحاجة.عنلتوفیر السیولةتسییلھابتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة وتوفر الضمانات الممكن المجموعة قوم تعالیة، كما 

تفظ ت ة ح ھولةالمجموع ییلھا بس ن تس ویق یمك ة للتس ة عالی ودات ذات قابلی ي بموج ورة ف ر منظ ص غی ة نق د أي حال ة ض كحمای
ك،  ى ذل افة إل یولة. باإلض وم تالس ةق اوي المجموع زي تس وریة المرك رف س دى مص ة ل ة إلزامی ى ودیع ة عل %5بالمحافظ

ى  یولة عل ة الس اس ورقاب تم قی ائن. ی ع الزب ط ودائ ن متوس ة وم ة والطارئ روف الطبیعی اس الظ ى أس اًء عل ابھا بن م احتس رار ت ق
.2009تشرین الثاني 22الصادر بتاریخ 4/م ن/ب588التسلیف رقم النقد ومجلس 

مالت.بكافة العخارج المیزانیة المثقلةوااللتزاماتیحافظ البنك على حدود لنسبة صافي الموجودات المتداولة إلى مطلوبات العمالء 
20182017

%109%106المتوسط خالل الفترة
%111%110أعلى نسبة
%107%104أقل نسبة
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(تتمة)إدارة المخاطر 36

مخاطر السیولة (تتمة)36.7

:2018األولكانون 31للفترة المتوقعة الستردادھا أو تسویتھا كما في یبین الجدول التالي تحلیل الموجودات والمطلوبات وفقاً 
 المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة بین 9 شھور وسنة بین 6 شھور و9 أشھر بین 3 شھور و6 أشھر بین شھر و 3 أشھر بین ثمانیة أیام و شھر عند الطلب إلى أقل من ثمانیة أیام

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

3,430,703,83748,602,855,903------45,172,152,066نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
29,928,982,445-----13,716,798,22516,207,030,7205,153,500أرصدة  لدى المصارف

24,040,764,508-22,672,000,000-1,000,000,000-204,875,000163,889,508-ایداعات لدى المصارف
559,120,744587,271,1461,961,322,7761,637,228,365477,681,147634,827,1104,890,098,707253,357,44711,000,907,442تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

50,000,00050,000,000-------موجودات مالیة متوفرة للبیع
1,390,426,8411,390,426,841-------موجودات ثابتة

111,074,522111,074,522-------موجودات غیر ملموسة
2,165,846,678-1,073,770,41873,350,982103,510,552104,727,28381,970,49567,882,425660,634,523موجودات أخرى

 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة 
3,223,031,3883,223,031,388-------المركزي

60,521,841,45317,072,527,8482,233,876,3361,741,955,6481,559,651,642702,709,53528,222,733,2308,458,594,035120,513,889,727مجموع الموجودات

25,149,500,212-                                 -                                  -                                  -                                  -                                  18,933,120,000              1,096,128,000                 5,120,252,212                    ودائع بنوك
66,322,237,378-                                 -                                  -                                  -                                  22,620,532                   47,592,451                     14,633,475,336               51,618,549,059                  ودائع العمالء
670,405,136-                                 -                                  56,903,562                    -                                  16,881,450                   93,242,934                     205,067,313                    298,309,877                       تأمینات نقدیة

475,853,012-                                 -                                  -                                  -                                  -                                  -                                   475,853,012                    -                                       مخصصات متنوعة
2,391,135,233-                                 -                                  1,245,100                      -                                  478,001                        1,168,975                       27,389,286                     2,360,853,871                    مطلوبات أخرى

95,009,130,971-                                 -                                  58,148,662                    -59,397,965,01916,437,912,94719,075,124,36039,979,983مجموع المطلوبات

1,701,975,6651,559,651,642644,560,87328,222,733,2308,458,594,03525,504,758,756(16,841,248,024)1,123,876,434634,614,901الصافي

17,046,164,72125,504,758,756(11,176,568,509)(11,821,129,382)(13,380,781,024)(15,082,756,689)1,123,876,4341,758,491,335الصافي التراكمي
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إدارة المخاطر (تتمة)36

مخاطر السیولة (تتمة)36.7

:2017األولكانون 31للفترة المتوقعة الستردادھا أو تسویتھا كما في تحلیل الموجودات والمطلوبات وفقاً یبین الجدول التالي 
 المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة بین 9 شھور وسنة بین 6 شھور و9 أشھر بین 3 شھور و6 أشھر بین شھر و 3 أشھر بین ثمانیة أیام و شھر عند الطلب إلى أقل من ثمانیة أیام

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2,962,463,19038,898,541,058------35,936,077,868نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
33,511,770,055-----22,083,838,7558,827,281,3002,600,650,000أرصدة  لدى المصارف

22,152,500,000-----21,952,500,000-200,000,000ایداعات لدى المصارف
146,944,153177,160,9081,303,203,7491,244,218,355716,078,632827,329,6424,524,500,746920,678,8069,860,114,991تسھیالت ائتمانیة مباشرة ( بالصافي) 

50,000,00050,000,000-------موجودات مالیة متوفرة للبیع
1,375,203,8241,375,203,824-------موجودات ثابتة

109,552,892109,552,892-------موجودات غیر ملموسة
2,551,680,995-877,054,91484,516,273472,209,928149,867,473120,878,99885,309,223761,844,186موجودات أخرى

3,223,031,3883,223,031,388------- الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي
59,243,915,6909,088,958,48126,328,563,6771,394,085,828836,957,630912,638,8655,286,344,9328,640,930,100111,732,395,203مجموع الموجودات

27,825,850,068-                         -                        -                          -                          -                          19,764,940,000     1,144,286,000       6,916,624,068                   ودائع بنوك
55,760,603,799-                         -                        290,000,000          197,237,385          1,076,174,366       3,141,552,046       21,007,574,259     30,048,065,743                 ودائع العمالء
1,563,985,928-                         -                        58,993,162           -                          1,378,537             76,641,818           1,058,268,585       368,703,826                     تأمینات نقدیة

370,866,368-                         -                        -                          -                          -                          -                          370,866,368          -                                      مخصصات متنوعة
1,851,621,014-                         -                        8,347,979             1,673,917             10,007,693           26,790,343           51,309,439           1,753,491,643                   مطلوبات أخرى

87,372,927,177--39,086,885,28023,632,304,65123,009,924,2071,087,560,596198,911,302357,341,141مجموع المطلوبات

3,318,639,470306,525,232638,046,328555,297,7245,286,344,9328,640,930,10024,359,468,026(14,543,346,170)20,157,030,410الصافي

20,157,030,4105,613,684,2408,932,323,7109,238,848,9429,876,895,27010,432,192,99415,718,537,92624,359,468,026الصافي التراكمي
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إدارة المخاطر (تتمة)36

مخاطر السیولة (تتمة)36.7

المركز الماليبیانبنود خارج 
المجموع أكثر من 5 سنواتمن سنة لغایة 5 سنوات لغایة سنة 31 كانون األول 2018

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

3,116,848,655--3,116,848,655السقوف اإلئتمانیة المباشرة غیر المستغلة
773,110,808--773,110,808السقوف اإلئتمانیة غیر المباشرة غیر المستغلة

1,469,278,500-1,409,509,57259,768,928كفاالت صادرة لزبائن
10,814,560,321-9,686,513,8711,128,046,450كفاالت صادرة لمصارف

52,095,99449,923,00028,500,000130,518,994التزامات عقود اإلیجارات التشغیلیة
15,038,078,9001,237,738,37828,500,00016,304,317,278المجموع

المجموع أكثر من 5 سنواتمن سنة لغایة 5 سنوات لغایة سنة 31 كانون األول 2017
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,605,432,167--1,605,432,167السقوف اإلئتمانیة المباشرة غیر المستغلة
628,355,076--628,355,076السقوف اإلئتمانیة غیر المباشرة غیر المستغلة

961,210,393-926,643,39334,567,000كفاالت صادرة لزبائن
11,724,377,668--11,724,377,668كفاالت صادرة لمصارف

21,317,47022,522,39430,000,00073,839,864التزامات عقود اإلیجارات التشغیلیة
14,906,125,77457,089,39430,000,00014,993,215,168المجموع

مخاطر التشغیل36.8

خرى. خارجیة أداخلیة وعوامل و، ةبشریالاألخطاءتعطل األنظمة،،عملیات االحتیالتمثل المخاطر التشغیلیة مخاطر الخسائر الناتجة عن 
تشریعیة كما وعندما تعجز أنظمة الرقابة عن العمل، فإن المخاطر التشغیلیة قد تسبب أضرار على سمعة المجموعة، تنشئ متطلبات قانونیة 

قد تسبب خسائر مادیة. ال تتوقع المجموعة إزالة كل المخاطر التشغیلیة ولكن یمكنھا إدارة ھذه المخاطر عبر نظام رقابة متكامل ومراقبة
، ءاتاومتابعة المخاطر المحتملة. إن الرقابة تتضمن فصل المھام بفاعلیة، إجراءات التفویض والمراقبة، تدریب الموظفین وتقییم اإلجر

. إجراءات التدقیق الداخليإلى إضافةً 

یتم االعتماد على سلسلة من اإلجراءات لنشر التوعیة من خالل التدریب المتواصل على كیفیة تبلیغ وتبادل المعلومات بما یتعلق باألحداث
ستفادة منھا ث یتم تجمیعھا ومعالجة بیاناتھا لالوالمخاطر التشغیلیة وباعتماد منھج تعبئة استمارات ترسل إلى قسم إدارة المخاطر التشغیلیة حی

من أجل تقییم اإلجراءات المتبعة في المجموعة وتحسینھا.

لقیاس وتخفیف مخاطر التشغیل ھو اعتماد نموذج التقییم الذاتي للمخاطر والضوابط الذي تقوم إدارة مخاطر التشغیل من أھم األسالیب المتبعة
قسام في المجموعة. یتم من خالل ھذا التقییم الذاتي تحدید مستویات المخاطر التي تواجھھا األقسام خالل بتحضیره بالتعاون مع رؤساء األ

من جأدائھا لمھامھا الیومیة إضافة إلى تحدید المسؤولیات وتأثیر ھكذا مخاطر على القسم أو الفرع الذي یتم تقییمھ. یتم استعمال ھذا المنھ
اطر التي تم تحدیدھا والعمل على معالجتھا بشكل نھائي. إن أحد أسالیب تخفیف المخاطر التشغیلیة أیضا ھو أجل اقتراح آلیات لتخفیف المخ

القیام بدورات تدریبیة لكافة األقسام الرئیسیة والفروع من كذلك یة أنواع محددة من مخاطر التشغیل،اعتماد بوالص التأمین من اجل تغط
المخاطر التشغیلیة وكیفیة تحدیدھا والتبلیغ عنھا للقسم المختص.اجل تعریف الجمیع على أنواع 

ھنیة في مالتي تستند إلى أعلى المعاییر العلى مبادئ االمتثال الراسخة والھفي تنفیذ كافة أعماالمجموعةحرص بالنسبة لمخاطر االلتزام ت
طلبات الرقابیة. روح التعلیمات لتحقیق االلتزام بالمتبنصوص وملتزمةالصناعة المصرفیة،
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التحلیل القطاعي37

القطاع الرئیسي بینما یمثل قطاع التوزیع الجغرافي القطاع الثانوي.المجموعةیمثل قطاع أعمال
قطاع أعمال المجموعة:-

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

الشركات:  یشمل متابعة الودائع والتسھیالت االئتمانیة والخدمات المصرفیة األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.
. المجموعةیشمل ھذا القطاع تقدیم خدمات التداول والخزینة وإدارة أموال الخزینة:   

األساس الذي تبني علیھ المجموعة تقاریرھا حول معلومات قطاعات األعمال الرئیسیة.ھذه القطاعات ھي 

قطاع األعمال37.1

كانون األول:31فیما یلي توزیع اإلیرادات والربح والموجودات والمطلوبات والمصاریف الرأسمالیة كما في 

2018
المجموعأخرىالخزینةالمؤسساتاألفرادباللیرات السوریة

2,519,832,997-1,955,856,0861,762,272,907(1,198,295,996)إجمالي (الخسارة) الدخل التشغیلي
-(1,086,214,668)939,102,675147,111,993التحویالت بین القطاعات

1,693,436,050--100,525,6571,592,910,393إیراد مخصص الخسائر االئتمانیة
4,213,269,047-3,695,878,472676,058,239(158,667,664)نتائج األعمال

(3,067,978,317)(3,067,978,317)          -                                   -                                    -                                   مصاریف غیر موزعة على القطاعات
1,145,290,730(3,067,978,317)3,695,878,472676,058,239(158,667,664) الربح قبل الضریبة

-ضریبة الدخل
1,145,290,730صافي ربح السنة

معلومات أخرى

117,760,536,780-1,305,879,8249,765,133,131106,689,523,825موجودات القطاع
2,753,352,9472,753,352,947---موجودات غیر موزعة على القطاعات

1,305,879,8249,765,133,131106,689,523,8252,753,352,947120,513,889,727مجموع الموجودات

92,211,511,891-25,150,052,152           49,713,234,20317,348,225,536مطلوبات القطاع
2,797,619,0802,797,619,080-                                   --مطلوبات غیر موزعة على القطاعات

49,713,234,20317,348,225,53625,150,052,1522,797,619,08095,009,130,971مجموع المطلوبات

207,922,168المصاریف الرأسمالیة
179,551,432االستھالكات واالطفاءات

2017
المجموعأخرىالخزینةالمؤسساتاألفرادباللیرات السوریة

(2,280,050,465)-(3,154,652,978)1,872,389,507(997,786,994)إجمالي (الخسارة) الدخل التشغیلي
-(806,873,614)722,139,33684,734,278التحویالت بین القطاعات

1,697,542,727--114,604,1781,582,938,549إیراد مخصص الخسائر االئتمانیة
(582,507,738)-(3,961,526,592)3,540,062,334(161,043,480)نتائج األعمال

(2,688,378,981)(2,688,378,981)          -                                   -                                    -                                   مصاریف غیر موزعة على القطاعات
(3,270,886,719)(2,688,378,981)(3,961,526,592)3,540,062,334(161,043,480)(الخسارة) الربح قبل الضریبة

-ضریبة الدخل
(3,270,886,719)صافي ربح السنة

معلومات أخرى

108,836,616,856-742,275,9209,238,590,72098,855,750,216موجودات القطاع
2,895,778,3472,895,778,347---موجودات غیر موزعة على القطاعات

742,275,9209,238,590,72098,855,750,2162,895,778,347111,732,395,203مجموع الموجودات

85,270,379,338-27,826,358,927           43,221,060,38314,222,960,028مطلوبات القطاع
2,102,547,8392,102,547,839-                                   --مطلوبات غیر موزعة على القطاعات

43,221,060,38314,222,960,02827,826,358,9272,102,547,83987,372,927,177مجموع المطلوبات

166,884,789                  المصاریف الرأسمالیة
154,292,087االستھالكات واالطفاءات
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التحلیل القطاعي (تتمة)37

الجغرافيالقطاع37.2

بشكل رئیسي في الجمھوریة العربیة السوریة انشاطاتھالمجموعةمارس المجموعة، تیمثل ھذا القطاع التوزیع الجغرافي ألعمال 
أنحاء العالم.مختلففي انشاطاتھالمجموعةمارس لتي تمثل األعمال المحلیة وكذلك تا

الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافيومصاریفھاالمجموعةوموجودات إیراداتفیما یلي توزیع 

201820172018201720182017
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

ارة) غیلي (الخس دخل التش (2,280,050,465)975,380,447684,073,4092,519,832,997(2,964,123,874)1,544,452,550إجمالي ال
ودات 71,597,153,60362,476,157,77948,916,736,12449,256,237,424120,513,889,727111,732,395,203مجموع الموج
مالیة 207,922,168166,884,789--207,922,168166,884,789مصاریف رأس

المجموعخارج سوریة داخل سوریة

كفایة رأس المال38

برأس مالعلىتحافظ المجموعة طتھاتالزمالتيالمخاطرلمواجھةمناس خالل منالمالرأسكفایةمدىمراقبةیتمالمختلفة.أنش
الدولیة.بازلمقرراتإلىوالمستندةوالتسلیفالنقدمجلسعنالصادرةالنسب

مالھاھیكلیةتدیر المجموعة وءفيعلیھتعدیالتھاوتجريرأس ادیةالظروفعلىتطرأالتيالتغیراتض فاالقتص المخاطر في ووص
أنشطتھا.

ي لمواجھة المخاطر المتعددة التي قد تواجھ المجموعة،  اس در أس بیل ذلك إن أھمیة كفایة رأس المال تأتي من كون رأس المال مص وفي س
تعمل المجموعة وبشكل مستمر على تحسین ورفع كفاءتھ في إدارة المخاطر التي قد تواجھ نشاطات وتوظیفات المجموعة، وتقوم بالمتابعة 

ر ئالحثیثة لكافة المخاطر التي قد تكتنف توظیفاتھا، وتقوم بوضع األسس الكفیلة بتخفیض التعرض لھذه المخاطر قدر اإلمكان لتجنب الخسا
ل  ین إجراءات الرقابة الداخلیة واالمتثال األفض افة إلى ذلك تعمل المجموعة على تحس التي قد تؤثر على متانة رأس المال، وباإلض

لمتطلبات الجھات الرقابیة، األمر الذي یساعد المجموعة في تحقیق أھداف كفایة رأس المال.

ح في الجدول أدناه  من یتكون رأس المال التنظیكما ھو موض اندة، ھذا وتتض یة واألموال المس اس ة األس افي األموال الخاص مي من ص
.األموال الخاصة األساسیة رأس المال المكتتب بھ واالحتیاطیات واألرباح المدورة بعد أن یتم تنزیل قیمة الموجودات غیر الملموسة

.الموجودات غیر الملموسةنتیجة تغیر قیمة األرباح المدورة وقیمةاألساسیةاألموال الخاصة قیمةتیرتغ

اب كفایة رأس المال وفقاً  تند في لتعلیمات ویتم قیاس المخاطر عند احتس لة والتي تس وریة ذات الص لیف في س قرارات مجلس النقد والتس
فقاً ألسلوب المؤشر األساسي مع مراعاة تعلیمات مجلس مضمونھا إلى تعلیمات ومقررات لجنة بازل، وبشكل عام یتم قیاس ھذه المخاطر و

نیف االئتماني إن وجد ووفقاً ألوزان التثقیل المذكورة في تعلیمات مجلس الن لیف، حیث یتم قیاس مخاطر االئتمان وفقاً للتص د قالنقد والتس
مولة م أخذ قیمة مراكز القطع األجنبي التشغیلیة المحوالتسلیف وذلك بعد طرح المؤونات والضمانات المقبولة، أما بالنسبة لمخاطر السوق فت

حیث يوذلك بعد تثقیلھا بأوزان التثقیل المشار إلیھا في تعلیمات المجلس، وأخیراً یتم قیاس المخاطر التشغیلیة وفقاً ألسلوب المؤشر األساس
رف من الفوائد والعموالت ومن ثم تث افي إیراد المص نوات لص ط ثالثة س قیل الناتج بأوزان التثقیل المذكورة في تعلیماتیتم أخذ متوس

.المجلس
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(تتمة)كفایة رأس المال38

20182017
لیرة سوریةلیرة سوریة

23,919,865,887       25,063,634,987       بنود رأس المال األساسي:
24,066,351,279       25,211,642,009       األموال الخاصة األساسیة:

5,724,500,677         5,724,500,708         رأس المال المكتتب بھ
587,200,198            702,676,169            اإلحتیاطي القانوني
587,200,198            702,676,169            اإلحتیاطي الخاص

(3,817,003,740)        (2,893,195,970)        الخسائر المتراكمة المحققة
20,984,453,946       20,974,984,933       األرباح المدورة غیر المحققة الناتجة عن إعادة تقییم مركز القطع البنیوي

146,485,392            148,007,022            ینزل منھا:
109,552,892            111,074,522            صافي الموجودات الثابتة غیر الملموسة

36,932,500              36,932,500              األصول المملوكة استیفاًء لدین والتي لم یتم تسییلھا خالل الفترة المحددة لھا
293,116,747            293,116,747            بنود رأس المال المساعد:

293,116,747            293,116,747            احتیاطي عام لمخاطر التمویل
24,212,982,634       25,356,751,734       مجموع رأس المال التنظیمي ( األموال الخاصة) 

38,410,015,628       50,603,649,572       الموجودات المرجحة بالمخاطر 
6,190,235,439         5,685,059,168         حسابات خارج بیان المركز المالي الموحد المرجحة بالمخاطر

40,275,258              72,831,658              مخاطر السوق
2,037,627,767         1,945,959,957         المخاطر التشغیلیة

46,678,154,092       58,307,500,355       المجموع

%51.87%43.49نسبة كفایة رأس المال ( % ) 
%51.24%42.99نسبة كفایة رأس المال األساسي ( % ) 

%98.20%98.27نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق المساھمین( % ) 

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

نقد والذي تضمن تعدیل المادة الثامنة من قرار مجلس ال2014شباط 26) تاریخ 4/م ن/ب 1088صدر قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (
القطع البنیوي غیر المحققة ضمن األموال مركز بحیث یتم إدراج فروقات تقییم 2008شباط 04) تاریخ 1/م ن/ ب362والتسلیف رقم (

وذلك 2007عام ل) 4/م ن/ب253الخاصة األساسیة ألغراض احتساب كفایة رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (
.2013كانون األول 31قوفة بتاریخ من البیانات الموابتداءً 



ش.م.م.عبنك عوده سوریة
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

2018كانون األول 31

79

والمطلوباتتحلیل استحقاقات الموجودات 39

انون األول 2018 المجموعأكثر من سنةلغایة سنة 31 ك
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
45,172,152,0663,430,703,83748,602,855,903نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

29,928,982,445-29,928,982,445أرصدة  لدى المصارف
1,368,764,50822,672,000,00024,040,764,508ایداعات لدى المصارف 

5,857,451,2885,143,456,15411,000,907,442تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
ع 50,000,00050,000,000-موجودات مالیة متوفرة للبی

1,390,426,8411,390,426,841-موجودات ثابتة
ة 111,074,522111,074,522-موجودات غیر ملموس

1,505,212,155660,634,5232,165,846,678موجودات أخرى
3,223,031,3883,223,031,388-الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

83,832,562,46236,681,327,265120,513,889,727اجمالي الموجودات

المطلوبات
25,149,500,212-25,149,500,212ودائع بنوك

66,322,237,378-66,322,237,378ودائع العمالء
670,405,136-670,405,136تأمینات نقدیة

475,853,012-475,853,012مخصصات متنوعة
2,391,135,233-2,391,135,233مطلوبات أخرى

95,009,130,971-95,009,130,971اجمالي المطلوبات 

36,681,327,26525,504,758,756(11,176,568,509)الصافي

المجموعأكثر من سنةلغایة سنة 31 كانون األول 2017
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
35,936,077,8682,962,463,19038,898,541,058نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

33,511,770,055-33,511,770,055أرصدة  لدى المصارف
ارف  22,152,500,000-22,152,500,000ایداعات لدى المص

4,414,935,4395,445,179,5529,860,114,991تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
50,000,00050,000,000-موجودات مالیة متوفرة للبیع

1,375,203,8241,375,203,824-موجودات ثابتة
109,552,892109,552,892-موجودات غیر ملموسة

1,789,836,809761,844,1862,551,680,995موجودات أخرى
ركزي 3,223,031,3883,223,031,388-الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة الم

ودات 97,805,120,17113,927,275,032111,732,395,203اجمالي الموج

ات المطلوب
27,825,850,068-27,825,850,068ودائع بنوك

55,760,603,799-55,760,603,799ودائع العمالء
1,563,985,928-1,563,985,928تأمینات نقدیة

370,866,368-370,866,368مخصصات متنوعة
1,851,621,014-1,851,621,014مطلوبات أخرى

ات  الي المطلوب 87,372,927,177-87,372,927,177اجم

10,432,192,99413,927,275,03224,359,468,026الصافي
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ارتباطات والتزامات محتملة40

(خارج بیان المركز المالي)التزامات ائتمانیةارتباطات و40.1

20182017
لیرة سوریةلیرة سوریة

1,469,278,500961,210,393كفاالت صادرة لزبائن:

21,745,000341,340,480- دفع
1,331,735,200529,473,163- حسن تنفیذ

115,798,30090,396,750- أخرى

10,814,560,32111,724,377,668كفاالت صادرة لمصارف
3,116,848,6551,605,432,167سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة

773,110,808628,355,076سقوف تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة غیر مستغلة
16,173,798,28414,919,375,304

عقود إیجار تشغیلیةلتزامات تعاقدیة وا40.2

تقبلیة إن الحد األدنى لدفعات اإلیجار المساإلداریة والفروع المنتشرة في أنحاء القطر.تمثل عقود اإلیجار التشغیلیة عقود إیجار المكاتب 
كانون األول ھي كما یلي:31بموجب عقود اإلیجار غیر القابلة لإللغاء كما في 

20182017
لیرة سوریةلیرة سوریة

ارتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة: 
52,095,99421,317,470تستحق خالل سنة

49,923,00022,522,394تستحق من سنة لغایة خمس سنوات
28,500,00030,000,000اكثر من خمس سنوات

130,518,99473,839,864مجموع ارتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة في تاریخ بیان المركز المالي

الدعاوى القضائیة40.3

المصرفي نظراً لطبیعة عملھ، حیث أن إدارة البنك تقوم باتخاذ كل ما یلزم لتحصیل أموال یعتبر التقاضي من األمور الشائعة لدى القطاع 
،وعلیھ.البنك بحیث یكون اللجوء إلى القضاء ضرورة تستدعیھا بعض الحاالت التي استنفذت فیھا إجراءات التوصل إلى حل تفاوضي

مدینین قام بعض ال،المدینین بھدف تحصیل الدیون المتعثرة. من جھة أخرىفإن البنك قد أقام العدید من الدعاوى القضائیة على بعض 
القضایا،ھذهلتقییمإتباعھایتماإلجراءاتمنمجموعةالبنكلدىفإنھالحالتینكالوفي، برفع دعاوى تخاصم أخرى ألسباب مختلفة

الالزمةالتعدیالتإجراءوبالتاليعدمھمنخسائروجوداحتمالیةتبیانأجلمنالالزمةوالقانونیةالفنیةاالستشاراتطلبیتمحیث
.الماليالمركزعلى

أرقام المقارنة41
عملیة إعادة التبویب ھذه على حقوق الملكیة لتتناسب مع تبویب أرصدة الفترة الحالیة. لم تؤثر2017تم إعادة تبویب بعض أرصدة عام 

أو ربح السنة السابقة.
الموحد:الدخلویلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبویبھا في بیان 

كانون 31التبویب كما في
2018األول

كانون 31التبویب كما في
الشرح2017األول 

المبلغ
لیرة سوریة

استرداد مخصص الخسائر 
االئتمانیة

(مصروف) استرداد 
مخصصات متنوعة

مصروف مخصص إعادة تبویب 
الخسائر االئتمانیة غیر المباشرة

11,719,083

9,616,257إعادة تبویب میاومات سفرمصاریف تشغیلیة أخرىنفقات موظفین


