
 

 سورية  -بنك األردن 

 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

 البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل

٢٠١٤كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في 



 

 

 
 
 سورية  -بنك األردن 

 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

 البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل

 ٢٠١٤األول  كانون  ٣١للسنة المنتهية في 

 
 
 

 جدول المحتويات

 
 صفحـــة  

 
 ٢-١  تقرير مدقق احلسابات املستقل

 
 البيانات املالية

 
 ٣  بيان الوضع املايل  

 
 ٤  اخلسائرأو  رباحبيان األ  

 
 ٥  خرالدخل الشامل اآلو  اخلسائرأو  رباحبيان األ  

 
 ٦  بيان التغيريات يف حقوق امللكية  

 
 ٨-٧  بيان التدفقات النقدية  

 
  ٩١-٩  ضاحات حول البيانات املاليةإي  

  









 

تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية ٤١إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من  
- ٤  - 

 سورية  -بنك األردن 

 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

 الخسائر أو  رباحبيان األ

   

     كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     

    ٢٠١٣      ٢٠١٤   

   .س.ل      .س.ل    إيضاح    

   ٧٤٨,٠٦٠,٤٧٣       ٤٨٢,٣٢٣,٢٤٧    ٢٢  الفوائد الدائنة

 )  ٨٣٦,١٦٧,٣٠٥(  )    ٧٣٣,٣٣١,٠٣٢  (  ٣٢  ئد املدينةالفوا

 )  ٨٨,١٠٦,٨٣٢ (  )    ٢٥١,٠٠٧,٧٨٥  (    الفوائد خسائر صايف

   ٣١,٤٠٦,٧٩٢       ٤١,٨٠٦,٣٤٦    ٢٤  رسوم وعموالت دائنة

 )  ٥٩١,١٣٣(  )    ١,٣٩٠,٥٣٥  (  ٥٢  رسوم وعموالت مدينة

   ٣٠,٨١٥,٦٥٩       ٤٠,٤١٥,٨١١      العموالتو  صايف إيرادات الرسوم

 )   ٥٧,٢٩١,١٧٣ (  )    ٢١٠,٥٩١,٩٧٤(   الفوائد، الرسوم والعموالت  خسائرصايف 
 

   ٨٤,٨٥٦,٦٠٩       ٣,٠٢٣,٤٤٣      العمالت األجنبيةب تعامالتتشغيلية ناجتة عن  أرباحصايف 

   ١,٦٦٦,٧٩٤,٣٥٢       ١,٣٧٢,٨١٧,٣١٢     ويناجتة عن تقييم مركز القطع البني أرباح

   ١١,١٣٥,٠٨٨       ١٣,٧٦٨,٧٣٧    ٦٢  إيرادات تشغيلية أخرى

   ١,٧٠٥,٤٩٤,٨٧٦     ١,١٧٩,٠١٧,٥١٨      إجمالي الدخل التشغيلي
 

 )  ٢٤٢,٤٠١,٥٢٢(  )    ٢٣١,٢٥٧,١٧٠  (  ٢٧  نفقات املوظفني

 )  ١٠٣,٦٢١,٨٠١(  )    ١٠٥,٧٦٥,٧٧٥  (  ٨  ستهالكات موجودات ثابتة ملموسة ا

 )  ٢,٩٠٧,٣٣٧(  )    ٢,٨٠٦,٧٤٧  (  ٩  إطفاءات موجودات غري ملموسة

 )  ٢,٠١٩,٩٤٩,٢٨٢(  )    ٨٢٢,٦٤١,١٦٣  (  ٢٨  مصروف خمصص تدين التسهيالت االئتمانية

 )  ٢٧,٤٣٣,٧٨٥(  )    ٤١,٧٦٧,٠٥٠  (  ١٦  خمصصات متنوعة 

 )  ١١١,٩٥٣,٤٧٥(  )    ١٨١,٧٢٥,٣٦٥  (  ٢٩  مصاريف تشغيلية أخرى

 )  ٢,٥٠٨,٢٦٧,٢٠٢(  )    ١,٣٨٥,٩٦٣,٢٧٠  (    إجمالي النفقات التشغيلية

 )  ٨٠٢,٧٧٢,٣٢٦(  )    ٢٠٦,٩٤٥,٧٥٢  (    نة قبل الضريبة الس خسائر

    ٦٠٨,٦٣٧٣٧٦,        -      ٠١  ايرادات ضريبية مؤجلة
 )  ١٦٥,١٦٣,٦٨٩(  )    ٢٠٦,٩٤٥,٧٥٢(  ٠٣  السنة بعد الضريبة  خسائر

  )  ٥,٥١ (  )    ٦,٩٠    (  ٠٣  املخففةية و ساساأل السنة خسارة من السهم حصة



 

تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية ٤١إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من  
- ٥  - 

 سورية  -بنك األردن 

 فلة عامة سوريةشركة مساهمة مغ

 خرالدخل الشامل اآلو  الخسائرأو  رباحبيان األ

    
   كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في         

          ٢٠١٣          ٢٠١٤   

 .س.ل          .س.ل          

 ) ١٦٥,١٦٣,٦٨٩ (  )  ٢٠٦,٩٤٥,٧٥٢(      خسائر السنة

) ١٦٥,١٦٣,٦٨٩ (  )  ٢٠٦,٩٤٥,٧٥٢(      الدخل الشامل للسنة
 



 

 تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية ٤١ إىل ١إن اإليضاحات املرفقة من 

- ٦  -

 رية سو  -بنك األردن 

 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

 بيان التغييرات في حقوق الملكية 

     

 
         مدورة أرباح      خسائر متراكمة            احتياطي مخاطر                رأس المال المكتتب  

   المجموع      غير محققة      محققة      لسنةا خسائر      التمويل      احتياطي خاص      احتياطي قانوني      المدفوعو  به    

   .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

 ٢,٥٩٢,٧٠٢,٩٥٢    ٧٨١,٨٧٥,٥٢٨  )١,٢٣٤,٨٤٦,٤٩٩(    -      ٣٢,٣٣٧,١٠٩    ٦,٦٦٨,٤٠٧    ٦,٦٦٨,٤٠٧  ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٣ كانون الثاين  ١الرصيد يف 

 )  ١٦٥,١٦٣,٦٨٩(    -      -    )١٦٥,١٦٣,٦٨٩(    -      -      -      -    الدخل الشامل للسنة

   -    ١,٦٦٦,٧٩٤,٣٥٢  )١,٨٣١,٩٥٨,٠٤١(    ١٦٥,١٦٣,٦٨٩    -      -      -      -    السنة رخسائختصيص 

 قطع بنيوي  أرباححتويل من 

 )  ١٠,٠٨٤,٩٥٠(  )  ٤٠,٣٣٩,٨٠٤(    ٣٠,٢٥٤,٨٥٤    -      -      -      -      -    إىل قطع تشغيلي  

    ٢,٤١٧,٤٥٤,٣١٣  ٢,٤٠٨,٣٣٠,٠٧٦  )٣,٠٣٦,٥٤٩,٦٨٦(    -      ٣٢,٣٣٧,١٠٩    ٦,٦٦٨,٤٠٧    ٦,٦٦٨,٤٠٧  ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٣كانون األول   ٣١الرصيد يف 
 

 ٢,٤١٧,٤٥٤,٣١٣  ٢,٤٠٨,٣٣٠,٠٧٦  )٣,٠٣٦,٥٤٩,٦٨٦(    -      ٣٢,٣٣٧,١٠٩    ٦,٦٦٨,٤٠٧    ٦,٦٦٨,٤٠٧  ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٤ كانون الثاين  ١الرصيد يف 

 )  ٢٠٦,٩٤٥,٧٥٢(    -      -    )٢٠٦,٩٤٥,٧٥٢(    -      -      -      -    الشامل للسنةالدخل 

   -    ١,٣٧٢,٨١٧,٣١٢  )١,٥٧٩,٧٦٣,٠٦٤(    ٢٠٦,٩٤٥,٧٥٢      -      -      -      -    السنة خسائرختصيص 

   ٢,٢١٠,٥٠٨,٥٦١  ٣,٧٨١,١٤٧,٣٨٨  )٤,٦١٦,٣١٢,٧٥٠(    -      ٣٢,٣٣٧,١٠٩    ٦,٦٦٨,٤٠٧    ٦,٦٦٨,٤٠٧  ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٤كانون األول   ٣١الرصيد يف 

  
 

          



 

 تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية  ٤١إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 

- ٧ -

 سورية  -بنك األردن 

 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

 ان التدفقات النقدية بي

   

   كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     

    ٢٠١٣      ٢٠١٤   

   .س.ل      .س.ل    إيضاح  

 التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

 )  ٨٠٢,٧٧٢,٣٢٦(  )    ٢٠٦,٩٤٥,٧٥٢  (    السنة قبل الضريبة خسارة

 مع النقد الناتج عن النشاطات التشغيلية رباحتعديل لمطابقة األ

   ١٠٣,٦٢١,٨٠١       ١٠٥,٧٦٥,٧٧٥    ٨  الكات موجودات ثابتة ملموسةاسته

   ٢,٩٠٧,٣٣٧       ٢,٨٠٦,٧٤٧    ٩  إطفاءات موجودات غري ملموسة

   ٢٧,٤٣٣,٧٨٥       ٤١,٧٦٧,٠٥٠    ١٦  خمصصات متنوعة

   ٢,٠٢٠,٠٤٥,٨٥١        ٨٢٢,٩٠٤,١٠٨   ٢٨,٧  املباشرة -لتسهيالت االئتمانية صايف التغري يف خمصص تدين ا

 )    ٩٦,٥٦٩(  )      ٢٦٢,٩٤٥(  ١٦،٢٨  غري املباشرة – التغري يف خمصص تدين التسهيالت االئتمانية صايف

     ٥٤,٠٩٨         ٧٦٥,١٨٣     خسائر بيع موجودات ثابتة مادية

   ١,٣٥١,١٩٣,٩٧٧       ٧٦٦,٨٠٠,١٦٦      المطلوبات التشغيليةو  الربح قبل التغيرات في الموجودات

 بات التشغيليةالمطلو و  التغير في الموجودات

 يف إيداعات )الزيادة/ (النقص 

 )  ١١٦,٦٣٦,٣١٦(      ٧٥,٢٤٧,٣٤٠      )احتياطي نقدي الزامي(لدى مصرف سورية املركزي    

 )  ٧٢,٠٧٩,٦٤١(      ٦٤٢,٣٢٦,٤٧٤     يف التسهيالت اإلئتمانية املباشرة) الزيادة/ (النقص 

 )  ١٥,٣٠٩,٠٣٤(  )    ١٠٤,٤٧٠,٦١٠(    يف موجودات أخرى الزيادة

 )   ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠(      -        )اليت يزيد استحقاقها عن ثالثة أشهر(النقص يف ودائع املصارف 

   ١,٩٤٠,٤٧٤,٥١٩   )    ١,٤٥٠,٢٦٣,٧١٧(    املاليةواملؤسسات  الزيادة يف ودائع الزبائن) / النقص(

 )  ٧٩,٩٨٩,١٢٠(  )    ٤١,١٤٨,٣٥٦(    النقص يف تأمينات نقدية

 )  ٤٤٨,١٦١,٦٢٠(      ١١٢,١٧٨,٩٣٨      أخرى يف مطلوبات )النقص/ ( الزيادة

   ٢,٢٥٩,٤٩٢,٧٦٥         ٦٧٠,٢٣٥      صافي االموال الناتجة عن النشاطات التشغيلية قبل الضرائب

   -        -        ضرائب دخل مسددة

   ٢,٢٥٩,٤٩٢,٧٦٥         ٦٧٠,٢٣٥      الناتجة عن النشاطات التشغيلية صافي األموال



 

 تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية  ٤١إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 

- ٨ -

 سورية  - بنك األردن  

 ة مغفلة عامة سوريةشركة مساهم

 تابع/ بيان التدفقات النقدية 

   

   كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     

    ٢٠١٣      ٢٠١٤   

   .س.ل      .س.ل    إيضاح  

 التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية

 )  ٢٧,٩٣٤,٦٧١(  )    ٩,٨٩١,٨٥٨  (  ٨  شراء موجودات ثابتة مادية

 )  ٢,٣٩٤,٣٠٠(  )      ٥٥١,٣٤٢( ٩  شراء موجودات غري ملموسة

    ٤٩,٠٠٠         ٥٢٦,١٦٤     متحصالت بيع موجودات ثابتة مادية

 )  ٣٠,٢٧٩,٩٧١(  )    ٩,٩١٧,٠٣٦(   صافي األموال المستعملة في النشاطات االستثمارية  

 
 تأثري تغريات أسعار الصرف على النقد وما يوازي النقد 

 )  ٢٠٤,٣٤٥,٩٠٥(  )    ٨٦٤,١٦٨,٣٠٤(   )الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي(  

   ٢,٠٢٤,٨٦٦,٨٨٩   )    ١٧٧,٥٥١,٦٦٥(    ما يوازي النقدو  الزيادة يف النقد) / النقص( صايف

   ٤,٣٣٣,٨٨٥,٩٤٠       ٦,٣٥٨,٧٥٢,٨٢٩    ١٣  النقد وما يوازي النقد يف بداية السنة

اية السنة    ٦,٣٥٨,٧٥٢,٨٢٩       ٦,١٨١,٢٠١,١٦٤    ١٣  النقد وما يوازي النقد يف 

 دفقات النقدية التشغيلية من الفوائدالت

   ٧٣٦,٠٨٨,٦٤١      ٤٨٨,٢٠٦,٥٢١      فوائد مقبوضة

)  ٧١٣,٨٤٨,٧٧٤  (  )    ٧١٧,٧١١,٧٧٩  (    فوائد مدفوعة
  

 
  



 

 - ٩ -

 سورية  -بنك األردن 

 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

 إيضاحات حول البيانات المالية 

  ٢٠١٤كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في 

   

 
 علومات عامةم  - ١

تأسس املصرف مبوجب قانون  .ع.م.من بنك األردن ش% ٤٩شركة مسامهة مغفلة عامة سورية مملوكة بنسبة و  سورية ه -بنك األردن 
الصادر عن رئاسة جملس الوزراء و  .م/٣٦مبوجب القرار رقم  ٢٠٠٧أيار  ٢٧مت الرتخيص إلنشائه بتاريخ  ٢٠٠١لعام  ٢٨املصارف اخلاصة رقم 

يف سجل املصارف و  ٢٠٠٨أيار  ٢٨تاريخ  ١٥٣٥١هورية العربية السورية ومت تسجيله يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم يف اجلم
 .٢٠٠٨متوز  ٢٩تاريخ  ١٧حتت الرقم 

شارع  -مدينة دمشق األعمال املصرفية واملالية من خالل مركزه يفو  يقوم بكافة اخلدمات هوو  ٢٠٠٨تشرين الثاين  ١٨باشر املصرف أعماله يف 
 ٩٩مدة املصرف . فروع مغلقة يف الوقت احلايل علمًا أن هناك ثالثة بغداد وفروعه داخل  اجلمهورية العربية السورية وعددها ثالثة عشر فرعاً 

 .٢١٠٦أيار عام  ٢٦عاماً تنتهي يف 

. لرية سورية للسهم الواحد ٥٠٠يمة امسية سهم بق ٣,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية موزع على ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠تأسس البنك برأمسال مقداره 
 ، على زيادة رأمسال املصرف ليصبح بقيمة٢٠٠٩حزيران  ٢٧وافقت اجلمعية العمومية غري العادية املنعقدة بتاريخ 

اية شهر كانون األول  ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   .٢٠٠٩لرية سورية، مت االنتهاء من عملية االكتتاب وزيادة رأس املال يف 

على تعديل القيمة االمسية لسهم املصرف لتصبح مائة لرية سورية للسهم  ٢٠١١حزيران  ١٦ة األوراق واألسواق املالية السورية بتاريخ وافقت هيئ
اية يوم  سهم بقيمة إمجالية تبلغ  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم البنك  ٢٠١١حزيران  ٣٠الواحد وذلك يف 

 .يةلرية سور  ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

 .أسهم البنك مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية

يف  دارةجملس اإلمبوجب التفويض املمنوح له من قبل  ٢٠١٤كانون األول   ٣١على البيانات املالية للسنة املنتهية يف رئيس جملس اإلدارة وافق 
 .عة ملوافقة اهليئة العامة للمسامهنيوهي خاض ٢٠١٥كانون الثاين   ٢٤املنعقدة بتاريخ  ٢٠١٥اجتماع اجللسة األوىل للعام 

 
  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  -  ٢

  املعايري والتفسريات املتبعة يف السنة احلالية  أ – ٢

ليت مل تؤثر بشكل جوهري على مت إتباع املعايري والتفسريات اجلديدة واملعدلة التالية يف إعداد البيانات املالية للمصرف خالل السنة احلالية، وا
  :تقبليةاملبالغ واإليضاحات الواردة يف البيانات املالية، علماً بأنه قد يكون هلا تأثري على املعاجلة احملاسبية للمعامالت والرتتيبات املس

  

التعديالت على املعايري الدولية للتقارير املالية 
البيانات املالية املوحدة  –) ١٢(و) ١٠(أرقام 
 فصاح عن احلصص يف املنشآت األخرىواإل

بتعريف ) ١٠(ة على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم صلاتتعلق التعديالت احل 
اليت ينطبق عليها تعريف املنشآت االستثمارية، وتتطلب تلك التعديالت من املنشآت 

ا وفقا للقيمة  املنشآت االستثمارية عدم توحيد أعمال الشركات التابعة هلا واالعرتاف 
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البيانات ): ٢٧(ومعيار احملاسبة الدويل رقم 
  . واملتعلقة باملنشآت االستثمارية املالية املنفصلة

 

ا املالية املنفصلة واملوحدةأو  رباحالعادلة من خالل األ ولكي تعترب . اخلسائر يف بيانا
  :منشأة استثمارية حيب

ن لغرض تزويدهم اكثر من املستثمريأو  احلصول على متويل من واحد •
  االستثمار؛ إدارةخدمات 

 االلتزام للمستثمر، أن الغرض الوحيد من هذه املنشأة االستثمارية ه •
أو   عائد االستثمارأو  استثمار األموال لتحسني العائد من رأس املال،و 

كليهما؛ و
.القيمة العادلة أساسقياس وتقييم أداء كافة االستثمارات على  •

) ١٢(ة بعض التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ونتيجة لذلك مت إضاف
للتعريف مبتطلبات اإلفصاح اجلديدة لتلك املنشآت ) ٢٧(واملعيار احملاسيب الدويل رقم 

  .إن التعديالت تتطلب التطبيق بأثر رجعي. االستثمارية
 

) ٣٢(التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم 
التقاص بني املوجودات  – يةعرض األدوات املال

  .املالية واملطلوبات املالية
 

توضح هذه التعديالت املتطلبات املتعلقة بالتقاص بني املوجودات املالية واملطلوبات  
املالية، وحتديدًا معىن احلقوق القانونية امللزمة للتقاص، التحقق والتسوية يف نفس 

  .يإن التعديالت تتطلب التطبيق بأثر رجع. الوقت
 

) ٣٦(التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم 
اإلفصاحات حول املبلغ – اخنفاض قيمة األصول

 القابل لالسرتداد للموجودات غري املالية

تلغي هذه التعديالت متطلبات اإلفصاح عن املبلغ القابل لالسرتداد لوحدة توليد  
ات العمر الزمين غري احملدد املوجودات غري امللموسة ذأو  النقد واليت وزعت الشهرة

عدم استعادة قيمة التدين لوحدة توليد النقد أو  بناء عليها يف حالة عدم وجود تدين
ا كما قدمت هذه التعديالت متطلبات إفصاح إضافية واليت تكون مالئمة . املتعلقة 

لوحدة توليد النقد يقاس بالقيمة أو  صلعندما يكون املبلغ القابل لالسرتداد لأل
تتضمن هذه اإلفصاحات اجلديدة مستويات . العادلة مطروحا منه تكاليف االستبعاد

ية وأساليب التقييم املستخدمة ساسالتسلسل اهلرمي للقيمة العادلة، واالفرتاضات األ
قياس ) ١٣(واليت تتماشى مع اإلفصاح املطلوب للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

  .ت تتطلب التطبيق بأثر رجعيإن التعديال. القيمة العادلة

) ٣٩(التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم 
تبادل  -االعرتاف والقياس : األدوات املالية

  .املشتقات وحماسبة التحوط

جاءت هذه التعديالت للتخفيف من متطلبات التوقف عن حماسبة التحوط عندما  
كما .  استبداهلا ضمن ظروف معينةتكون املشتقة املالية واحملددة كأداة حتوط قد مت

وضحت هذه التعديالت أن أي تغري يف القيمة العادلة للمشتقة املالية احملددة كأداة 
حتوط الناشىء عن التبادل جيب أن يؤخذ بعني االعتبار عند تقييم وقياس فعالية 

  .إن التعديالت تتطلب التطبيق بأثر رجعي. التحوط
 

ويّعرف تفسري الضريبة، .  يتناول كيفية االعرتاف مبسؤولية دفع ضريبة تفرضها احلكومة  تاجلبايا): ٢١(التفسري رقم 
 .وحيدد احلدث امللزم الذي يؤدي إىل مسؤولية توجب دفعها كما حددها التشريع
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 املعايري اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد  ب -٢

 :التعديــــــالت اليت ختص أعمال املصرف واجلاهــــــــــــــــزة للتطبيق املبكر لكن غري سارية املفعول بعدلـــــــــم يقم املصرف بتطبيـــــــق 

سارية المفعول للسنوات المالية التي   
بعدأو  تبدأ في

  

 – ٢٠١٠حتسينات على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة يف األعوام  •
 ) ١٣(و) ٨(،)٣(، )٢(يري الدولية للتقارير املالية أرقام واملتعلقة باملعا ٢٠١٢

).٢٤(و) ٣٨(، )١٦(ومعايري احملاسبة الدولية أرقام 

 ٢٠١٤متوز  ١ 

حتســـــينات على املعاييــــــــــر الدوليــــــــــة للتقارير املالية الصادرة يف األعوام  •
) ٣(، )١(ملالية أرقام واملتعلقة باملعايري الدولية للتقارير ا ٢٠١٣- ٢٠١١

 ).٤٠(ومعيار احملاسبة الدويل رقم ) ١٣(و

 ٢٠١٤متوز  ١ 

 - اإليرادات من العقود مع العمالء) ١٥(املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  •
والذي حيدد منوذج واحد وشامل للمنشآت واستخدامها يف احملاسبة عن 

املعيار الدويل للتقارير  سوف حيل. اإليرادات الناشئة عن عقود مع العمالء
مكان التوجيه لتحقق اإليرادات احلايل مبا فيه املعيار احملاسيب ) ١٥(املالية رقم 

 عقود اإلنشاء) ١١(، املعيار احملاسيب الدويل رقم اإليراد) ١٨(الدويل رقم 
إن املبدأ . والتفسريات ذات الصلة وذلك عندما يصبح ساري املفعول

أن على املنشأة و  ه) ١٥(ر الدويل للتقارير املالية رقم ي لـــــ املعياساساأل
اخلدمات اليت وُعدت للعمالء أو  االعرتاف باإليراد متاشيًا مع نقل البضائع

وذلك باملبلغ الذي يعكس توقع املنشأة أن يكون هلا من حق مقابل تلك 
 .السلع واخلدمات

 ٢٠١٧كانون الثاين   ١ 

احملاسبة عن حيازة ) ١١(لتقارير املالية رقم التعديالت على املعيار الدويل ل •
والذي يوفر التوجيه بشأن كيفية احتساب  احلصص يف الرتتيبات املشرتكة

حيازة العمليات املشرتكة اليت متثل األعمال كما هي حمددة مبوجـــب املعيار 
 .اندماج األعمال) ٣(الدويل للتقارير املالية رقم 

 ٢٠١٦كانون الثاين   ١ 

املمتلكات واملصانع ) ١٦(الت على معيار احملاسبة الدويل رقم التعدي •
تصنيف  األصول غري امللموسة) ٣٨(ومعيار احملاسبة الدويل رقم  واملعدات

تعديالت على معيار احملاسبة الدويل   -طرق مقبولة لالستهالك واإلطفاء 
 أساسحيظر املنشآت من استخدام طريقة االستهالك على  –) ١٦(رقم 
التعديالت على معيار احملاسبة . رادات لبنود املمتلكات واملصانع واملعداتاإلي

الذي يُعرض افرتاض قابل للدحض أن اإليرادات ليست ) ٣٨(الدويل رقم 
 اً مناسباً إلطفاء املوجودات غري امللموسةأساس

 ٢٠١٦كانون الثاين   ١ 
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املنفصلة  املالية البيانات) ٢٧(التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  •
واليت أجازت اختياريًا باستخدام طريقة حقوق امللكية يف البيانات املالية 
املنفصلة على االستثمارات يف الشركات التابعة، مشاريع مشرتكة وشركات 

 .زميلة

 ٢٠١٦كانون الثاين ١ 

ومعيار ) ١٠(التعديالت على معيار احملاسبة الدويل للتقارير املالية رقم  •
مسامهة يف أصول بني املستثمر وشركة أو  بيع) ٢٨(سبية الدويل رقم احملا
مسامهة يف أصول بني أو  والذي يوضح طريقة بيعمشروع مشرتك أو  زميلة

يتطلب االعرتاف الكامل ) أ(مشروع مشرتك حبيث أو  مستثمر وشركة زميلة
مسامهة أو  اخلسائر الناجتة عن بيعأو  رباحيف البيانات املالية للمستثمر من األ

احملدد يف املعاير الدويل للتقارير و  على النح(يف أصول اليت تشكل العمل 
أو  رباحيتطلب االعرتاف اجلزئي لأل) ب(، )مج األعمالد) ٣(املالية رقم 

 اخلسائر عندما تكون األصول ال متثل األعمال أي انه يتم االعرتاف بالربح
 س هلم عالقة بتلك الشركة الزميلةاخلسارة لغاية حصة املستثمرين الذين ليأو 
هذه املتطلبات تطبق بغض النظر عن الشكل القانوين . املشروع املشرتكأو 

املسامهة يف أصول من أو  للعملية، على سبيل املثال سواء متت عملية البيع
مما أدى إىل (قبل مستثمر قام بنقل أسهم يف شركة تابعة واليت متلك أصول 

 .عرب بيع مباشر لألصول أنفسهمأو  ،)شركة التابعةفقدان السيطرة على ال

 ٢٠١٦كانون الثاين ١ 

اليت عرض البيانات املالية ) ١(التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم  •
تشري إىل املعوقات اليت تواجه معدي البيانات املالية الذين يستخدمون 

م عند إعداد التقارير املالية  تقديرا

 ٢٠١٦ كانون الثاين  ١ 

البيانات ) ١٢(و) ١٠(التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  •
ومعيار احملاسبة املالية املوحدة واإلفصاح عن احلصص يف املنشآت األخرى 

) ٢٠١١: (استثمار يف شركات زميلة ومشاريع مشرتكة) ٢٨(الدويل رقم 
وحيد يف املنشآت والذي حيدد اجلوانب اخلاصة بتطبيق االستثناء من الت

 . االستثمارية

٢٠١٦كانون الثاين   ١ 

-٢٠١٢حتسينات على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة يف األعوام  •
) ٥(واليت تتضمن التعديالت لـــ املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ٢٠١٤

 ).٣٤(و) ١٩(ومعيار احملاسبة الدويل رقم ) ٧(و

 ٢٠١٦كانون الثاين   ١ 

  

، أن تطبيق املعايري والتفسريات أعاله يف الفرتات املستقبلية لن يكون هلا تأثري هام دارة، باعتقاد اإل)٩(باستثناء املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  . على البيانات املالية للمصرف خالل التطبيق املبدئي
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  ٩ رقم المالية لتقاريرل الدولي معيارال عن ملخص

  املالية اتاملوجود
 رقم الدويل احملاسبة معيار نطاق ضمن تندرج واليت املالية للموجودات جديد وتصنيف قياس متطلبات ٩ رقم الدويل املالية التقارير معيار يقدم
 أما الحقا وقياسها اليةامل املوجودات مجيع تصنيف ٩ رقم الدويل املالية التقارير معيار يتطلب حتديداً،. والقياس االعرتاف: املالية األدوات – ٣٩

 التعاقدي النقدي التدفق وخصائص املالية املوجودات دارةإل بالنسبة املنشأة أعمال منوذج أساس على العادلة بالقيمةأو  املطفأة بالكلفة
  .املالية للموجودات

 يكون والذي أعمال منوذج ضمن به حمتـفظ صلاأل نكا إذا فقط املطفأة بالكلفة الدين أدوات قياس، ٩ رقم الدويل املالية التقارير معيار يتطلب
 تواريخ يف املايل صللأل التعاقدية الشروط عن ينتج كان وإذا التعاقدية النقدية التدفقات حتصيل أجل من باملوجودات االحتفاظ منه اهلدف
 أداة فإن الشرطني، كال حتقيق يتم مل إذا. سددامل غري يساساأل املبلغ على والفائدة يساساأل للمبلغ دفعات جمرد تكون نقدية تدفقات حمددة
  .اخلسائرأو  رباحاأل خالل من العادلة بالقيمة تصنيفها يتم الدين
 كان إذا واخلسائر رباحاأل خالل من العادلة بالقيمة املطفأة الكلفة شروط عليها تنطبق دين أداة حيدد أن املبدئي االعرتاف عند املصرف بإمكان
  .احملاسيب التطابق عدم حاالت من كبري بشكل يقللأو  يزيل بذلك القيام
  .القيمة يف التدين الختبار املطفأة، بالكلفة الحقاً  قياسها يتم اليت الدين أدوات ختضع
 وتلك للمتاجرة ا احملتفظ األصول تلك باستثناء واخلسائر رباحاأل خالل من العادلة بالقيمة امللكية حقوق أدوات وقياس تصنيف يتم
 بالقيمة احملددة امللكية حقوق أدوات من الناجتة واخلسائر رباحاأل إن. اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة احملددة الستثماراتا

 يتم يراداإل – ١٨ رقم الدويل احملاسبة ملعيار وفقا الدخل بيان يف قيدها يتم اليت رباحاأل أنصبة باستثناء اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة
  .الدخل بيان إىل الحقاً  تصنيفها إعادة يتم وال اآلخر الشامل الدخل يف قيدها

 القيمة من التصنيف إعادة ينبغي العادلة، القيمة خيار مبوجب اخلسائرأو  رباحاأل خالل من العادلة بالقيمة احملددة غري الدين ألدوات بالنسبة
 متوافقاً  يعود ال حبيث املالية هملوجودات بالنسبة أعماله منوذج املصرف يغري عندما العكسأو  املطفأة لفةالك إىل واخلسائر رباحاأل خالل من العادلة
  .السابق التصنيف أسس مع

. املعيار هذا نطاق ضمن مالياً  أصالً  املضيف يكون عندما العقود يف املدجمة املشتقات فصل عدم ٩ رقم الدويل املالية التقارير معيار يتطلب
  .املختلط العقد جممل على العادلة بالقيمةأو  املطفأة بالكلفة أما القياس أسس حتديد ينبغي ذلك، عن اً عوض

  املالية املطلوبات
 يتعلق املالية املطلوبات وقياس تصنيف يف تغيري أهم إن. املالية املطلوبات وتصنيف لقياس متطلبات ٩ رقم الدويل املالية التقارير معيار يتضمن
 ذلك ائتمـان خماطر يف التغيريات إىل واملنسوب) واخلسائر رباحاأل خالل من العادلة بالقيمة حمدد( مايل ملطلوب العادلة القيمة يف التغيري مبحاسبة
  .للمطـلوب
 التغيريات إىل املنسوب العادلة القيمة يف التغري مبلغ عرض ينبغي واخلسائر، رباحاأل خالل من العادلة بالقيمة احملددة املالية للمطلوبات بالنسبة

 يتم ال. اخلسائرأو  رباحاأل يف احملاسبية املطابقة سوء زيادةأو  إجياد إىل املعاملة هذه تؤدي مل ما اآلخر الشامل الدخل ضمن االئتمان خماطر يف
 ،٣٩ رقم الدويل احملاسيب للمعيار وفقاً . لدخلا بيان إىل املايل املطلوب ائتمان خماطر إىل املنسوبة العادلة القيمة يف التغريات تصنيف إعادة الحقا
 .الدخل بيان يف واخلسائر رباحاأل خالل من العادلة بالقيمة احملدد للمطلوب العادلة القيمة يف التغري مبلغ بإمجايل االعرتاف سابقاً  يتم كان
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 السياسات المحاسبية الهامة  -  ٣

 تصريح التقيد بالمعايير

  .للمصرف وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية، ووفقاً للقوانني احمللية النافذة وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف مت إعداد البيانات املالية
اً البيانات املالية مبوجب ترتيب تقرييب تبعطبيعة كل منها وجرى تبويبها يف  لقد جرى تصنيف احلسابات يف املوجودات واملطلوبات حسب

 .يةلنسبلسيولتها ا

 أسس التقييم

 :مبدأ الكلفة التارخيية باستثناء البنود التالية اليت يتم قياسها بالقيمة العادلة  أساسعداد البيانات على إمت 

ا بغرض املتاجرة -  . املوجودات واملطلوبات احملتفظ 

 . اخلسائرأو  رباحالقيمة العادلة من خالل األ أساسدوات املالية احملددة على األ -

 . ارات يف حقوق امللكيةاالستثم -

 وراق املالية املتوفرة للبيعاأل -

 .بالقيمة العادلة دوات املالية املشتقة اليت يتم قياسهااأل -

 :ية هي مدرجة أدناه ساسن السياسات احملاسبية األإ

 :العمالت االجنبية   )أ(

. أسعار القطع السائدة بتواريخ العمليات أساسيتم تسجيلها على ) عمالت اجنبية(إن العمليات اجملراة بعمالت غري عملة اعداد التقارير املالية 
 أسعار القطع السائدة بتاريخ بيان الوضع املايل أساسحتويل البنود املالية بالعمالت االجنبية على  إعادةبتاريخ كل بيان وضع مايل يتم 

جنبيـة املسجلة ن البنود غري املالية بالعمالت األإ). ٢٠١٤كانون األول   ٣١كما يف و  لليور ٢٤٠,٦٨و للدوالر األمريكي. س.ل ١٩٧,٩٦(
ن البنود غري املالية اليت إ. سعار القطع السائدة يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلةأ أساسالقيمة العادلة يعاد حتويلها على  أساسعلى 

 .االكلفة التارخيية بعملة اجنبية ال يعاد حتويله أساسجرى تقييمها على 

، باستثناء فروقات القطع على العمليات املنفذة بقصد التحّوط ملخاطر حمددة خلسائر يف الفرتة اليت نشأت فيهاوا رباحتقيد فروقات القطع يف األ
ملتوقع اأو  ىل نشاط أجنيب من غري املقررإدائنة متوجبة أو  بعمالت أجنبية وفروقات القطع على بنـود مالية متثل ارصدة مدينة مطلوبة من

ومن مث تقيد يف  لكيةقوق املظهارها يف حساب فـروقات حتويل عمالت أجنبية ضمن حإتسديدها يتم تسجيلها يف الدخل الشامل اآلخر و 
 .اخلسائر عند التفرغ عن صايف املسامهةأو  رباحاأل
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 :االعرتاف والغاء االعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية   )ب(

ويتم االعرتاف . بالتاريخ الذي نشأت فيه، بالقروض والتسليفات والودائع وسندات الدين الصادرة واملطلوبات املرؤوسةيتم االعرتاف املبدئي 
 . املبدئي جبميع املوجودات واملطلوبات املالية االخرى يف التاريخ الذي يصبح فيه املصرف فريقا يف الشروط التعاقدية لالداة

اصدار املوجودات أو  ان تكاليف اجراء العملية املرتبطة مباشرة باقتناء. ملطلوبات املالية بالقيمة العادلةيتم القياس املبدئي للموجودات وا
تنزيلها من القيمة العادلة أو  يتم اضافتها) اخلسائرأو  رباحباستثناء املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األ(واملطلوبات املالية 
املطلوبات أو  اما تكاليف اجراء العملية املرتبطة مباشرة باقتناء املوجودات. عند االعرتاف املبدئي، حسبما ينطبق، ملطلوبات املاليةللموجودات وا

ا فوراأو  رباحاملالية بالقيمة العادلة من خالل األ   .اخلسائرأو  رباحيف األ" اخلسائر فيتم االعرتاف 
املايل  صلعندما حتّول األأو  ،صلاقدية يف التدفقات النقدية من األمايل عند انتهاء أجل احلقوق التع أصلبلغاء االعرتاف من قبل املصرف إيتم 

حيافظ على مجيع خماطر وعائدات أو  اذا مل حيول املصرف. املايل اىل منشأة اخرى صليف عملية تتضمن حتويل مجيع خماطر وعائدات ملكية األ
ا يف األ، املنقول صلى األواستمر بالسيطرة عل صلملكية األ وبااللتزامات املرتتبة عنها يف املبالغ  صلجيب ان يعرتف املصرف حبصته احملتفظ 

جيب ان يستمر املصرف باالعرتاف ، املايل املنقول صلاذا حافظ املصرف بصورة مهمة على مجيع خماطر وعائدات ملكية األ. اليت قد يتم دفعها
 . ف باالقرتاضات الضامنة للعائدات املقبوضةاملايل وكذلك االعرتا صلباأل

قابل املقبوض وبرسم القبض ضمن وجمموع امل صلمايل بالقيمة املطفأة، يتم االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية لأل أصللغاء االعرتاف بإعند 
 . اخلسائرأو  رباحاأل

ا ال تفي أطول وخماطر مماثلة واملصدرة من املصدر عينه حيث أتحقاقات لغاء االعرتاف بسندات الدين املستبدلة بسندات دين ذات اسإال يتم 
طفاؤها كتعزيز للعائد على مدى الفرتة إيتم تأجيل العالوات واحلسومات الناجتة عن عملية بدل السندات املذكورة و . لغاء االعرتافإبشروط 

  . املتبقية لالستحقاقات املمددة
اأو  لغاءإأو  عفاء منرف مبطلوبات مالية فقط عند اإلملصلغاء االعتـراف من قبل اإيتم  يتم االعرتاف بالفرق . انتهاء أجل االلتزامات اخلاصة 

أو  مبا يف ذلك املوجودات غري النقدية املنقولة، لغاء االعرتاف به واملقابل املدفوع وبرسم الدفعإدفرتية لاللتزام املايل الذي مت بني القيمة ال
  . اخلسائرأو  رباحبدة ضمن األااللتزامات املتك

 :تصنيف املوجودات املالية   )ج(

قروض وتسليفات، متوفرة ، مستبقاة لتاريخ االستحقاق: ويل، يتم تقييم االستثمارات يف أوراق مالية تبعا لتصنيفها إما كـ لالعرتاف األ" الحقا
 . اخلسائرأو  رباحبالقيمة العادلة من خالل األأو  للبيع،

 : االستحقاقيف أوراق مالية مستبقاة لتاريخ استثمارات 

قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت وان أو  االستثمارات املستبقاة لتاريخ االستحقاق هي موجودات غري مشتقة ذات دفعات ثابتة
ا حلني االستحقاق القيمة العادلة من خالل  أساسواليت ال تكون حمددة على ، املصرف لديه النية االجيابية والقدرة على االحتفاظ 

 . كمتوفرة للبيعأو   اخلسائرأو  رباحاأل

 . الكلفة املطفأة باستعمال طريقة الفائدة الفعلية أساسيتم قياس االستثمارات املستبقاة لتاريخ االستحقاق على 
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 :استثمارات يف أوراق مالية كقروض وتسليفات 

قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت أو  وجودات غري مشتقة ذات دفعات ثابتةاالستثمارات يف اوراق مالية كقروض وتسليفات هي م
ا حلني االستحقاق  . وان املصرف لديه القدرة على االحتفاظ 

 . الكلفة املطفأة باستعمال طريقة الفائدة الفعلية أساسيتم قياس االستثمارات يف اوراق مالية كقروض وتسليفات على 

 :لية متوفرة للبيع استثمارات يف أوراق ما

ان سندات املسامهة غري . االستثمارات املتوفرة للبيع هي موجودات غري مشتقة مل يتم حتديدها ضمن فئات املوجودات املالية االخرى
على يتم تسجيل باقي االستثمارات املتوفرة للبيع . املدرجة اليت ال ميكن تقييم قيمتها العادلة بشكل موثـوق يتم تسجيلها بالكلفة

  . اخلسائر غري احملققة ضمن بنود الدخل الشامل اآلخرأو  رباحالقيمة العادلـة وتدرج األ أساس
يتم فصل التغري يف القيمة العادلة الستثمارات يف ادوات دين متوفرة للبيع اعيد تصنيفها كمستبقاة لتاريخ االستحقاق عن التغري يف 

فرة للبيع ضمن حقوق امللكية ويتم اطفاؤها كتعزيز للعائد على مدى العمر املتبقي الداة القيمة العادلة الستثمارات يف ادوات دين متو 
 . الدين

 :اخلسائر أو  رباحالقيمة العادلة من خالل األ أساسالتحديد على 

 :االت التالية اخلسائر يف أي من احلأو  رباحالقيمة العادلة من خالل األ أساسيقوم املصرف بتحديد موجودات ومطلوبات مالية على 

 أو  القيمة العادلة ؛ أساساملطلوبات واعداد التقارير الداخلية عنها على أو  وتقييم املوجودات إدارةيتم   •

 يقّلل اىل حد كبري عدم تناسب حماسيب قد ينشأ خالفا لذلك ؛ أوأو  ان التحديد يلغي  •

 . هامة التدفقات النقدية املطلوبة يف العقد خالفا لذلكاملطلوبات تتضمن مشتقات مدجمة تعّدل بصورة أو  ان املوجودات  •

 :املطلوبات املالية وادوات حقوق امللكية   )د(

 :حقوق ملكية أو  التصنيف كدين

حقوق ملكية بناء على جوهر االتفاقيات التعاقدية أو  دوات الدين وحقوق امللكية اليت يصدرها املصرف كمطلوبات ماليةأيتم تصنيف 
 . الداة حقوق امللكيةو  لتزام املايلوالتعريف لال

ا يتم االعرتاف بادوات حقوق امللكية . أداة حقوق امللكية هي أي عقد يثبت احلصة املتبقية يف أصول املنشأة بعد خصم مجيع التزاما
 . الصادرة عن املصرف بقيمة العائدات املقبوضة صايف من تكاليف االصدار املباشرة

ا واقتطاعها من حقوق امللكية، دوات حقوق امللكية اخلاصة بهعاد املصرف شراء اأذا إ أو  ال يتم االعرتاف بأي ربح. فيتم االعرتاف 
 . الغاء ادوات حقوق امللكية اخلاصة باملصرفأو  اصدارأو  بيعأو  اخلسائر عند شراءأو  رباحخسارة يف األ

اداة أو  الصادرة عن املصرف بشكل منفصل كمطلوبات مالية) تحويلسندات قابلة لل(يتم تصنيف االجزاء املكونة لالدوات املركبة 
ان خيار التحويل الذي سيتم تسديده مبوجب . اداة حقوق امللكيةو  جلوهر االتفاقيات التعاقدية وتعريف االلتزام املايل" حق ملكية وفقا

 .مبثابة اداة حق ملكيةو  اخلاصة باملصرف ه مايل آخر مقابل عدد حمدد من ادوات حقوق امللكية أصلأو  تبادل مبلغ نقدي ثابت
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 :املطلوبات املالية 

ا بغرض املتاجرة وال يتم حتديدها بالقيمة العادلة من خالل األ " يتم قياسها الحقا، اخلسائرأو  رباحاملطلوبات املالية اليت ال حيتفظ 
 . بالكلفة املطفأة باستعمال طريقة الفائدة الفعلية

يتم حتديده أو  اخلسائر عندما حيتفظ بااللتزام املايل بغرض املتاجرةأو  رباحات املالية بالقيمة العادلة من خالل األيتم حتديد املطلوب
 . اخلسائرأو  رباحبالقيمة العادلة من خالل األ

 :ند االعرتاف االويل اذا اخلسائر عأو  رباحان االلتزام املايل غري احملتفظ به بغرض املتاجرة قد حيدد بالقيمة العادلة من خالل األ

 خيفف بشكل جوهري تضارب القياس واالعرتاف الذي قد ينتج ؛ أوأو  كان مثل هذا االعرتاف يلغي ∗

ا وتقييم اداؤها " االثنني معاأو  مطلوبات ماليةأو  كان االلتزام املايل ميثل جزء من جمموعة موجودات مالية ∗ واليت يتم ادار
وتقدم ، اسرتاتيجية استثمارية موثقةأو  املخاطر للمصرف دارةالسرتاتيجية موثقة إل" االقيمة العادلة وفق أساسعلى 

  ؛ أو ساسوفق ذلك األ" املعلومات حول اجملموعة داخليا
بالقيمة العادلة " وكان العقد املختلط بكامله حمددا، اكثرأو  كان االلتزام املايل ميثل جزء من عقد حيتوي على مشتق مدمج ∗

 . ٩اخلسائر مبوجب معيار التقارير املالية الدويل رقم أو  رباحمن خالل األ

 :تقاص املوجودات واملطلوبات املالية   )ه(

عندما ينوي املصرف أو  تقاص املوجودات واملطلوبات املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل بالصايف فقط عندما يكون هناك حق قانوين لعمل ذلك
 . صايف القيمة واما ان حيقق املوجودات ويسدد املطلوبات بشكل متزامن سأساما القيام بالتسوية على أ

 :دوات املالية قياس القيمة العادلة لأل  )و(

السوق و  أ( يصلاأليف السوق  االلتزام يف معاملة منظمةلنقل  دفعهسيتم  الذيأو  صلتعترب القيمة العادلة السعر الذي سيتم استالمه لبيع األ
مقدراً أو  إذا كان ذلك السعر ملحوظاً بشكل مباشر ظر عّمانبغض ال) البيعسعر  أي(السوق احلالية  لظروفالقياس وفقاً  تاريخيف ) األكثر رحباً 

يف  اإللتزام يف حال رغب املشاركونأو  صلخصائص األ، االعتباربعني  يأخذ املصرف، العادلةالقيمة  عند قياس. تقييم آخربإستخدام أسلوب 
 .اإللتزام يف تاريخ القياسأو  صلعند تسعري األاإلعتبار  اخلصائص بعنيتلك  السوق أخذ
مت حتديد تسلسل القيمة العادلة الذي يصنف مدخالت أساليب التقييم املستخدمة لقياس ، ولغايات اعداد التقارير املالية، اىل ذلكباإلضافة 

 :القيمة العادلة ضمن ثالث مستويات
اإللتزامات املطابقة اليت أو  يف السوق النشط لألصول) غري معدلة(ملستوى األول عبارة عن أسعار معلنة إن مدخالت ا: املستوى األول -

 .تستطيع املنشأة الوصول إليها يف تاريخ القياس
هذا . ستوى األولتتمثل مدخالت املستوى الثاين بكافة املدخالت اليت ال تعترب أسعار معلن عنها واليت يتم تضمينها يف امل: املستوى الثاين -

  .غري مباشرأو  اإللتزام إما بشكل مباشرأو  صلوتكون هذه املدخالت ملحوظة لأل
  .اإللتزامأو  صلتعترب مدخالت املستوى الثالث مدخالت غري ملحوظة لأل: املستوى الثالث -
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 :تدين قيمة املوجودات املالية  )ز(

لناحية ، اخلسائرأو  رباحالقيمة العادلة من خالل األ أساسما عدا تلك اليت هي على ، ليةيف تاريخ كل بيان وضع مايل يتم تقييم املوجودات املا
اكثر بعد اجراء أو  نتيجة حصول حدث، يكون هنالك تدين يف قيمة املوجودات املالية عند وجود دليل حّسي. وجود مؤشرات تدين يف قيمتها

 . بلية املقدرة لالستثمار قد تأثرتان التدفقات النقدية املستق، القيد االويل للموجودات

 على الصعوبات املالية اليت ميكن ان تواجه اجلهة املقرتضة، جمموعة اصول مالية اخنفضت قيمتهاأو   مالياأصالتشتمل االدلة املوضوعية على ان 
 . لتدين يف ادوات مالية مماثلةاضافة اىل االخذ بعني االعتبار اجتاه ومستوى ا، خماطر السيولة واملخاطر التشغيلية، املصدرةأو 

  .يأخذ املصرف بعني االعتبار االصول بشكل منفرد وبشكل مجاعي، عند النظر بوجود دليل على تدين يف قيمة االصول املسجلة بالكلفة املطفأة
ية للموجودات املالية والقيمة الكلفة املطفأة حتدد مبا يساوي الفرق بني القيمة الدفرت  أساسن خسائر تدين قيمة املوجودات املسجلة على إ

يتم عكس خسارة تدنـي ، اذا حصل اخنفاض يف خسارة تدين القيمـة يف فرتة الحقة. اخلسائرأو  رباحتقيد اخلسائر يف األ. االسرتدادية املقدرة
س خسارة تدين القيمة ال تزيد عما  املايل بتاريخ عك صلاخلسائر ضمن حدود ان القيمة الدفرتية لألأو  رباحالقيمة املقيدة سابقا من خالل األ

 . مل يتم قيد خسارة تدين القيمةو  كان ميكن ان تبلغه الكلفة املطفأة فيما ل

االخنفاض الذي يستغرق وقتا طويال دليال أو  بالنسبة اىل ادوات حقوق امللكية يعترب االخنفاض الكبري يف القيمة العادلة اىل ما دون تكلفتها
  . قيمةموضوعيا على اخنفاض ال

فان اخلسائر املرتاكمة املسجلة سابقا يف الدخل الشامل اآلخر واملرتاكمة ضمن حقوق ، بالنسبة لالستثمارات يف أوراق مالية متوفرة للبيع
لالستثمارات  اخلسائر عندما تكون خسائر تدين القيمة مثبتة حبصول تدين مستمر ملدة طويلة يف القيمة العادلةأو  رباحاملسامهني يتم قيدها يف األ

ال تقيد يف ، الحقة حلصول خسارة تدين يف القيمة، ان أي زيادة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف ادوات دين متوفرة للبيع. يف اوراق مالية
، تدين يف القيمة الحقة حلصول خسارة، ان أي زيادة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف ادوات حقوق ملكية متوفرة للبيع. اخلسائرأو  رباحاأل

  اخلسائرأو  رباحتقيد يف األ

 :أدوات مالية مشتقة   )ح(

يتم . قيمتها العادلة بتاريخ التقرير أساسالقيمة العادلة بتاريخ الدخول يف عقد الداة مشتقة ويعاد تقييمها الحقا على  أساستقيد املشتقات على 
اخلسائر اال اذا كانت االداة املشتقة حمددة ومستعملة كأداة حتّوطية، ويف هذه أو  رباحألاخلسائر الناجتة عن ذلك حال حصوهلا يف اأو  رباحقيد األ

  . اخلسائر يعتمد على طبيعة عالقة التحّوطأو  رباحاحلالة فان توقيت القيد يف األ
 :مشتقات مدجمة 

ستقلة عندما ال تكون خماطرها عقود مضيفة اخرى تعامل كأدوات مشتقة مأو  ن املشتقات املدجمة ضمن أدوات مالية اخرىإ
ا يف  أساسوخصائصها متعلقة بقرب بتلك العائدة اىل العقود املضيفة وان العقود املضيفة غري مقّيمة على  قيمة عادلة تقيد تغريا

 . اخلسائرأو  رباحاأل

 :حماسبة التحّوط 

، وادوات غري مشتقة متعلقة مبخاطر عمالت اجـنبيـةاليت تتضمن مشتقات وادوات مشتقة مدجمة ، حيدد املصرف ادوات حتّوطية معينة
تقيد التحّوطات . حتّوطات لصـايف استـثمـارات يف نشاطات أجـنبيـةأو  ،حتّوطات التدفقات النقديةأو  ،إما كتحّوطـات القيمة العادلـــة

  . ملخاطر العمالت االجنبية على التزامات ثابتة كتحّوطات تدفقات نقدية
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املخاطر واسرتاتيجيته  إدارةوأهدافه اخلاصة ب، يوثّق املصرف العالقة بني االداة التحّوطية والبند املتحّوط له، ة التحّوطعند بداية عالق
يوثّق املصرف فيما اذا كانت االداة التحّوطية ، عند بداية عملية التحّوط وبشكل مستمر، كذلك. للدخول يف عمليات حتّوط متفرقة

 .التدفقات النقدية للبند املتحّوط لهأو  طية هي عالية الفعالية يف الغاء التغريات يف القيمة العادلةاملستعملة يف عالقة حتوّ 

 :حتّوط القيمة العادلة 

ضافة باإل، اخلسائرأو  رباحيف األ ان التغــريات يف القيمة العادلــة للمشتقات احملـددة واملمكن اعتبارها كتحّوطـات قيمة عادلة تقيد حاالً 
ان التغري يف القيمة العادلة الداة التحّوط والتغري يف .  أي تغريات يف القيمة العادلة للبند املتحّوط له العائد اىل املخاطر املتحّوط هلاىلإ

 . البند املتحّوط له العائد اىل املخاطر املتحّوط هلا تقيد يف بند بيان الدخل املتعلق بالبند املتحّوط له

اءهاأو  يتم بيعهاأو  ينتهي أجل األداة التحّوطيةأو  ،هذه عندما يلغي املصرف العالقة التحّوطية تتوقف حماسبة التحّوط  تنفيذهاأو  ا
طفاءه يف إان تعديل القيمة الدفرتية للبند املتحّوط له الناتج عن املخاطر املتحّوط هلا يتم . ال تعود مقبولة للمحاسبة التحّوطيةأو 
 . اء من ذلك التاريخاخلسائر ابتدأو  رباحاأل

 :حتّوط التدفق النقدي 

ان اجلزء الفاعل من التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات احملددة واملعتربة كتحّوطات تدفق نقدي يتم تأجيلها ضمن الدخل الشامل 
  .اخلسائرأو  رباحاخلسائر املتعلقة باجلزء غري الفاعل تقيد حاال يف األأو  رباحان األ. اآلخر

اخلسائر يف الفرتات أو  رباحيف الدخل الشامل اآلخر واملرتاكمة ضمن حقوق املسامهني يعاد تصنيفها اىل األ" ملبالغ املقيدة سابقان اإ
امنا، عندما . وذلك يف ذات بند بيان الدخل الذي قيد فيه البند املتحّوط له، اخلسائرأو  رباحاليت يقيد فيها البند املتحّوط له يف األ

واخلسائر املقيدة سابقا  رباحفان األ، مطلوبات غري ماليةأو  العمليات املستقبلية املرتقبة املتحّوط هلا قيد ملوجودات غري ماليةينتج عن 
يف الدخل الشامل اآلخر واملرتاكمة ضمن حقوق املسامهني يتم حتويلها من حقوق املسامهني وتدرج ضمن التقييم االويل لكلفة تلك 

  .املطلوبات غري املاليةأو  اليةاملوجودات غري امل

اءهاأو  يتم بيعهاأو  ينتهي أجل االداة التحّوطيةأو  ،تتوقف حماسبة التحّوط عندما يلغي املصرف العالقة التحّوطية ال أو  تنفيذهاأو  ا
وق املسامهني بذلك خسائر مقيدة يف الدخل الشامل اآلخر ومرتاكمة ضمن حقأو  أرباحان اي . تعود مقبولة للمحاسبة التحّوطية

ائيا يف األ عندما ال يعود من . اخلسائرأو  رباحالتاريخ تبقى ضمن حقوق املسامهني وتتحقق عندما تقيد العملية املستقبلية املرتقبة 
أو  رباحألاخلسائر املرتاكمة سابقا ضمن حقوق املسامهني يتم قيدها حاال يف اأو  رباحفان األ، احملتمل حصول عملية مستقبلية مرتقبة

  . اخلسائر

 :قروض وتسليفات   )ط(

ا ، غري االستثمارات يف أوراق مالية، قابلة للتحديدأو  القروض والتسليفات هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات ثابتة وغري حمتفظ 
تسجل . عد مؤونة تدين قيمة الديون حيث ينطبقالكلفة املطفأة بعد تنـزيل الفائدة غري احملققة وب أساستقيد القروض والتسليفات على . للمتاجرة

او  أ/ية وصلالنقدي وذلك لوجود شكوك واحتمال بعدم حتصيل قيمتها األ ساسالديون الرديئة واملشكوك بتحصيلها على األ  . عائدا
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 :كفاالت ماليـة   )ي(

امل عن خسارة ترتبت الن مدين معّني عجز عن ان عقود الكفاالت املالية هي عقود توجب على املصرف اجراء دفعات حمددة لتعويض احل
كتب اعتماد، عقود ضمان ،  كفاالت( ميكن هلذه العقود ان تأخذ عدة اشكال قانونية للمقاضاة . اجراء دفعة مستحقة مبوجب شروط اداة دين

 . )ائتماين 

القيمة األعلى ما بني هذه القيمة املطفأة  أساسفاتر على والحقا حتمل يف الد، قيمتها العادلة أساستقيد مطلوبات الكفاالت املالية اوليا على 
  .تدرج الكفاالت املالية ضمن املطلوبات االخرى. )عندما يصبح من احملتمل اجراء دفعة من جراء الكفالة (والقيمة احلالية للدفعة املتوقعة 

 :ممتلكات ومعدات    )ك(

 . ان وجدت، بعد تنـزيل االستهالكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة، الكلفة التارخيية أساستظهر املمتلكات واملعدات على 

باستعمال ، باستثناء االراضي والدفعات على حساب نفقـات رأمسالية، يتم احتساب استهالك االصول الثابتة املادية الطفاء تكلفة املوجودات
 :لي طريقة القسط الثابت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لالصول املعنية كما ي

        %   

 ٢    مباين  

 ١٥-٩  معدات وأجهزة وأثاث  

   ١٥    أجهزة احلاسب  

   ١٥    نقل لوسائ  

   ١٥    حتسينات على املأجور  

  ١٥    ديكور  
اية كل عام  . يتم مراجعة طريقة احتساب االستهالك ومدى مدة اخلدمة املقدرة ويتم تسجيل أي تغيري يف التقديرات بأثر مستقبلي، يف 

ة للموجودات ويتم ي من االصول الثابتة يتم حتديدها بالفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفرتيأتقاعد أو  خلسائر الناجتة عن استبعادوا رباحن األإ
 .اخلسائرأو  رباحتسجيلها ضمن األ

 :موجودات غري ملموسة   )ل(

ي لربامج الكومبيوتر وه% ١٥و للفروغ% ٢٠ابت وبنسبة يتم اطفاء املوجودات غري امللموسة، باستثناء الشهرة، باستعمال طريقة القسط الث
 .ختضع الختبار التدين يف قيمتها

 ) :باستثاء الشهرة(التدين يف قيمة اصول ملموسة وغري ملموسة   )م(

اية كل فرتة تقرير اي مؤشر بإن تلك يقوم املصرف مبراجعة القيم الدفرتية الصوله امللموسة وغري امللموسة لتحديد فيما اذا كان يوجد ، يف 
ا خسارة تدين يف قيمتها  لتحديد مدى خسارة تدين القيمة صليتم تقدير القيمة االسرتدادية لأل، ان وجد هكذا مؤشر. االصول قد اصا

 . )ان وجدت (

يتم حسم ، لقيمة االستعماليةعند حتديد ا. القيمة االسرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة ناقص كلفة البيع والقيمة االستعمالية
ة للنقد التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة اىل قيمتها احلالية باستعمال نسبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمني

  . الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية صلواملخاطر املالزمة لأل
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تقيد خسارة تدنـي . لتوازي القيمة االسرتدادية صليتم انقاص القيمة الدفرتية لأل، اقـل من قيمته الدفرتية صلقدير القيمـة االسرتدادية لألذا كان تإ
القيمة   ويف هذه احلالة تعامل خسارة تدين، التقييم إعادةبقيمة  دفرتياً املختص مسجل  صلذا كان األإال إ، اخلسائرأو  رباحالقيمة حاال يف األ

 . )املقيد سابقاً ( التقييم  إعادةكتخفيض لوفر 

اىل ان تصل اىل التقدير ) وحدة منتجة لتدفقات نقدية (  صليتم زيادة القيمة الدفرتية لأل، يف حال ان خسارة تدين القيمة انعكست الحقا
مل يتم قيد خسارة و  القيمة الدفرتية اليت كان ميكن ان حتدد فيما ل لكن حبيث ان القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق، املعّدل لقيمتها االسرتدادية

ذا  إال إ، اخلسائرأو  رباحيتم قيد عكس خسارة تدين القيمة حاال يف األ. يف سنوات سابقة) وحدة منتجة لتدفقات نقدية (  صلتدين قيمة لأل
املقيد (التقييم  إعادةيعامل عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر  ويف هذه احلالة، التقييم إعادةبقيمة  دفرتياً املختص مسجل  صلكان األ

 .)سابقاً 

قارات ن القيمة العادلة ملمتلكات املصرف اخلاصة واملمتلكات املأخوذة استيفاء لقروض هي القيمة السوقية املقدرة كما حتدد من قبل خممين العإ
القيمة املتوقعة لعملية بيع حالية بني  أساسة يف املنطقة اجلغرافية نفسها وعلى توافق السوق من خالل املقارنة مع عمليات مشا أساسعلى 

 .يل عامل عدم السيولة وقيود السوقالتصفية بعد تعدأو  مشرتي راغب وبائع راغب، أي يف غري عمليات البيع القسرية

اية اخلدمة للموظفني  )ن(  :مؤونة تعويضات 

. يسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيه إىل املؤسسةو  االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية إن املصرف مسجل يف مؤسسة التأمينات
اية اخلدمة بالتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض من مؤسسة و  متثل هذه املسامهات اتفاق املصرف مع موظفيه حول تعويض 

اية اخلدمة ليس على املصرف أي التزامات. التأمينات االجتماعية  .أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض 

 :املؤونات  )س(

ن أنه من احملتمل إنتاجي ميكن تقديره بشكل موثوق، و استأو  يتم قيد املؤونات اذا، نتيجة حدث سابق، ترتب على املصرف موجب قانوين
ؤونات عن طريق حسم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة يتم حتديد امل. يتوجب اجراء تدفق منافع اقتصادية اىل اخلارج لتسديد املوجب

  .باستعمال نسبة قبل الضريبة اليت تعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر احملددة لاللتزام، حسبما ينطبق

 :حتقق االيرادات واالعباء   )ع(

باستثناء القروض والتسليفات املصنفة ، والنسبة املطبقة صلخذ باحلسبان رصيد األآلمع ا، االستحقاق أساسعباء الفوائد على أيرادات و إتقيد 
ا فقط عند حتقق اسرتدادها غري منتجة  . طفاء احلسومات والعالواتإعباء الفوائد أتتضمن ايرادات و . اليت يتم االعرتاف بعائدا

مثل ( مطـلوبـات مـاليـة أو  من نسـبـة الفـائـدة الفعـليــة علـى موجــودات مـالية اً ـيأساس يـرادات واعباء الرسـوم والعـموالت اليت تشكـل جزءاً إن إ
 . عباء الفوائدأيرادات و إدراجها ضمن إيتم ) لى القروض العموالت والرسوم املكتسبة ع

 . خرى عند تنفيذ اخلدمات املعنيةيرادات الرسوم والعموالت األإتقيد 

يرادات الفوائد على حمفظة إ اخلسائرأو  رباحالقيمة العادلة من خالل األ أساسى املوجودات املالية احملددة على ظهار ايرادات الفوائد علإيتم 
 . املتاجرة بشكل منفصل ضمن بيان الدخل



 

 - ٢٢ -

 :ضريبة الدخل   )ف(

 .متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة

 رباحمن صايف األ%  ٢٥، والذي حدد الضريبة مبعدل ٢٠٠١نيسان  ١٦تاريخ  ٢٨اً ألحكام القانون حيتسب املصرف مؤونة ضريبة الدخل وفق
  .اخلاضعة للضريبة

الصافية الواردة يف بيان الدخل بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري اجلائز  رباحاخلاضعة للضريبة عن األ رباحختتلف األ
 .وعاء الضرييبتنـزيلها من ال

املطلوبات يف البيانات املالية أو  اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجوداتأو  إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها
قع تطبيقها عند تسوية االلتزام وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقًا للنسب الضريبية اليت يتو . هاأساسوالقيمة اليت يتم احتساب الربح الضرييب على 

 .حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلةأو  الضرييب

بينما يتم . يتم االعرتاف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقبالً 
 . زمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبًال عند احتساب الربح الضرييباالعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات ال

ملوجودات يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ البيانات املالية ويتم ختفيضها يف حالة توقع عدم امكانية االستفادة من تلك ا
 .كلياً أو   الضريبية جزئياً 

 :قد النقد وما يوازي الن  )ص(

ا األ( النقد واألرصدة النقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهرو  ه النقد واألرصدة لدى بنوك : ، وتتضمن)ية ثالثة أشهر فأقلصلاستحقاقا
ا استحق( مركزية واألرصدة لدى البنوك واملؤسسات املصرفية، وتنـزل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر اقا

 .واألرصدة املقيدة السحب) ية ثالثة أشهر فأقل صلاأل

 : رباححصة السهم من األ  )ق(

يتم احتساب . املخفضة بالنسبة السهمه العادية رباحية وحصة السهم من األساساأل رباحيعرض املصرف معلومات حول حصة السهم من األ
سهم مصرف على املعدل املوزون لعدد األسهم العادية للسارة للفرتة العائد حلملة األاخلأو  ية بتقسيم صايف الربحساساأل رباححصة السهم من األ

العادية واملعدل سهم اخلسارة على محلة األأو  املخفضة عرب تعديل الربح رباحيتم احتساب حصة السهم من األ. العادية املتداولة خالل الفرتة
، سهم املمنوح للموظفنيسهم العادية واليت تتضمن خيار األريات التخفيضات احملتملة على األثسهم العادية املتداولة جلميع تأاملوزون لعدد األ
 . حسبما ينطبق



 

 - ٢٣ -

 ية لعدم اليقين في التقديرساسالمقررات المحاسبية الهامة والمصادر األ  -  ٤

قرارات وتقوم بتقديرات وافرتاضات بشأن القيم  ان تتخذ دارةيتوجب على اإل، ٣يضاح عند تطبيق السياسات احملاسبية للمصرف، املذكورة يف اإل
ا تبىن على . الدفرتية ملوجودات ومطلوبات ال تتوضح بسهولة من مصادر اخرى اخلربة السابقة  أساسان التقديرات واالفرتاضات اخلاصة 

 . ان النتائج الفعلية قد ختتلف عن هذه التقديرات. وعوامل اخرى تعترب ذات صلة

ا بصورة مستمرةيتم مراجعة التق يتم اجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية اليت حيصل . ديرات واالفرتاضات اخلاصة 
الية يف فرتة التعديل وفرتات الحقة اذا كان التعديل يؤثر على الفرتة احلأو  ،فيها تعديل التقدير وذلك اذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفرتة

 . وفرتات الحقة

 :ية لعدم اليقني يف التقدير ساساملصادر األ

اليت حتمل خماطر هامـة بالتسبب ، ية لعدم اليقني يف التقدير بتاريخ التقريرساسوغريها من املصادر األ، ية حول املستقبلساسان االفرتاضات األ
 . هي مدرجة ادناه، الية التاليةبتعديل جوهري للقيم الدفرتية ملوجودات ومطلوبات خالل السنة امل

 :قروض وتسليفات للزبائن  –مؤونات خلسائر الديون 

هذه الطريقة تطبق على القروض . ان خسارة تدين القيمة احملددة بالنسبة خلسائر الديون حتدد عن طريق تقييم كل حالة على حدة
ؤونة خلسائر الديون تتضمن احلد االعلى لالئتمان املتوفر للفريق اآلخر، والتسليفات املصنفة وان العوامل اليت تؤخذ باالعتبار عند تقدير امل

. وقيمة الضمانة وامكانية متلك اصول إستيفاء للدين، مقدرة الفريق اآلخر على انتاج تدفقات نقدية كافية لتسديد التسليفات املمنوحة له
هلا حمافظ قروض ذات صفات  ا بناء على اخلسائر اليت تعرضتان مؤونات خسائر الديون بشأن القروض املقّيمة مجاعيا يتم حتديده

ة  .مشا

 :حتديد القيم العادلة 

). و( ٣مذكور يف االيضاح و  ييم كما هان حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا سعر سوق ميكن حلظه يتطلب استعمال تقنيات تق
فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات ، واسعارها قليلة الشفافية وبالنسبة لالدوات املالية املتداولة بشكل غري متكرر

  .عوامل سوق غري اكيدة، افرتاضات تسعري، وخماطر اخرى تؤثر على األداة املعنية، الرتكيز، متفاوتة من األحكام تعتمد على السيولة
 تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة

ا اجلمهورية العربية السورية، قامت اإليف ظل الظروف ا ال توجد  دارةبتقدير القيمة االسرتدادية لالصول، باعتقاد اإل دارةلراهنة اليت متر 
  .مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية

 :مبدأ االستمرارية
طلبات معيار احملاسبة الدويل تلك حسب ممبدأ االستمرارية وذ أساسعلى االستمرار يف العمل على  البنكبتقييم مدى قدرة  دارةقامت اإل

ا  دارةتعتقد اإل. بتقييمها على جمموعة من املؤشرات املالية والتشغيلية دارةاعتمدت اإل. ١رقم  أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر 
بناًء . ية لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظورتلك املوارد الكافمي البنكاجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية، فإن 

  .مبدأ االستمرارية أساسعليه فقد مت إعداد القوائم املالية على 



 

 - ٢٤ -

 أرصدة لدى مصرف سورية المركزي و  نقد  - ٥

 :هذا البند مما يلي يتكون

   كانون األول  ٣١كما في     

        ٢٠١٣      ٢٠١٤   

   .س.ل      .س.ل        

  ١,٣٨٥,٠٦١,٨٤٦    ١,٥٣٨,٨٢١,٩٠١     نقد يف اخلزينة

    ٢٦,١٤١,٦٧٦    -    **نقد يف الفروع املغلقة
 :أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

  ٣,٠١٧,٥٠٢,٧٩٤    ٢,٠٧٢,٦٧٢,٩١٩  حسابات جارية وحتت الطلب

  ٦٧٧,٩٠٤,٨٩٣    ٦٠٢,٦٥٧,٥٥٣  *احتياطي نقدي إلزامي

    ٥,١٠٦,٦١١,٢٠٩    ٤,٢١٤,١٥٢,٣٧٣   

  تاريخ ٥٩٣٨عات املصرفية املطبقة يف اجلمهورية العربية السورية وبناًء على القرار الصادر عن رئاسة جملس الوزراء رقم وفقًا للقوانني والتشري  *
من متوسط الودائع حتت الطلب، % ٥على املصارف أن حتتفظ باحتياطي نقدي الزامي لدى مصرف سورية املركزي بنسبة  ٢٠١١أيار  ٢ 

  كما لرية سورية   ٦٠٢,٦٥٧,٥٥٣بلغ االحتياطي النقدي اإللزامي مبلغ  .استثناء ودائع اإلدخار السكينودائع التوفري والودائع ألجل ب
 ).٢٠١٣كانون األول   ٣١كما يف لرية سورية   ٦٧٧,٩٠٤,٨٩٣مقابل ( ٢٠١٤ كانون األول  ٣١يف 

  .إن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم استعماله يف األنشطة التشغيلية للمصرف

، ولقد مت ٢٠١٣يف العام  لرية سورية ٢٦,١٤١,٦٧٦بينما بلغ النقد يف الفروع املغلقة  ٢٠١٤يف العام  قد يف الفروع املغلقةيوجد نال** 
  .تشكيل خمصص بنفس هذه القيمة ضمن بند خمصصات متنوعة



 

 - ٢٥ -

 أرصدة لدى مصارف   - ٦

         :يتكون هذا البند مما يلي

   المجموع      مصارف غير مقيمة      مصارف مقيمة    

    ٢٠١٣      ٢٠١٤      ٢٠١٣      ٢٠١٤      ٢٠١٣      ٢٠١٤   

 .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

   ١٨٠,٦٢٧,٩٠٦    ٢٥٧,٩٤٩,٩٨٠    ١٢١,٨٤٩,٦٥٨    ٢٤٢,١٠٧,٠٤٥    ٥٨,٧٧٨,٢٤٨    ١٥,٨٤٢,٩٣٥  حسابات جارية وحتت الطلب

 ٣,٧٩٦,٢٩٠,٨٩٦  ٤,٥٣٣,٠٩٣,٦٢٢    ٣,٢٩١,٥٣١,٢٠٠    ٤,٥٣٣,٠٩٣,٦٢٢    ٥٠٤,٧٥٩,٦٩٦    -    )أقلأو  أشهر ٣ي خالل فرتة صلاستحقاقها األ(ودائع ألجل 

  ٣,٩٧٦,٩١٨,٨٠٢  ٤,٧٩١,٠٤٣,٦٠٢    ٣,٤١٣,٣٨٠,٨٥٨    ٤,٧٧٥,٢٠٠,٦٦٧    ٥٦٣,٥٣٧,٩٤٤    ١٥,٨٤٢,٩٣٥ 

 ).٢٠١٣لرية سورية لعام  ١٨٠,٦٢٧,٩٠٦مقابل ( ٢٠١٤كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٢٥٧,٩٤٩,٩٨٠بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال حتمل فوائد 

  



 

 - ٢٦ -

 صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة  - ٧

   :يتكون هذا البند مما يلي
   كانون األول  ٣١كما في         

        ٢٠١٣      ٢٠١٤   

   .س.ل      .س.ل        

  :منها حسابات جارية مدينة
    ١٦,٣٣٠,٤٧٤    ١٢,٣٠٢,٧٠٧  لألفراد  
    -      -    القروض العقارية  
    ٢٣٢,٩٦٠,١٤٥    ٢٤٦,٥٩٢,٧٤٩  الشركات الكربى  
    ٥٨٠,١٦٥,٨٩٤    ٤٠٨,١٣٢,٠٣٢  الشركات املتوسطة  

      ٨٢٩,٤٥٦,٥١٣    ٦٦٧,٠٢٧,٤٨٨   

  :*قروض وسلف منها
    ٥٠٦,٠٧٣,١٢٦    ٣٥٤,٢٧٩,٠٧٨  لألفراد  
    ٦٦٥,٤٣٩,٦٨١    ٦١٣,٦٤٨,٨٦٨  القروض العقارية  
    ٦,٢٨٩,٧١٢,٤٦٥    ٦,٣٤٨,٨٤٥,٠٦١  الشركات الكربى  
    ١,٢٦٣,٢٩٦,٣٧١    ٣٩٧,٥٧٤١,٢٩٠,  الشركات املتوسطة  

      ٨,٧٢٤,٥٢١,٦٤٣    ٨,٦٠٧,١٧٠,٥٨١    
  :**سندات حمسومة منها

    -      -    لألفراد  
    -      -    القروض العقارية  
    ٧١,١٤٦,٤٥١    ١٨,٧٢٥,١٣٤  الشركات الكربى  
    ٩٦,٤٩٧,١٧٥    ٨٣,٣٧١,٦٧٢  الشركات املتوسطة  
    ١٦٧,٦٤٣,٦٢٦    ١٠٢,٠٩٦,٨٠٦    
    ٢١,٧٨٢٩,٧٢١,٦      ٩,٣٧٦,٢٩٤,٨٧٥    
  :ينزل

 )  ٥١٦,٩٨٦,٤٠٤(  )  ٨٠٨,٩٢٠,٨٧١(  فوائد معلقة  
 )  ٣,٣٢١,٣١٢,٩٩٠  (  )  ٤,١٤٩,٢٨٢,١٩٨  (  املباشرة خمصص تدين التسهيالت االئتمانية  

      ٥,٨٨٣,٣٢٢,٣٨٨      ٤,٤١٨,٠٩١,٨٠٦    



 

 - ٢٧ -

  للسنة املنتهية يف. س.ل ١٢,٧٥٣,٩٢٩والسلف بالصايف بعد تنـزيل الفوائد املقبوضة مقدمًا والبالغة سجلت القروض   *
 ).٢٠١٣كانون األول   ٣١لرية سورية للسنة املنتهية يف  ٤١,٩٩٩,٧٧٦( ٢٠١٤كانون األول   ٣١

 للسنة املنتهية يف. س.ل ١,٧٥١,٣٠٤سجلت السندات احملسومة بالصايف بعد تنـزيل الفوائد املقبوضة مقدمًا والبالغة   **
 ).٢٠١٣كانون األول   ٣١ية للسنة املنتهية يف لرية سور  ٦,٣٩٢,٠٤٨( ٢٠١٤كانون األول   ٣١

لرية سورية من رصيد التسهيالت االئتمانية املباشرة للسنة  ٦,٧٩٩,٩٩٢,١٦٠) غري املنتجة(بلغت التسهيالت االئتمانية املباشرة غري العاملة 
% ٧٢,٥٢أي ما نسبته ) ٢٠١٣ن األول كانو   ٣١لرية سورية للسنة املنتهية يف  ٥,٨٦١,٢٨٤,١٨٥( ٢٠١٤كانون األول   ٣١املنتهية يف 

 )٢٠١٣كانون األول   ٣١للسنة املنتهية يف % ٦٠,٢٩(من إمجايل التسهيالت االئتمانية املباشرة للسنة 

  لرية سورية للسنة املنتهية يف ٥,٩٩١,٠٧١,٢٨٩بعد تنـزيل الفوائد املعلقة ) غري منتجة(بلغت التسهيالت االئتمانية املباشرة غري العاملة 
 إمجايل من رصيد%  ٦٣,٨٩أي ما نسبته ) ٢٠١٣كانون األول   ٣١للسنة املنتهية يف  ٥,٣٤٤,٢٩٧,٧٨١( ٢٠١٤كانون األول   ٣١

 ).٢٠١٣كانون األول   ٣١للسنة املنتهية يف %  ٥٨,٠٦(للسنة  بعد تنزيل الفوائد املعلقة التسهيالت االئتمانية املباشرة

   ٢٠١٤كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٩,٤٩١,٦١٠غري العاملة مبلغ بلغت التسهيالت االئتمانية غري مباشرة 
  لرية سورية كما  ٢٦,٥٧٠، كما بلغ خمصص هذه التسهيالت )٢٠١٣كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٣,٧٧٦,٨٠٠مقابل (

  .خمصصات متنوعة ن بندمت قيده ضم) ٢٠١٣كانون األول   ٣١لرية سورية يف  ٢٨٩,٥١٥مقابل ( ٢٠١٤كانون األول   ٣١يف 

 :تتلخص حركة خمصص تدين التسهيالت االئتمانية املباشرة كما يلي

   كانون األول  ٣١كما في         

        ٢٠١٣      ٢٠١٤   

   .س.ل      .س.ل        

 الرصيد يف أول السنة

     ١٧٨,٩٧٢,١٥٣        ٥١,٩٤١,٨٠٠    كانون الثاين  ١خمصص تدين التسهيالت االئتمانية مقابل ديون منتجة كما يف 

     ١,١٢٢,٢٩٤,٩٨٦        ٣,٢٦٩,٣٧١,١٩٠    كانون الثاين  ١خمصص تدين التسهيالت االئتمانية مقابل ديون غري منتجة كما يف 

     إضافات خالل السنة

     ٤٦,٧١٣,٣٢٨        -        مقابل ديون منتجة  

      ٢,١٤٧,٠٧٦,٢٠٤        ٨٢٥,٣٢٤,٦٣٠      مقابل ديون غري منتجة  
 -          ٥,٠٦٥,١٠٠      فروقات أسعار صرف  

       استبعادات خالل السنة

 )  ١٧٣,٧٤٣,٦٨١(  )  ٢,٤٢٠,٥٢٢(    مقابل ديون منتجة  

     -          -        مقابل ديون غري منتجة  

اية السنة  الرصيد يف 

     ٥١,٩٤١,٨٠٠        ٤٩,٥٢١,٢٧٨    كانون األول  ٣١خمصص تدين التسهيالت االئتمانية مقابل ديون منتجة كما يف 

     ١٩٠,٣٧١,٢٦٩,٣        ٤,٠٩٩,٧٦٠,٩٢٠    كانون األول  ٣١الئتمانية مقابل ديون غري منتجة كما يف خمصص تدين التسهيالت ا

        ٩٩٠,٣١٢,٣٢١,٣        ٤,١٤٩,٢٨٢,١٩٨      



 

 - ٢٨ -

لرية سورية يف  ٢,٤٢٠,٥٢٢تسديد ديون وحولت إىل ديون أخرى مبلغ أو  بلغت قيمة املخصصات اليت انتفت احلاجة إليها نتيجة لتسويات
 .٢٠١٣لرية سورية يف العام  ١٧٣,٧٤٣,٦٨١مقابل  ٢٠١٤العام 

واملتضمن تعديل بعض التعليمات الواردة يف قراري  ١٣/١١/٢٠١٢تاريخ ) ٤ب/م ن/٩٠٢(على أحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم  بناءً 
والقرار على التوايل،  ٢٠١٠نيسان  ١٤و ٢٠٠٩كانون األول   ٩تاريخ ) ٤ب/م ن/٦٥٠(ورقم ) ٤ب/م ن/٥٩٧(جملس النقد والتسليف رقم 

  :٤ب / م ن / ٩٠٢املتضمن متديد العمل بالقرار  ٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩تاريخ  ٤ب / م ن /١٠٧٩رقم 

مببلغ ) ٤ب/م ن/٩٠٢(باملخصصات السابقة الفائضة عن احلد األدىن املطلوب وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف  االحتفاظمت  -١
  .لرية سورية ٣٩,٣٢٩,١٢٩

مت إعداد اختبارات جهد للمحفظة االئتمانية من قبل املصرف لتقدير مدى كفاية ) ٤ب/م ن/٩٠٢(على أحكام القرار  بناءً   -٢
ا وارتأت  ا إدارةاملخصصات احملتفظ    .املصرف كفاية املخصصات احملتفظ 

  

 :تتلخص حركة حساب الفوائد املعلقة كما يلي

        ٢٠١٣      ٢٠١٤   

   .س.ل      .س.ل        

     ١٤٠,٤٣٤,٦٧٤        ٥١٦,٩٨٦,٤٠٤      صيد يف أول السنةالر 

     ٤٢٤,٤٨٧,٤٤٢        ٣٥٠,٨٧٦,١٠٨      اضافات خالل السنة

 )  ٢٤٧,٩٣٥,٧١(  )  ٥٨,٩٤١,٦٤١  (    استبعادات خالل السنة

اية السنة      ٥١٦,٩٨٦,٤٠٤        ٨٠٨,٩٢٠,٨٧١      الرصيد يف 

  



 

 - ٢٩ -

 ملموسة موجودات ثابتة  - ٨

 
  ٢٠١٤  
           تحسينات            أجهزة      زةأجهو  معدات                

   المجموع      ديكور      على المأجور      وسائط نقل      الحاسب      أثاثو        مباني      أراضي    

   .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

 التكلفة التاريخية

   ١,٦٢١,٥٢٠,٦٥٢    ١٨٣,١٢٩,٥٩٧    ٩٢,٥٥٢,١٨٧    ١٤,٣٣٩,٢٣٧    ٧٨,٤٦١,٣٢٥    ٢٢٩,٦٠٣,٨١٢    ٩٢٦,١٥٩,٨٧٤    ٩٧,٢٧٤,٦٢٠  ٢٠١٤ كانون الثاين  ١الرصيد كما يف 

   ١٨,٤١١,٢٠٨    ١,٨٥١,٠٥٠    ٨٦٩,٨٥٠    -      ٣,٨٣٨,٥٤٠    ١١,٨٥١,٧٦٨    -      -    إضافات

 )  ٢,٥٤١,٤١٦(    -      -      -    )  ١,٣٨٩,٠٠٠(  )  ١,١٥٢,٤١٦(    -      -    استبعادات

   ١,٦٣٧,٣٩٠,٤٤٤    ١٨٤,٩٨٠,٦٤٧    ٩٣,٤٢٢,٠٣٧    ١٤,٣٣٩,٢٣٧    ٨٠,٩١٠,٨٦٥    ٢٤٠,٣٠٣,١٦٤    ١٥٩,٨٧٤,٩٢٦    ٩٧,٢٧٤,٦٢٠  ٢٠١٤كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

 االستهالك المتراكم

 )  ٣٨٠,٠٩٨,٧٠٥(  )  ١١٠,٣٤٧,١١٩(  )  ٣٦,٢٤٩,٤٣١(  )  ٩,٤٣٤,٩١٥(  )  ٤٦,٨٨٥,٥٥٨(  )  ١٠٦,٦٧٢,٤٧٤(  )  ٧٠,٥٠٩,٢٠٨(    -    ٢٠١٤ كانون الثاين  ١الرصيد كما يف 

 )  ١٠٥,٧٦٥,٧٧٥(  )  ٣١,٣٤٢,٨٤٧(  )  ١٠,٢٩٦,٢٤٠(  )  ٢,١٥٠,٨٨٥(  )  ١١,٩٥٠,٣٦٢(  )  ٣١,٥٠٢,٢٤٤(  )  ١٨,٥٢٣,١٩٧(    -    السنة إضافات، أعباء

     ١,٢٥٠,٠٦٩    -      -      -      ٧٧٠,٤٢٢    ٤٧٩,٦٤٧    -      -    استبعادات

 )  ٤٨٤,٦١٤,٤١١(  )  ١٤١,٦٨٩,٩٦٦(  )  ٤٦,٥٤٥,٦٧١(  )  ٥,٨٠٠١١,٥٨(  )  ٥٨,٠٦٥,٤٩٨(  )  ١٣٧,٦٩٥,٠٧١(  )  ٨٩,٠٣٢,٤٠٥(    -    ٢٠١٤كانون األول   ٣١كما يف الرصيد  

 دفعات على حساب شراء

   ١,٦٠١,٠١٧    -      -      -      -      ٢٠٦,٦٦٥    ١,٣٩٤,٣٥٢    -    موجودات ثابتة   

   التنفيذ قيدمشاريع   

   ١٣٦,١٦٣,٦٢١    -      -      -      -      -      ١٣٦,١٦٣,٦٢١    -    ٢٠١٤ كانون الثاين  ١الرصيد كما يف 

   -      -      -      -      -      -      -      -    إضافات

   ١٣٦,١٦٣,٦٢١    -      -      -      -      -      ١٣٦,١٦٣,٦٢١    -    ٢٠١٤كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

    ١,٢٩٠,٥٤٠,٦٧١    ٤٣,٢٩٠,٦٨١    ٤٦,٨٧٦,٣٦٦    ٢,٧٥٣,٤٣٧    ٢٢,٨٤٥,٣٦٧    ١٠٢,٨١٤,٧٥٨    ٩٧٤,٦٨٥,٤٤٢    ٩٧,٢٧٤,٦٢٠  القيمة الدفرتية الصافية
  

  

  .لدى شركات تأمني حمليةتأمني على املوجودات الثابتة هلذه الفروع لالبنك با إدارةقامت بنك مغلقة يف الوقت احلايل، فروع لل ثالثيوجد * 



 

 - ٣٠ -

  ٢٠١٣  
           تحسينات            أجهزة      أجهزةو  معدات                

   المجموع      ديكور      على المأجور      وسائط نقل      الحاسب      أثاثو        مباني      أراضي    

   .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

 التكلفة التاريخية

   ١,٦٠٠,٥٧٥,٥٢٥    ١٨٢,٧٠١,٦٤٨    ٩٠,٨٩٤,٨٩١    ١٤,٣٣٩,٢٣٧    ٧٦,٤٠١,٩٦٣    ٢١٤,١٨٧,١٦٨    ٩٢٤,٧٧٥,٩٩٨    ٩٧,٢٧٤,٦٢٠  ٢٠١٣ كانون الثاين  ١الرصيد كما يف 

   ٢١,١١٨,٨٧٧    ٤٢٧,٩٤٩    ١,٦٥٧,٢٩٦    -      ٢,٠٥٩,٣٦٢    ١٥,٥٩٠,٣٩٤    ١,٣٨٣,٨٧٦    -    إضافات

 )  ١٧٣,٧٥٠(    -      -      -      -    )  ١٧٣,٧٥٠(    -      -    استبعادات

   ١,٦٢١,٥٢٠,٦٥٢    ١٨٣,١٢٩,٥٩٧    ٩٢,٥٥٢,١٨٧    ١٤,٣٣٩,٢٣٧    ٧٨,٤٦١,٣٢٥    ٢٢٩,٦٠٣,٨١٢    ٩٢٦,١٥٩,٨٧٤    ٩٧,٢٧٤,٦٢٠  ٢٠١٣كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

 االستهالك المتراكم

 )  ٢٧٦,٥٤٧,٥٥٦(  )  ٨٢,٩٣٢,٧٢٠(  )  ٢٢,٣٩٤,٤٢٠(  )  ٧,٢٨٤,٠٢٩(  )  ٣٥,٢٧٠,٤١٦(  )  ٧٦,٦٤٧,٨٢٨(  )  ٥٢,٠١٨,١٤٣(    -    ٢٠١٣ ن الثاينكانو   ١الرصيد كما يف 

 )  ١٠٣,٦٢١,٨٠١(  )  ٢٧,٤١٤,٣٩٩(  )  ١٣,٨٥٥,٠١١(  )  ٢,١٥٠,٨٨٦(  )  ١١,٦١٥,١٤٢(  )  ٣٠,٠٩٥,٢٩٨(  )  ١٨,٤٩١,٠٦٥(    -    إضافات، أعباء السنة

       ٧٠,٦٥٢    -      -      -      -      ٧٠,٦٥٢    -      -    استبعادات

 )  ٣٨٠,٠٩٨,٧٠٥(  )  ١١٠,٣٤٧,١١٩(  )  ٣٦,٢٤٩,٤٣١(  )  ٩,٤٣٤,٩١٥(  )  ٤٦,٨٨٥,٥٥٨(  )  ١٠٦,٦٧٢,٤٧٤(  )  ٧٠,٥٠٩,٢٠٨(    -    ٢٠١٣كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

 دفعات على حساب شراء

   ٠,٣٦٧١٠,١٢    -      -      -      ٨,٦٥٠,٥٠٠    -      ١,٤٦٩,٨٦٧    -    موجودات ثابتة   

   التنفيذ قيدمشاريع   

   ١٧,٢٢٠,٢٨٩    -      -      -      -      -      ١٧,٢٢٠,٢٨٩    -    ٢٠١٣ كانون الثاين  ١الرصيد كما يف 

   ١١٨,٩٤٣,٣٣٢    -      -      -      -      -      ١١٨,٩٤٣,٣٣٢    -    إضافات

   ١٣٦,١٦٣,٦٢١    -      -      -      -      -      ١٣٦,١٦٣,٦٢١    -    ٢٠١٣كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

    ١,٣٨٧,٧٠٥,٩٣٥    ٧٢,٧٨٢,٤٧٨    ٥٦,٣٠٢,٧٥٦    ٤,٩٠٤,٣٢٢    ٤٠,٢٢٦,٢٦٧    ١٢٢,٩٣١,٣٣٨    ٩٩٣,٢٨٤,١٥٤    ٩٧,٢٧٤,٦٢٠  ة الدفرتية الصافيةالقيم

  
  

  



 

 - ٣١ -

 موجودات غير ملموسة  - ٩

 :يتكون هذا البند مما يلي

    ٢٠١٤   

   المجموع      برامج كمبيوتر      فروغ      
   .س.ل      .س.ل      .س.ل      

 ١٣,٣١٧,٧٩٥    ١٣,٢١٢,٢٨٣    ١٠٥,٥١٢  ٢٠١٤ثاين كانون ال  ١الرصيد يف 

   ٥٥١,٣٤٢    ٥٥١,٣٤٢    -    إضافات

 )  ٢,٨٠٦,٧٤٧(  )  ٢,٧٠١,٢٣٥(  )  ١٠٥,٥١٢(  االطفاء للسنة

   ١١,٠٦٢,٣٩٠    ١١,٠٦٢,٣٩٠    -     ٢٠١٤كانون األول   ٣١الرصيد يف 

 
    ٢٠١٣   

   المجموع      برامج كمبيوتر      فروغ      
   .س.ل      .س.ل      .س.ل      

 ١٣,٨٣٠,٨٣٢    ١٣,٤٨٧,٦٨٧    ٣٤٣,١٤٥  ٢٠١٣كانون الثاين   ١د يف الرصي

 ٢,٣٩٤,٣٠٠    ٢,٣٩٤,٣٠٠    -    إضافات

 )  ٢,٩٠٧,٣٣٧(  )  ٢,٦٦٩,٧٠٤(  )  ٢٣٧,٦٣٣(  االطفاء للسنة

   ١٣,٣١٧,٧٩٥    ٣١٣,٢١٢,٢٨    ١٠٥,٥١٢   ٣٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد يف 

 
 موجودات ضريبية مؤجلة   -٠١

 :ا يليالضرييب مع الربح احملاسيب مم يتكون ملخص تسوية الربح

   كانون األول  ٣١كما في         

          ٢٠١٣          ٢٠١٤   
 .س.ل          .س.ل          

 )  ٨٠٢,٧٧٢,٣٢٦(  )  ٢٠٦,٩٤٥,٧٥٢(    قبل الضريبة السنة خسائر

 :يضاف 

     ٢٧,٤٣٣,٧٨٥        ٤١,٧٦٧,٠٥٠      خمصصات متنوعة 

 )  ١٢٧,٠٣٠,٣٥٣(  )  ٢,٤٢٠,٥٢٢(    خمصص تدين التسهيالت االئتمانية

 )  ١,٦٦٦,٧٩٤,٣٥٢(  )  ١,٣٧٢,٨١٧,٣١٢(    غري حمققة ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي  أرباح

     ٢٣٧,٦٣٣        ١٠٥,٥١٢      إطفاءات

     ٠٦٥,٤٩١,١٨        ١٨,٥٢٣,١٩٧      استهالك املباين

 )  ٢,٥٥٠,٤٣٤,٥٤٨(  )  ١,٥٢١,٧٨٧,٨٢٧(    اخلسائر الضريبية

          ٢٥          %٢٥%     

  )  ٦٣٧,٦٠٨,٦٣٧(      -        ادات ضريبية مؤجلةإير 

ضرائب ( ١٢سيتم ختفيض قيمة اإليراد الضرييب املشكل عن أعوام سابقة يف حال عدم استخدامه، وذلك حسب معيار احملاسبة الدويل رقم 
ا يف اجلمهورية العربية السورية )الدخل   .ومبا يتوافق مع التشريعات الضريبية املعمول 



 

 - ٣٢ -

 :وجودات الضريبية املؤجلة كانت كما يليإن حركة امل

        ٢٠١٣      ٢٠١٤   

 . س.ل      .س.ل        

     ٣٠٦,٩٤٥,٠٤٥        ٩٣٤,٤٦٨,٧٣٢      الرصيد يف أول السنة

     ٦٣٧,٦٠٨,٦٣٧        -        إضافات

 )  ١٠,٠٨٤,٩٥٠(      -        حتويل من أرباح قطع بنيوي إىل قطع تشغيلي

اية السنة      ٤٦٨,٧٣٢٩٣٤,        ٩٣٤,٤٦٨,٧٣٢      الرصيد يف 
  

 موجودات أخرى  -١١

   كانون األول  ٣١كما في       :يتكون هذا البند مما يلي

        ٢٠١٣      ٢٠١٤   

 . س.ل      .س.ل        

   ٢٠,٠٨٧,٣٤٤    ٢٥,٩٧٠,٦١٨  فوائد وإيرادات برسم القبض

   ٦,٠٨٠,٨٥٩    ٣٠,٢٥٩,٤٤٧  مصاريف مدفوعة مقدماً 

   ٦,٤٧٩,٩٢٩    ٨,٢٨٠,٧١٠  )طوابع وقرطاسية(خمزون 

     ٤٨,٦٠٠      ٦٣٢,٥٤٥  مؤقتة للموظفنيسلف 

   ٢,٢٠٠,٠٠٠    ٢,٢٠٠,٠٠٠  كفاالت مدفوعة لقاء إقامات العمل 

   ١٢,٨٦٨,٠٩٦    ٩,٦٦٧,٦٦٨  مقدمات أخرى

    ٢٠٣,٣٣٣,١٢٠    ٢٠٩,٩٤٠,٠٠٠  *تسوية حسابات اتفاقية مقايضة العمالت مع مصرف سورية املركزي
    ٢٦,٥٨٣,٩٨٤    ٢٦,٩٤٢,٥٠١  **حسابات مدينة أخرى

    ٥٣٨,٠٩٠    ٦٨,٧٩٧,١٤٣  ***ريف رسوم قضايامصا
 )  ٢٣,٢٢٠,٠٠٠(  )  ٢٣,٢٢٠,٠٠٠(  خمصصات متنوعة

    ٢٥٥,٠٠٠,٠٢٢    ٣٥٩,٤٧٠,٦٣٢   

ألجل احملدد ميثل هذا البند القيمة العادلة للمشتق الضمين والناتج عن التزام املصرف بشراء العمالت األجنبية مقابل اللرية السورية عند انتهاء ا  *
سورية وبسعر الصرف املتفق عليه مبوجب اتفاقية تبادل العمالت املوقعة مع مصرف  ٢٠١٥من العام وآذار  قايضة يف شهري شباطبعقد امل
  .الفوائد املدينةيظهر أثر القيمة العادلة يف بيان الدخل ضمن بند . املركزي

دوالر أمريكي من احلساب  ٣٠٠,٠٠٠ اقعة سحب مبلغوبند خمصصات متنوعة بالصايف، فيما يتعلق بو  حسابات مدينة أخرى مت إظهار  **
  .٢٠١٢أيلول  ٣مزور بتاريخ اجلاري للمصرف لدى مصرف سورية املركزي مبوجب كتاب 

ميثل هذا البند مصاريف دعاوي قضائية مت رفعها على العمالء املتعثرين عن الدفع وذلك من أجل حتصيل حقوق املصرف، هذه املصاريف من   ***
  .دادها يف حال ربح الدعاوي القضائيةاملمكن اسرت 



 

 - ٣٣ -

 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي   -٢١

من رأمساهلا % ١٠يتوجب على مصارف القطاع اخلاص أن حتتجز  ٢٠٠١لعام / ٢٨/من القانون رقم / ١/للفقرة / ١٩/على أحكام املادة بناًء 
 .املصرف لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد ميكن اسرتداده عند تصفية

 :بلغ رصيد الوديعة اجملمدة لدى املصرف املركزي كالتايل

   كانون األول  ٣١كما في       

    ٢٠١٣      ٢٠١٤   

   .س.ل      .س.ل    

   ١٥٣,٠٠٠,٠٠٠    ١٥٣,٠٠٠,٠٠٠  لرية سورية

   ٤٤٣,٥٨٩,١٨٣    ٦١١,٨٩٤,٠٤٧  دوالر أمريكي

  ٥٩٦,٥٨٩,١٨٣    ٧٦٤,٨٩٤,٠٤٧    



 

 - ٣٤ -

 
 ودائع مصارف  -٣١

 :ا يلييتكون هذا البند مم

     المجموع      مصارف غير مقيمة      مصارف مقيمة    

    ٢٠١٣      ٢٠١٤      ٢٠١٣      ٢٠١٤      ٢٠١٣      ٢٠١٤   

 .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

   ٧,٩٨٠,٢٨٩    ٢٩١,٦٣٨,٣٧٨      ٧,٤١٤    ٤,١٤٢,٦٩٢    ٧,٩٧٢,٨٧٥    ٢٨٧,٤٩٥,٦٨٦  حسابات جارية وحتت الطلب

   ٢,٠٣٨,٨٩٢,٠٠٠    ١,٩٢٩,٦٩٨,٨٨٠    ١,٧٤١,٩٦٧,٠٠٠    ١,٩٢٩,٦٩٨,٨٨٠    ٢٩٦,٩٢٥,٠٠٠    -    )أقلأو  أشهر ٣خالل  يصلاستحقاقها األ(ودائع ألجل 

   -      -      -      -      -      -    )أشهر ٣ي أكثر من صلاستحقاقها األ(ودائع ألجل 

  ٢,٠٤٦,٨٧٢,٢٨٩    ٢,٢٢١,٣٣٧,٢٥٨    ١,٧٤١,٩٧٤,٤١٤    ١,٩٣٣,٨٤١,٥٧٢    ٣٠٤,٨٩٧,٨٧٥    ٢٨٧,٤٩٥,٦٨٦  
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 الماليةوالمؤسسات  ودائع الزبائن  -٤١

   كانون األول  ٣١كما في     :يتكون هذا البند مما يلي

        ٢٠١٣      ٢٠١٤   

 . س.ل      .س.ل        

   ٣,٤٦٥,١٣٤,٧١٢    ٢,٣٢٢,٢٨٣,٣١٦      حسابات جارية
   ٩,٠٠٦,٢٨٠,٢٤٥    ٨,٤٩٠,٨١٧,٨٨٢    *ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

   ٦٥٩,٢٣٦,٦٣٥    ٨٦١,٢٨٠,٣٨٨    ودائع التوفري
   ٨,١٧٩,٩٣٧    ١٤,١٨٦,٢٢٦    حسابات جممدة

    ١٣,١٣٨,٨٣١,٥٢٩    ١١,٦٨٨,٥٦٧,٨١٢   

مقابل ( ٢٠١٤كانون األول   ٣١من إمجايل الودائع كما يف% ١٩,٢٤لرية سورية أي ما نسبته  ٢,٢٤٨,٣٠٩,٢٠٤بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد 
 ).٢٠١٣كانون األول   ٣١يل الودائع كما يفمن إمجا% ٢٦,٤٦لرية سورية أي ما نسبته  ٣,٤٧٦,٠٦٣,١١٣

مقابل ( ٢٠١٤كانون األول   ٣١من إمجايل الودائع كما يف % ٤,٥٣لرية سورية أي ما نسبته  ٥٢٩,٦٠٦,٧١٠بلغت ودائع القطاع العام السوري 
 ).٢٠١٣كانون األول   ٣١من إمجايل الودائع كما يف % ١٨,٢٨لرية سورية أي ما نسبته  ٢,٤٠١,١٣١,١٠٤

  على التوايل ٢٠١٣كانون األول   ٣١و ٢٠١٤كانون األول   ٣١كما يف %  ٠,٠٦و% ٠,٧ غت احلسابات اجملمدة  ما نسبته من امجايل الودائعبل
يتوجب على مؤسسات  ٢٠٠٦نيسان  ٢٤بتاريخ  ٢٤مبوجب القرار رقم  أنه حيث الية،متتضمن الودائع ألجل، ودائع جممدة من مؤسسات   *

  .من رأمساهلا لدى املصارف العاملة يف اجلمهورية العربية السورية% ٢٥احتياطي نقدي قدره الصرافة أن حتتفظ ب
  
 تأمينات نقدية   -٥١

 :تتوزع هذه التأمينات حبسب نوع التسهيالت كما يلي

   كانون األول  ٣١كما في     

        ٢٠١٣      ٢٠١٤   

 . س.ل      .س.ل      :تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة

   ٢١,٣٢١,٤٠٣    ١٠,١٠٤,٦٩٧    قروض  
     ١١,٢٣٢      ١١,٢٣٢    جاري مدين  
     ٤٢٩,١٧٥    -      سندات حمسومة  
      ٢١,٧٦١,٨١٠    ١٠,١١٥,٩٢٩   

 :تأمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة
   ٢٧,٧١٣,٠٠٠    ٣٣,٦٩٥,٢٠٠    اعتمادات وقبوالت  
   ٤٥,٠٥٧,٣٨٢    ٣٥,٥٤٦,٨٢٩    كفاالت  
   ٢٩,٠٩٨,٦٥٠    -      بوالص برسم التحصيل  
      ,١٠١,٨٦٩,٠٣٢    ٠٢٩٦٩,٢٤٢    
   ١٩,١٢٨,٧٩٠    ٢٢,٢٥٣,٣١٨    مقابل إصدار بطاقات ائتمان تأمينات  

      ١٤٢,٧٥٩,٦٣٢    ١٠١,٦١١,٢٧٦    
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 مخصصات متنوعة  -٦١

 :كانت كما يلي  ٢٠١٤كانون األول   ٣١إن حركة املخصصات املتنوعة للسنة املنتهية يف 

 رصيد نهاية  ما تم رده  المستخدم  المكون   رصيد بداية     
   السنة       لإليرادات      خالل السنة       خالل السنة      السنة      

 .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  -    )٢٦,١٤١,٦٧٦(    -      -     ٢٦,١٤١,٦٧٦  *خمصص مقابل أعباء حمتملة
 ٨,٦٧٤,٥٩٥  )  ٥٤٨,٨٣٩(    -      -      ٩,٢٢٣,٤٣٤  خمصصات أخرى

   ٢٦,٥٧٠  )  ٢٦٢,٩٤٥(    -      -      ٢٨٩,٥١٥  خمصص تسهيالت غري مباشرة

  ٦٨,٧٩٧,١٤٣    -      -     ٦٨,٧٩٧,١٤٣    -    مصاريف رسوم قضايا
   ٩٣١,٤٠٠  )  ٣٣٩,٥٧٨(     -      -      ١,٢٧٠,٩٧٨  مؤونة تقلب أسعار القطع

    ٧٨,٤٢٩,٧٠٨  ) ٢٧,٢٩٣,٠٣٨(    -     ٦٨,٧٩٧,١٤٣   ٣٦,٩٢٥,٦٠٣   

، وقد مت اسرتداد هذه املؤونات الفروع املغلقةلبنك يف ل النقدية داتوجو املتتعلق باخلسائر احملتملة مقابل  مت تشكيل مؤونات ٢٠١٣خالل العام   *
  .نظراً إلعادة فتح الفروع خالل العام ٢٠١٤خالل العام 

 :كانت كما يلي  ٢٠١٣كانون األول   ٣١إن حركة املخصصات املتنوعة للسنة املنتهية يف 

 رصيد نهاية  ما تم رده  المستخدم  المكون   رصيد بداية     
   السنة       لإليرادات      خالل السنة       خالل السنة      السنة      

 .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  ٢٦,١٤١,٦٧٦    -      -     ٢٦,١٤١,٦٧٦    -    *خمصص مقابل أعباء حمتملة
 ٩,٢٢٣,٤٣٤    -      -      ٥,٧٧١,٠٣٤    ٣,٤٥٢,٤٠٠  خمصصات أخرى

   ٢٨٩,٥١٥  )  ٩٦,٥٦٩(    -      -      ٣٨٦,٠٨٤  خمصص تسهيالت غري مباشرة

   ١,٢٧٠,٩٧٨    -    )  ٦,٦٣٨,٣٤٤(    ٢,١٥٩,٤١٩    ٥,٧٤٩,٩٠٣  مؤونة تقلب أسعار القطع

    ٣٦,٩٢٥,٦٠٣  )  ٩٦,٥٦٩(  )  ٦,٦٣٨,٣٤٤(   ٣٤,٠٧٢,١٢٩    ٩,٥٨٨,٣٨٧   

 ٢٠٠٨ شباط ٤الصادر بتاريخ  ١ب /م ن/٣٦٢مؤونة تقلب أسعار القطع بناء على املادة السابعة من قرار جملس النقد والتسليف رقم  احتسابمت 
من وسطي مراكز القطع التشغيلية خالل % ٥ أساسحيث يتوجب على املصارف العاملة يف سوريا أن حتتجز مؤونة لتقلبات أسعار الصرف على 

 .الشهر

 :كما يلياملنتجة  تتلخص حركة خمصص تدين التسهيالت االئتمانية غري املباشرة 

        ٢٠١٣      ٢٠١٤   

   .س.ل      .س.ل        

       ٣٨٦,٠٨٤        ٢٨٩,٥١٥      سنةالرصيد يف أول ال

       -          -        اضافات خالل السنة

 )    ٩٦,٥٦٩(  )  ٢٦٢,٩٤٥  (    استبعادات خالل السنة

اية السنة      ٢٨٩,٥١٥          ٢٦,٥٧٠      الرصيد يف 
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 مطلوبات أخرى   -٧١

 :يتكون هذا البند مما يلي

   كانون األول  ٣١كما في     

        ٢٠١٣      ٢٠١٤   

   .س.ل      .س.ل        

   ١٣٨,٣٨٠,٨٧٢    ١٧١,٢٢١,٦٣٩  وائد مستحقة غري مدفوعةف

   ٣٤,١٢٩,٠٣٧    ٤١,٩٨٢,٣٢٤  مصروفات مستحقة غري مدفوعة

   ١١٥,١١٦,٣٠٦    ١٥٥,٣٠٩,٧٢٧    شيكات مصدقة

   ٢,١٧٢,٣٠٠    ٢,٧٣٨,٧٠٠  مقاصة صراف آيل

   ١٥,٤٩٩,٨٧١    ١٠,١٤٨,٥٨٠  رسوم وضرائب حكومية مستحقة

   ١٣,٩٠٧,٥٧٩    ١١,٤٦٢,٣٦٨  وظفنيضرائب مقتطعة على رواتب وأجور امل

   ٥,٩٢٨,١٦٦    ٧,٠١٠,٩٧٦  )موردين(ذمم موقوفـة 

   ٢,٢٦٤,٥٣٦    ٢,١٩٦,٨٧١  اشرتاكات تأمينات اجتماعية

   ٤٥٢,٦٦٨    ١٠٩,٣١٥  حسابات دائنة أخرى

   ٢,٠٢٩,٩٩١    ١,٦٣٢,٩٢٣    طوابع

  -      ٤٨,٦٥٧,٤٥٢    غرفة التقاص
   ٤١,٢٠٩,٣٧٤    ٩٨,٧٦٣٣٠,٧  *التزام مقابل عمليات مقايضة العمالت 

    ٣٧١,٠٩٠,٧٠٠    ٤٨٣,٢٦٩,٦٣٨   

، وذلك بغرض ٢٠١٤من العام  وأيلولز قام املصرف بتوقيع اتفاقية تسهيل مقايضة عمالت مع مصرف سورية املركزي وذلك يف شهري متو   * 
شراء العمالت األجنبية مقابل اللرية  إعادةتعهد بللمصرف املركزي مقابل اللرية السورية بسعر الصرف بتارخيه، مع ال) يورو(عمالت أجنبية مقايضة 

وبعد تعديله  املقايضةوبسعر الصرف املتفق عليه عند  ٢٠١٥من العام  وآذار السورية عند انتهاء األجل احملدد بعقد املقايضة يف شهري شباط
املقايضة حيث يتم إطفاء هذه العالوة باستخدام معدل الفائدة  ميثل البند السابق املبلغ الذي مت إطفاؤه من العالوة الناجتة عن فرق. بنقاط املقايضة

 .الفعلية
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 المكتتب به والمدفوع رأس المال   - ٨١

لرية  ١٠٠مسية إسهم بقيمة  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية مقسم إىل  ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠يبلغ رأس مال املصرف املصرح به واملكتتب به واملدفوع 
 .سورية للسهم

 :إلمسية تقسم إىل فئتنيمجيع أسهم املصرف ا

باستثناء السوريني . معنويني وتسدد قيمتها باللريات السوريةأو  وهي األسهم اليت ال جيوز متلكها إال من قبل أشخاص سوريني طبيعيني   :الفئة أ
م بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد يف األ  .سواق اجملاورةاملقيمني يف اخلارج اللذين يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتا

أجانب بقرار من جملس الوزراء وتسدد قيمتها بالعمالت أو  معنويني عربأو  وهي األسهم اليت جيوز متلكها من قبل أشخاص طبيعيني   -الفئة ب
 .األجنبية بسعر الصرف السائد يف األسواق اجملاورة

 .م من الفئة بمن رأس مال املصرف من خالل متلكه ألسه% ٤٩ميتلك بنك األردن ما نسبته 

 :املبالغ املدفوعة بالدوالر األمريكي على الشكل التايلو  يتوزع رأس املال فيما بني املبالغ املدفوعة باللرية السورية

وافقت .  لرية سورية للسهم الواحد ٥٠٠سهم بقيمة امسية  ٣,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية موزع على ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠تأسس البنك برأمسال مقداره 
لرية سورية، مت  ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠، على زيادة رأمسال املصرف ليصبح بقيمة ٢٠٠٩حزيران  ٢٧لعمومية غري العادية املنعقدة بتاريخ اجلمعية ا

اية شهر كانون األول   .٢٠٠٩االنتهاء من عملية االكتتاب وزيادة رأس املال يف 

على تعديل القيمة االمسية لسهم املصرف لتصبح مائة لرية سورية للسهم الواحد  ٢٠١١حزيران  ١٦وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية بتاريخ 
اية يوم   ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠سهم بقيمة إمجالية تبلغ  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم البنك  ٢٠١١حزيران  ٣٠وذلك يف 

 .لرية سورية

 ٢٠٠٥للعـام  ٣٥واملرسـوم رقـم  ٢٠٠١لعـام  ٢٨ن تعـديل بعـض أحكـام مـواد القـانون رقـم املتضم ٣صدر القانون رقم  ٢٠١٠كانون الثاين   ٤بتاريخ 
، مليارات لرية سورية فيما خيص املصارف التقليديـة ١٠الذي يتضمن زيادة احلد األدىن لرأس مال املصارف العاملة يف اجلمهورية العربية السورية ليصبح 

وقد مت متديد املهلة لتصبح أربع سنوات مبوجب  وفيق أوضاعها بزيادة رأمساهلا إىل احلد األدىن املطلوبوقد منح املصارف املرخصة مهلة ثالث سنوات لت
  .٢٠١١لعام ) ١٧(القانون رقم 

د والــذي تضــمن زيــادة املهلــة املمنوحــة للمصــارف التقليديــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية لزيــادة احلــ/ ٦٣/صــدر املرســوم التشــريعي رقــم  ٢٠١٣يف عــام 
اية العام    . ٢٠١٤األدىن لرأمساهلا حىت 

 

   القيمة التاريخية المعادلة      قيمة األسهم      األسهمعدد           

   بالليرة السورية       جنبيةاألعمالت بال       المكتتب بها            اإلصدار األول

    .س.ل      دوالر أمريكي      سهم           

   ٧٦٥,٠٠٠,٠٠٠    -      ٧,٦٥٠,٠٠٠         رأس املال املدفوع باللرية السورية

 رأس املال املدفوع بالدوالر األمريكي

   ٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠     ١٤,٧٧٣,٨٧٠     ٧,٣٥٠,٠٠٠        )سجل باللرية السورية ( 

        ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠     ١٤,٧٧٣,٨٧٠    ١٥,٠٠٠,٠٠٠   
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   القيمة التاريخية المعادلة    قيمة األسهم      األسهمعدد           

   بالليرة السورية       جنبيةاألعمالت بال      المكتتب بها            اإلصدار الثـاني

   .س.ل      دوالر أمريكي      سهم           

 ٧٦٥,٠٠٠,٠٠٠    -      ٧,٦٥٠,٠٠٠        رأس املال املدفوع باللرية السورية

    ٤٧٤,٩٠٧,٠٧١    ١٠,٤٣٨,٥٦٩    ٧,٣٥٠,٠٠٠    )سجل باللرية السورية ( رأس املال املدفوع بالدوالر األمريكي

   ٧٥,٣٢٢,٥٠٠    ١,٦٥٠,٠٠٠    -          قطع البنيوياجلزء احملول من مركز ال

   ١٢٦,٧٧٠,٠٥٠    ٢,٧٧٧,٠٠٠    -          اجلزء احملول من مركز القطع البنيوي

   ٢٨,٧٧١,٨٢٥    ٦٣٠,٢٧٠    -          اجلزء احملول من مركز القطع البنيوي

   ٢٩,٢٢٨,٥٥٤    ٦٤٠,٢٧٥    -          اجلزء احملول من مركز القطع البنيوي

          ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٦,١١٤١٦,١٣    ١٥,٠٠٠,٠٠٠   
  

   القيمة التاريخية المعادلة      قيمة األسهم      األسهمعدد           

   بالليرة السورية       جنبيةاألعمالت بال       المكتتب بها            اإلجمالي

   .س.ل       دوالر أمريكي       سهم            

   ١,٥٣٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ١٥,٣٠٠,٠٠٠        رأس املال املدفوع باللرية السورية 

   ١,٢٠٩,٩٠٧,٠٧١     ٢٥,٢١٢,٤٣٩    ١٤,٧٠٠,٠٠٠    )سجل باللرية السورية ( س املال املدفوع بالدوالر األمريكيرأ

   ٧٥,٣٢٢,٥٠٠    ١,٦٥٠,٠٠٠    -          اجلزء احملول من مركز القطع البنيوي

   ١٢٦,٧٧٠,٠٥٠    ٢,٧٧٧,٠٠٠    -          اجلزء احملول من مركز القطع البنيوي

   ٢٨,٧٧١,٨٢٥    ٦٣٠,٢٧٠    -          البنيوياجلزء احملول من مركز القطع 

   ٢٩,٢٢٨,٥٥٤    ٦٤٠,٢٧٥    -          اجلزء احملول من مركز القطع البنيوي

          ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠     ٣٠,٩٠٩,٩٨٤    ٣٠,٠٠٠,٠٠٠   

  .وتعديالته ٢٠٠٨م لعا ٣٦٢مت تشكيل مركز قطع بنيوي مبا يعادل رأس املال املدفوع بالدوالر األمريكي وفق قرارات جملس النقد والتسليف رقم 
وتثبيت مركز مريكي دوالر أمريكي من مركز القطع املقابل لرأس املال املكتتب بالدوالر األ ٤,٤٢٧,٠٠٠مبلغ  ببيع ٢٠١٢خالل العام  قام املصرف

لرية  ٦١,٨٦٢,٦٤٠ا لرية سورية منه ١٠٦,٤٤٢,٥٣٠مبقدار  أرباحبيع حتقيق دوالر أمريكي ونتج عن هذا ال ٢٦,٤٨٢,٩٨٤القطع البنيوي مببلغ 
املدورة غري احملققة إىل اخلسائر املرتاكمة احملققة  رباحمت حتويلها من األ لرية سورية ختص السنوات السابقة ٤٤,٥٧٩,٨٩٠و ٢٠١٢عام سورية ختص 

 . لرية سورية ١١,١٤٤,٩٧٣بعد تنزيل الضريبة مببلغ 

ي من مركز القطع املقابل لرأس املال املكتتب به بالدوالر األمريكي وتثبيت مركز دوالر أمريك ١,٢٧٠,٥٤٥مبلغ  بيعب ٢٠١٣قام املصرف خالل عام 
 ٢٠١٣عام لرية سورية ختص  ٢,٤٩٢,٢٧٠بقيمة منها  أرباح بيع حتقيقعن هذا ال ونتجدوالر أمريكي  ٢٥,٢١٢,٤٣٩القطع البنيوي مببلغ 

املدورة غري احملققة إىل اخلسائر املدورة احملققة بعد تنــــزيل الضريبة بقيمة  باحر لرية سورية ختص السنوات السابقة مت حتويلها من األ ٤٠,٣٣٩,٨٠٤و
  .لرية سورية ١٠,٠٨٤,٩٥١

مبلغ  ٢٠١٣كانون األول   ٣١قد بلغت يف و  لرية سورية بتاريخ البيانات املالية ٤,٦١٦,٣١٢,٧٥٠وعليه فإن اخلسائر املرتاكمة احملققة بلغت 
  .لرية سورية ٣,٠٣٦,٥٤٩,٦٨٦
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 االحتياطي القانوني والخاص  -١٩

 ٣٦٩/١٠٠/٣ووفقاً للتعميمني الصادرين عن مصرف سورية املركزي رقم  ٢٠١١ شباط ٢٤تاريخ  ٢٩من قانون الشركات رقم  ١٩٧املادة  بناًء على
فية قبل الضريبة بعد استبعاد الصا رباحمن األ% ١٠يتم حتويل  ٢٠٠٩شباط  ١٢الصادر بتاريخ  ٩٥٢/١٠٠/١رقم و  ٢٠٠٩كانون الثاين   ٢٠بتاريخ 
  .من رأس املال% ٢٥غري احملققة إىل االحتياطي القانوين وحيق للبنك التوقف عن هذا التحويل بعد وصول االحتياطي القانوين إىل  رباحأثر األ

من % ١٠٠السنوية حىت بلوغه  رباحمن صايف األ% ١٠، االحتياطي اخلاص مبعدل ٢٠٠٢لعام  ٢٣ي رقم ساساألمن قانون النقد  ٩٧حددت املادة 
 .للتوزيع على املسامهني قابلهذا االحتياطي غري . رأس املال

 .بسبب حتقيق خسائر ٢٠١٤عن عام  مل يتم احتساب االحتياطي القانوين واخلاص

    كانون األول  ٣١كما في     

    ٢٠١٣      ٢٠١٤   

   .س.ل      .س.ل    

 )  ٨٠٢,٧٧٢,٣٢٦  (  )  ٢٠٦,٩٤٥,٧٥٢  (  قبل الضريبة اخلسارة
 ينـزل

 )    ١,٦٦٦,٧٩٤,٣٥٢(  )  ٢١,٣٧٢,٨١٧,٣١  (  تقييم مركز القطع البنيوي أرباح

  )٢,٤٦٩,٥٦٦,٦٧٨(  )  ١,٥٧٩,٧٦٣,٠٦٤    ( 

     -          -      %)١٠(اخلاص / االحتياطي القانوين

 
  احتياطي عام مخاطر تمويل  -٠٢

  ٩الصادر بتاريخ  ٤ب / م ن / ٥٩٧املعدل لبعض أحكام القرار رقم و  ٢٠١٠نيسان  ١٤الصادر بتاريخ  ٤ب / م ن /٦٥٠بناء على أحكام القرار 
اية العام حيتسب وفقاً ملا يلي٢٠٠٩كانون األول   :، يتوجب على املصرف حجز احتياطي عام ملخاطر التمويل يف حال حتقيقه للربح يف 

 .من إمجايل حمفظة الديون العادية املباشرة%  ١ •

 .العادية الغري املباشرةمن إمجايل حمفظة الديون %  ٠,٥ •

 .املمنوحة بضمانات شخصية أو بدون ضمانة) عادية وتتطلب اهتمام خاص(إضافية على جزء التسهيالت االئتمانية املنتجة املباشرة % ٠,٥ •

اية عام  سهيالت االئتمانية املنتجة لتكوين املخصص واالحتياطي على الت ٢٠١٣واستنادا إىل الفقرة ب من املادة األوىل مت منح املصارف مهلة حىت 
اية العام عن ٤,١٨٧,٢٩٨,٤٨٠والبالغة ٣١/١٢/٢٠٠٩القائمة يف  من قيمة %  ٢٥لرية سورية بشكل تدرجيي حبيث ال يقل املبلغ املشكل يف 

مال تكوين املخصص ، وذلك يف حال وجود أرباح حمققة، أما يف حال عدم وجود أرباح حمققة يتم استكاملخصص واالحتياطي املشار اليه أعاله
 .واالحتياطي يف السنوات الالحقة

ثاين كانون ال  ٢٩تاريخ  ٤ب/م ن/١٠٧٩والقرار  ٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣تاريخ  ٤ب / م ن/ ٩٠٢بناءاً على أحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم 
مبلغ  ٢٠١٣كانون األول   ٣١قد بلغ رصيده بتاريخ و  ٢٠١٤مت االستمرار بتعليق تكوين االحتياطي العام ملخاطر التمويل لنهاية عام  ٢٠١٤

والقرارات  ٤ب/ن.م/٩٠٢لرية سورية وسيتم استكمال احتجاز االحتياطي العام ملخاطر التمويل عند انتهاء العمل بأحكام القرار  ٣٢,٣٣٧,١٠٩
  .املعدلة له
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 :يشمل احتياطي خماطر التمويل ما يلي

   .س.ل          

   ٥٠,٢١٢,٦٥٨          ٢٠٠٩رصيد احتياطي 

   ٥٥,٨٠٠,٩٨٠          ٢٠١٠رصيد احتياطي 

    ١٩,٧٨٣,٩٤٤          ٢٠١١احتياطي رصيد 
   ١٢٥,٧٩٧,٥٨٢          امجايل احتياطي خماطر التمويل  

   ١٢,٥٥٣,١٦٥          ٢٠٠٩من احتياطي  ٢٠١١عام حصة 

    ١٩,٧٨٣,٩٤٤            ٢٠١١احتياطي 
    ٣٢,٣٣٧,١٠٩          ٢٠١١رصيد اإلحتياطي املكون عام   

 
 غير المحققة والخسائر المدورة رباحاأل  -١٢

 الصادر بتاريخ ٩٥٢/١٠٠/١والتعميم رقم  ٢٠٠٧لعام  ٣٦٢تعليمات مصرف سورية املركزي وقرار جملس النقد والتسليف رقم  علىبناًء 
تقييم مركز القطع البنيوي من  ةإعادالناجتة عن والغري خاضعة للضريبة  يتم فصل فروقات القطع الغري حمققة والغري قابلة للتوزيع ٢٠٠٩شباط  ١٢

 .املـدورة رباححساب األ

 :كما يلي  ٢٠١٣و ٢٠١٤يف عامي  املرتاكمة نتجت فروقات مركز القطع البنيوي

 )خسائر(/  أرباح                            

 /متراكمة غير محققة            قيمة المركز بالليرات      قيمة المركز بالليرات          
   فروقات مركز القطع      قيمة القطع المباع      ٣١السورية كما في       اريخالسورية بت      المبلغ بالدوالر     
   البنيوي      بالليرة السورية      ٢٠١٤كانون االول       الشراء      األمريكي    

   .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      دوالر أمريكي    

   ٢,١٨٩,٦٣٥,٣٠٥    -      ٢,٩٢٤,٦٣٥,٣٠٥    ٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠    ١٤,٧٧٣,٨٧٠  )اإلصدار األول(مركز القطع البنيوي 

   ٢,٤٥٩,٣٠٥,١٥٩    -      ٣,١٩٤,٣٠٥,١٥٩    ٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠    ١٦,١٣٦,١١٤  )اإلصدار الثاين(مركز القطع البنيوي 

 )  ٦٧٤,٢٧٦,٣٦٨(    ٢٠٢,٠٩٢,٥٥٢  )  ٨٧٦,٣٦٨,٩٢٠(    -    )  ٤,٤٢٧,٠٠٠(  ٢٠١٢ بيع قطع بنيوي

 )  ٣,٥١٦,٧٠٨١٩(    ٥٨,٠٠٠,٣٨٠  )  ٢٥١,٥١٧,٠٨٨(    -    )  ١,٢٧٠,٥٤٥(  ٢٠١٣بيع قطع بنيوي 

  ٣,٧٨١,١٤٧,٣٨٨    ٢٢٦٠,٠٩٢,٩٣    ٤,٩٩١,٠٥٤,٤٥٦    ١,٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٢١٢,٤٣٩    
 

 )خسائر(/  أرباح                            

 /متراكمة غير محققة            قيمة المركز بالليرات      قيمة المركز بالليرات          

   فروقات مركز القطع      المباعقيمة القطع       ٣١السورية كما في       السورية بتاريخ      المبلغ بالدوالر     
   البنيوي      بالليرة السورية      ٢٠١٣كانون االول       الشراء      األمريكي    

   .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      دوالر أمريكي    

   ١,٣٨٥,١٩٨,٠٨٤    -      ٢,١٢٠,١٩٨,٠٨٤    ٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠    ١٤,٧٧٣,٨٧٠  )اإلصدار األول(مركز القطع البنيوي 

   ١,٥٨٠,٦٩٣,٧٤٣    -      ٢,٣١٥,٦٩٣,٧٤٣    ٧٣٥,٠٠٠,٠٠٠    ١٦,١٣٦,١١٤  )صدار الثايناإل(مركز القطع البنيوي 

 )  ٤٣٣,٢٢٦,٢١٨(    ٢٠٢,٠٩٢,٥٥٢  )  ٦٣٥,٣١٨,٧٧٠(    -    )  ٤,٤٢٧,٠٠٠(  ٢٠١٢ بيع قطع بنيوي

 )  ١٢٤,٣٣٥,٥٣٣(    ٥٨,٠٠٠,٣٨٠  )  ١٨٢,٣٣٥,٩١٣(    -    )  ١,٢٧٠,٥٤٥(  ٢٠١٣بيع قطع بنيوي 

  ٢,٤٠٨,٣٣٠,٠٧٦    ٢٦٠,٠٩٢,٩٣٢    ٣,٦١٨,٢٣٧,١٤٤    ١,٤٧٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٢١٢,٤٣٩    
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 الفوائد الدائنة   -٢٢

 :يتكون هذا البند مما يلي

   كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     

    ٢٠١٣      ٢٠١٤   

   .س.ل      .س.ل    :الفوائد الدائنة ناجتة عن

 :تسهيالت ائتمانية

   ١٣٦,٥١٩,٦٤٣    ٧٥,٩٧٩,٩٧٢  حسابات جارية مدينة  

   ٤٩٩,٨٩٨,٢٩٨    ٣٧٩,٤٥١,٧٢٧  سلفو  قروض  

   ٣٢,٢٣٦,٨٩٠    ٨,٣٠٩,٢٠٤  سندات حمسومة  

   ٧٩,٤٠٥,٦٤٢    ١٨,٥٨٢,٣٤٤  ودائع لدى املصارفو  أرصدة

    ٧٤٨,٠٦٠,٤٧٣    ٤٨٢,٣٢٣,٢٤٧   

 

 الفوائد المدينة   -٣٢

 :يتكون هذا البند مما يلي

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     

    ٢٠١٣      ٢٠١٤   

   .س.ل      .س.ل    :ناجتة عنالفوائد املدينة 

 :ودائع الزبائن

   ٢,٦٨٤,٨٧٩    ٢,٢٢١,٩٢٠  حسابات جارية  

   ٦٨٣,٧٧٤,٩٢٢    ٥٩٨,٣٤٤,٧٧٩  ودائع ألجل  

   ٢١,٥٧٩,٨١٢    ٣٣,٤٢٧,٦٨٨  ودائع توفري  

   ٥,٦١٨,٧٣٨    ٦,١٧٥,١٧٧  ودائع جممدة  

   ٢,٣١٦,٢٣٢    ١,٣٦٨,٤٦٤  تأمينات نقدية  

    ٥٨,٩٣٣,٥١٥    ٤٣,٣٣٢,٩٨٤  ودائع املصارف
   ٦١,٢٥٩,٢٠٧    ٤٨,٤٦٠,٠٢٠  خسارة اتفاقية مقايضة العمالت األجنبية مع مصرف سورية املركزي

    ٨٣٦,١٦٧,٣٠٥    ٧٣٣,٣٣١,٠٣٢   
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 الرسوم والعموالت الدائنة  -٤٢

 : هذا البند مما يلي يتكون

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     

    ٢٠١٣      ٢٠١٤   

   .س.ل      .س.ل    

   ١٢,٨٠٤,٠٤١    ١٠,٤٨٨,٦٢١  اشرة عموالت تسهيالت مب

   ٨,٥٤٤,٥٤٠    ١٤,٩٨٢,١٨١  عموالت تسهيالت غري مباشرة 

   ١٠,٠٥٨,٢١١    ٥,٥٤٤٣١٦,٣  رسوم على اخلدمات املصرفيةو  عموالت

    ٣١,٤٠٦,٧٩٢    ٨٠٦,٣٤٦,٤١   

 

 العموالت المدينةو  الرسوم  -٥٢

                 : هذا البند ما يلي يتضمن

    األولكانون   ٣١للسنة المنتهية في     

    ٢٠١٣      ٢٠١٤   

   .س.ل      .س.ل    

     ٤٩٣,٦٠٨      ٨٥١,٢٧٤  عموالت ملصرف سورية املركزي

     ٥٨,٧٩٩      ٩,٧٥٦  عموالت مدفوعة ملصارف خارجية

     ٣٨,٧٢٦      ٥٢٩,٥٠٥  عموالت مدفوعة أخرى

  ٥٩١,١٣٣    ١,٣٩٠,٥٣٥     

 

 إيرادات تشغيلية أخرى  -٦٢

 :هذا البند مما يلي يتكون

    كانون األول  ٣١ة في للسنة المنتهي    

    ٢٠١٣      ٢٠١٤   

   .س.ل      .س.ل    

     ٣١٥,٣٠٦      ٤١٨,٩٣٤  رسوم االتصاالتو  السويفتو  إيرادات طوابع بريدية

   ٥,٩٧٧,٢٩٤    ٧,٦٨١,٩١٣  ايرادات خدمات احلسابات

     ٧٦٧,٧٣٨    ١,٤٠٠,٨٣٥  الصراف اآليلو  إيرادات البطاقات االلكرتونية

    -      ١,٦٣٣,٣١٠  مصاريف قانونية -إيرادات 
   ٤,٠٧٤,٧٥٠    ٢,٦٣٣,٧٤٥  إيرادات أخرى

  ١١,١٣٥,٠٨٨    ١٣,٧٦٨,٧٣٧    
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 نفقات الموظفين   -٧٢

 : هذا البند مما يلي يتكون

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     

    ٢٠١٣      ٢٠١٤   

   .س.ل      .س.ل    

   ٢٠١,٢٥٨,٥٤٤    ١٩٩,٤٤٥,١٩٨  أجور و  رواتب

   ١٨,٠١٦,٨٨١    ١٧,٧٠٨,٢٣٨  عية حصة املصرف من التأمينات األجتما

   ٤,٧٨٥,٤٠٣    ٦,٠٦٨,٤٨٢  مصاريف التأمني الطيب للموظفني

   ٤,٦٢٦,٥٨٩      ٦٩٠,٩٧٦  تدريب

     ٦١,٧٤٥      ٢٣٠,١١٠  مصاريف طبية 

   ١,٤٩٨,٤٣٦    ١,٥٩٩,٧٩٣  بدل مهمات 

   ٥,٢٧٦,٨١٦    ١,٠٤٤,٥٩٣  حوافز موظفني

    ٦,٤٢٣,٩٠٨    ٤,٠٢٠,٥٨٠  مصاريف سفر
     ٤٥٣,٢٠٠      ٤٤٩,٢٠٠  أخرى

  ٢٤٢,٤٠١,٥٢٢    ٢٣١,٢٥٧,١٧٠    
  
 مخصص تدني التسهيالت االئتمانية  -٨٢

 :يتكون هذا البند ممايلي 

   كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     

    ٢٠١٣      ٢٠١٤   

 .س.ل      .س.ل    

 )  ١٢٧,٠٣٠,٣٥٣(  )  ٢,٤٢٠,٥٢٢(  )٧إيضاح رقم (تسهيالت ائتمانية مباشرة مقابل ديون منتجة خمصص 

   ٢,١٤٧,٠٧٦,٢٠٤    ٨٢٥,٣٢٤,٦٣٠  )٧إيضاح رقم (تسهيالت ائتمانية مباشرة مقابل ديون غري منتجة خمصص 

   -      -    )١٦إيضاح رقم (رة مقابل ديون منتجة تسهيالت ائتمانية غري مباشخمصص 

   )    ٩٦,٥٦٩(  )      ٢٦٢,٩٤٥(  )٦١إيضاح رقم (قابل ديون غري منتجة تسهيالت ائتمانية غري مباشرة مخمصص 

  ٢٨٢,٩٤٩,٠١٩,٢    ٣٢٢,٦٤١,١٦٨  
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 مصاريف تشغيلية أخرى  -٢٩

 :يتكون هذا البند مما يلي

   كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     

    ٢٠١٣      ٢٠١٤   

 .س.ل      .س.ل    

     ٧٧٤,٢١٨      ٧٢٠,١١١  إعالن و  دعاية

   ١٦,١٦٣,١٨٢    ١٧,٠٠٧,٠٢٨  مصاريف إجيار

   ٥,٩٣٤,٤٧٩    ٨,١٩٦,٣٣٦  مصاريف مكتبيةو  قرطاسية

   ١٠,٨٦٦,٢١٤    ٣٨,٦٨٣,٨٤٩  إدارية عامةو  أتعاب مهنية

   ٣,١٢٦,٢٠٩    ٧,٧٤٧,٧٥٢  مصاريف سفر 

   ١٦,١٥٤,٢٧٩    ١٧,٤٠٤,٠٧٠  بريد و  برقو  مصاريف هاتف

   ٦,٤٣٢,٧٠٧    ٢,٤٠٠,١١١  مصاريف تأمني 

   ٨,٩٢٨,٢٩٦    ١٣,٢٩٣,٠٤٤  مصاريف اشرتاكات 

   ٦,٢٨٩,٢٦٤    ٦,٩٤٢,٢٠٢  مصاريف ماء وكهرباء

   ٦,٣١٥,٣١٧    ١٠,٢٨٥,٣٩٧  ف حمروقاتمصاري

   ٨,٢٣٤,٥٨٦    ٢٥,٨٦٦,٣٤٦  رسوم قانونية

   ١٦,٢٣٣,٦٨٣    ٢١,٤٢٢,٨٤٢  مصاريف صيانة 

   ٦,٥٠١,٠٤١    ١١,٧٥٦,٢٧٧  مصاريف أخرى 

  ١١١,٩٥٣,٤٧٥    ١٨١,٧٢٥,٣٦٥    
  
 المخففةو  يةساسربحية السهم األ  -٠٣

 :يتكون هذا البند مما يلي

    ون األولكان  ٣١للسنة المنتهية في     

    ٢٠١٣      ٢٠١٤   
     

 )  ١٦٥,١٦٣,٦٨٩(  )  ٢٠٦,٩٤٥,٧٥٢(    )لرية سورية( السنة خسارة 

     ٣٠,٠٠٠,٠٠٠        ٣٠,٠٠٠,٠٠٠    املتوسط املرجح لعدد األسهم

 )    ٥,٥١(  )    ٦,٩٠(    )لرية سورية( السنةخسارة  من ية واملخففةساساأل لسهما حصة
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 النقد وما يوازي النقد  - ١٣

 :ا البند مما يلييتكون هذ

   كانون األول  ٣١كما في     

    ٢٠١٣      ٢٠١٤   

 .س.ل      .س.ل    

     ٤,٤٢٨,٧٠٦,٣١٦        ٣,٦١١,٤٩٤,٨٢٠    )باستثناء احتياطي نقدي الزامي(نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي 

     ٣,٩٧٦,٩١٨,٨٠٢        ٤,٧٩١,٠٤٣,٦٠٢    )أقلأو  ي خالل فرتة ثالثة أشهرصلاستحقاقها األ( أرصدة لدى مصارف

 )  ٢,٠٤٦,٨٧٢,٢٨٩(  )  ٢,٢٢١,٣٣٧,٢٥٨  (  )أقلأو  ي خالل فرتة ثالثة أشهرصلاستحقاقها األ(ودائع مصارف 

    ٦,٣٥٨,٧٥٢,٨٢٩        ٦,١٨١,٢٠١,١٦٤     

 .يوازي النقد لنقد ومااليستخدم االحتياطي النقدي اإللزامي لدى مصرف سورية املركزي يف أنشطة املصرف التشغيلية اليومية، لذلك اليعترب جزء من ا
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 المعامالت مع األطراف ذوي العالقة  - ٢٣

العليا ضمن النشـاطات االعتياديـــة املسموحة  دارةواإل دارةمع كبار املسامهني وأعضاء جملس اإلو  بالدخول يف معامالت مع املصرف األم املصرفقام 
ومل يؤخذ هلا أية  تسهيالت االئتمانية املمنوحة لألطراف ذات العالقة تعترب عاملةمجيع ال. للمصرف وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية

 :تتوزع املعامالت مع األطراف ذوي العالقة كما يلي. خمصصات
 
 بنود بيان الوضع املايل  - أ

          
      ٢٠١٤كانون األول   ٣١كما في     

 كانون األول  ٣١كما في       دارةأعضاء مجلس اإل        

   ٢٠١٣      المجموع      كبار الموظفينو        ألمالمصرف ا    

 .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

 بنود داخل الميزانية

 األرصدة املدينة

 :أرصدة لدى مصارف

     ١٠٣,٩٤٨,١٦١    ١٩٩,٢٤٥,٠٣٩    -      ١٩٩,٢٤٥,٠٣٩  حتت الطلبو  اريةحسابات ج  

   ٣,٢٩١,٥٣١,٢٠٠  ٣,١٤١,٨٤٠,١٩٧    -    ٣,١٤١,٨٤٠,١٩٧  ودائع ألجل   

     ٢١٥,٠٨٢    ٧٤٦,٥٣٧    -      ٧٤٦,٥٣٧  د برسم القبضفوائ  

  ٣,٣٩٥,٦٩٤,٤٤٣  ٣,٣٤١,٨٣١,٧٧٣    -      ٣,٣٤١,٨٣١,٧٧٣   

 األرصدة الدائنة

   ١,٧٤١,٩٦٧,٠٠٠  ١,٩٢٩,٧٠٦,٢٩٩    -    ١,٩٢٩,٧٠٦,٢٩٩    ودائع مصارف

     ٢٧٤,٢٣٤    ٨١٩,٦٢٦    -      ٨١٩,٦٢٦    فوائد برسم الدفع

 :ودائع الزبائن

     ٢,٩٦٤,٠٨٠    ٥,١٧٣,٣٩٥    ٥,١٧٣,٣٩٥    -    الطلبحسابات جارية وحتت   

    ١,٧٤٥,٢٠٥,٣١٤  ١,٩٣٥,٦٩٩,٣٢٠    ٥,١٧٣,٣٩٥  ١,٩٣٠,٥٢٥,٩٢٥   

 بنود خارج امليزانية

    ٤,٦٩٥,٣٧٤    ٥,٧٠٨,٩٣٠    -      ٥,٧٠٨,٩٣٠    كفاالت
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 بنود بيان الدخل-ب

   
       ٢٠١٤كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في     

 للسنة المنتهية      دارةأعضاء مجلس اإل        

 ٢٠١٣كانون األول   ٣١      المجموع      كبار الموظفينو        المصرف األم    

 .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

   ٧,١٠٤,٤٦٥    ٧,٨٩٨,٢٦٩    -      ٧,٨٩٨,٢٦٩  إيرادات فوائد وعموالت

   ١٢,٨٨٣,٨٠١    ٨,٥٦١,٧٤٣    -      ٨,٥٦١,٧٤٣  أعباء فوائد وعموالت

    ٣,١٢٦,٢٠٩    ٧,٧٤٧,٧٥٢    ٧,٧٥٢٧,٧٤    -    قالتتنو  بدل مصاريف سفر
    ٢٣,١١٤,٤٧٥    ٢٤,٢٠٧,٧٦٤    ٧,٧٤٧,٧٥٢    ١٦,٤٦٠,٠١٢    

 
  :التنفيذية العليا للمصرف دارةفيما يلي ملخص ملنافع اإل

   كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     

    ٢٠١٣      ٢٠١٤   

 .س.ل      س.ل    

   ٤٧,٢١٠,٤٨٨    ٥٨,٨٤٦,٤٧٩  رواتب ومكافآت

 
 :ذات العالقةأدىن نسبة فائدة على التعامالت مع األطراف و  أعلىيبني اجلدول أدناه، 

 
   ٢٠١٣كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في       ٢٠١٤كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في     

   العملة      %      العملة      %      العملة      %      العملة      %    

   لرية سورية      -      لرية سورية      -      لرية سورية      -      لرية سورية      -  ذات العالقةودائع األطراف 

   يورو      ٠,٧٥      درهم إمارايت      ١      يورو      ٠,٥      درهم إمارايت      ٠,٧٥    ودائع املصرف األم لدينا

  دوالر أمريكي      ٠,٢٥      جنيه اسرتليين      ١      دوالر أمريكي      ٠,١٢     جنيه اسرتليين      ٠,٧٥    ودائعنا لدى املصرف األم
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 للموجودات والمطلوبات الماليةالقيمة العادلة   -٣٣

 :ت املاليةالتايل يبني الفروقات اجلوهرية بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات اليت التظهر بالقيمة العادلة يف البيانا اجلدول

    ٢٠١٣كانون األول   ٣١      ٢٠١٤كانون األول   ٣١    

    الفرق                  الفرق         
  )نقصان/ (زيادة     القيمة العادلة      القيمة الدفترية    )نقصان/ (زيادة      القيمة العادلة      الدفتريةالقيمة     

   .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

 املوجودات املالية  

   -      ٥,١٠٦,٦١١,٢٠٩    ٥,١٠٦,٦١١,٢٠٩    -      ٤,٢١٤,١٥٢,٣٧٣    ٤,٢١٤,١٥٢,٣٧٣  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

   -      ٣,٩٧٦,٩١٨,٨٠٢    ٣,٩٧٦,٩١٨,٨٠٢    -      ٤,٧٩١,٠٤٣,٦٠٢    ٤,٧٩١,٠٤٣,٦٠٢  أرصدة لدى املصارف

 )  ٢٨٤,٤٦٠,١٠٧(    ٥,٥٩٨,٨٦٢,٢٨١    ٥,٨٨٣,٣٢٢,٣٨٨  )  ٢١٦,١٥٣,٧٤٨(    ٤,٢٠١,٩٣٨,٠٥٨    ٤,٤١٨,٠٩١,٨٠٦  تسهيالت ائتمانية مباشرة

   -      ٥٩٦,٥٨٩,١٨٣    ٥٩٦,٥٨٩,١٨٣    -      ٧٦٤,٨٩٤,٠٤٧    ٧٦٤,٨٩٤,٠٤٧  الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي

   -      ٢٠٣,٣٣٣,١٢٠    ٢٠٣,٣٣٣,١٢٠    -      ٢٠٩,٩٤٠,٠٠٠    ٢٠٩,٩٤٠,٠٠٠  أخرىموجودات 

 
 املطلوبات املالية  

   -      ٢,٠٤٦,٨٧٢,٢٨٩    ٢,٠٤٦,٨٧٢,٢٨٩    -      ٢,٢٢١,٣٣٧,٢٥٨    ٢,٢٢١,٣٣٧,٢٥٨  ودائع مصارف 

   ٤٦,١٧٧,١٣٣    ١٣,٠٩٢,٦٥٤,٣٩٦    ١٣,١٣٨,٨٣١,٥٢٩    ٤١,٠٣٧,١٣٩    ١١,٦٤٧,٥٣٠,٦٧٣    ١١,٦٨٨,٥٦٧,٨١٢  واملؤسسات املالية ودائع الزبائن

   -      ١٤٢,٧٥٩,٦٣٢    ١٤٢,٧٥٩,٦٣٢    -      ١٠١,٦١١,٢٧٦    ١٠١,٦١١,٢٧٦  تأمينات نقدية 
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 المخاطر إدارة  -٤٣

 .يف احملافظة على متانة البنك ورحبيته ساسخاطر تعترب وبشكل فعال األامل إدارةسورية حتتوي على عدد من املخاطر وهلذا فإن  -إن أنشطة بنك األردن 

والرقابة املستمرة على املخاطر املالية وغري املالية اليت من املمكن أن تؤثر بشكل سليب على أداء البنك  إدارةاملخاطر تشمل التعرف، قياس،  إدارةإن عملية 
 . ل لتحقيق املعدل األمثل للعوائد مقابل املخاطرومسعته، إضافة إىل ضمان توزيع فعال لرأس املا

 
 :المخاطر دارةاالستراتيجية العامة إل

ة املخاطر لدى املصرف تسري وفق مبادئ رئيسية تنسجم مع حجم نشاطاته وتعقيد عملياته وتعليمات السلطات الرقابية وأفضل املمارسات الدولي إدارةإن 
املخاطر وسياسات املخاطر املعتمدة من قبله إضافة إىل  إدارةيف  دارةي بتوجيهات واسرتاتيجيات جملس اإلأساستتمثل تلك املبادئ بشكل . ذا اخلصوص

 .املخاطر إدارةاستقاللية دائرة 

 إدارةفلسفة كما أن   ،يف أعمال املصرف والتوسع يف خدماتهو  املخاطر لدى املصرف للتطوير املستمر لتواكب كافة املستجدات والنم إدارةختضع سياسات 
االستشرافية على احلكم على األمور ووجود دليل واضح للصالحيات موضوع من قبل جملس  دارةاملخاطر لدى املصرف مبنية على املعرفة واخلربة وقدرة اإل

 . دارةاإل
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 املخاطر إدارةاملخاطر ووظيفة اجلهات املسؤولة عن  دارةاهليكل التنظيمي إل – ١

 
 
 دارةجلس اإلم

 .املخاطر إدارةاملخاطر واملوافقة على االسرتاتيجيات والسياسات املتبعة يف املصرف إضافة إىل ذلك هناك جلان مسؤولة عن  إدارةاجلهة املسؤولة عن و  ه

 
 المخاطر  إدارةلجنة 

دف اإل دارةوهي جلنة منبثقة عن جملس اإل  .كافة املخاطر اليت تواجه عمل البنكوالتعامل مع   دارةمكونة من ثالثة أعضاء وذلك 

  
 :يلي وتتضمن مسؤوليات اللجنة ما

.احلصول على كافة املعلومات عن أي مسألة تدخل ضمن مهامها .

ا ومنها على سبيل املثال ال احلصر إدارةمراجعة سياسات وإسرتاتيجيات  . خماطر االئتمان، خماطر ( املخاطر اليت تواجه عمل البنك بكافة فئا
.العتمادها دارةوذلك قبل رفعها اىل جملس اإل) ، خماطر التشغيل، خماطر السيولة، خماطر اسعار الفائدةالسوق

دف احلد من أثر تلك املخاطر على .  حتديد أساليب وآليات ختفيف املخاطر بشكل ينسجم مع املتطلبات الرقابية املرعية يف هذا الشأن وذلك 
.سالمة ومتانة الوضع املايل للبنك

التنفيذية للبنك حول هيكل دائرة املخاطر وعملية تطويرها وحبيث تقوم اللجنة مبراجعة املقرتحات وإدخال أي  دارةحلصول على مقرتحات من اإلا .
.إلعتمادها دارةتعديالت عليها ليصار إىل رفعها إىل جملس اإل

املخاطر داخل البنك وتقوم اللجنة برفع تقارير  إدارةملتزايدة اليت تطرأ على املخاطر مسؤولية مواكبة التطورات السريعة والتعقيدات ا إدارةتتوىل جلنة  .
.دارةدورية حوهلا إىل جملس اإل

.املخاطر باملعايري املوضوعة من قبل جلنة بازل واملتعلقة مبخاطر االئتمان وخماطر السوق واملخاطر التشغيلية إدارةمراقبة مدى التزام  .

  .حول سقوف املخاطر واحلاالت االستثنائية اليت تطرأ عليها دارةلس اإلمراجعة وإبداء الرأي أمام جم .٧
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.املخاطر إدارةمراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر اليت يتم التعرض هلا وحجمها وأنشطة  .

. ينجم عنها حتمل املصرف للمخاطراملخاطر عن األنشطة اليت إدارةاملخاطر، وضمان استقالل موظفي  دارةضمان توفر املوارد والنظم الكافية إل .

ا إدارةتعقد اللجنة اجتماعات دورية مع  . .املخاطر ملناقشة وتقييم املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف وكفاية طرق معاجلتها وتقدمي التوصيات بشأ

 المخاطر إدارةدائرة 

 :ملخاطر القائمة مع السياسات املعتمدة ويتفرع منها األقسام التاليةوهي اجلهة املسؤولة عن حسن تنفيذ ومراقبة املخاطر والتاكد من مدى توافق ا

 
 :مخاطر االئتمـان

الطرف الثالث من القيام بالوفاء بالتزاماته يف األوقات احملددة وتشمل هذه املخاطر أو  عدم رغبة املقرتضو  أ/تنشأ خماطر االئتمان من احتمال عدم قدرة و
االعتمادات املستندية مما يؤدي إىل إحلاق خسائر و  أ/وحدة مثل القروض والبنود خارج القوائم املالية املوحدة مثل الكفاالت والبنود داخل القوائم املالية امل

 .مالية للبنك

 :االئتمان من خالل مـا يلـي إدارةويف هذا السياق يقوم البنك بتعزيز األطر املؤسسية اليت حتكم 

 . عمال املختلفة ودوائر خماطر االئتمانالفصل ما بني دوائر تنمية األ    - ١

  . هذا النوع من املخاطر إدارةمنظومة من السياسات واإلجراءات املعتمدة اليت حتدد أسس تعريف وقياس و     - ٢
خماطر االئتمان   إدارةوتتوىل . )اخل... احملافظ االئتمانية، التوزيع اجلغرايف، القطاع االقتصادي، حتديد الرتكزات االئتمانية على مستوى نوع االئتمان   - ٣

  . كل ضمن اختصاصه مبراقبة هذه الرتكزات
 :العالقة إدارةنظام الصالحيات و     - ٤

 .العالقة ملختلف أنشطة االئتمان إدارةسورية نظام صالحيات يتضمن آلية منح الصالحيات وتفويضها ومراقبتها و  -يعتمد بنك األردن

 :ر حتديد أساليب ختفيف املخاطـ    - ٥

 :سورية أساليب خمتلفة لتخفيف املخاطر االئتمانية تتمثل فيما يلـي -يتبع بنك األردن

 .تقدمي اهليكل املناسب لالئتمان مبا يتفق مع الغاية منه وأجل تسديده -

 .التأكد من استكمال مجيع النواحي الرقابية على استغالل االئتمان ومصادر سداده -

ذا اخلصوص استيفاء الضمانات املناسبة -  .حتوطاً ألي خماطر 

 .دراسة وتقييم معامالت االئتمان من قبل دوائر خماطر االئتمان -

 .التقييم الدوري للضمانات حسب طبيعة ونوعية ودرجة خماطر الضمان لتعزيزها والتأكد من تغطيتها لالئتمان املمنوحة أوالً بأول -

 .جلان متخصصة للموافقة على االئتمان -

 . ائرة مراقبة االئتمان تتضمن مراقبة تنفيذ االئتمان باإلضافة لوحدة تعىن بالتوثيق واستكمال التدقيق القانوين والتنفيذد    - ٦

 . )e-loan(االئتمان  دارةتطبيق أنظمة آلية إل    - ٧

 . دوائر متخصصة ملتابعة حتصيل املستحقات والديون املتعثرة    -٨

 . ملراجعة سياسات وإسرتاتيجيات االئتمان واالستثمار واملخاطر دارةذية املنبثقة عن جملس اإلاملخاطر التنفي إدارةجلنة     -٩

  . دارةالعليا وجملس اإل دارةحتديد مهام دوائر االئتمان املختلفة من حيث آلية ودورية املراقبة والكشوف املستخرجة وآلية تصعيدها إىل اإل    -١٠
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 :التقاريـر الرقابيـة     -١١

 :وىل دوائر االئتمان كل ضمن اختصاصه مراقبة وتقييم كافة العمليات االئتمانية من خالل جمموعـة مـن الكشوف الرقابيـةتت

 :املراقبـة اليوميـة -

 . ، وغريها...التجاوزات االئتمانية، السقوف املستحقة غري اجملددة، احلسابات املستحقة

 . مراقبـة توزيـع احملفظـة االئتمانيـة   -

 .، وغريها.....الرتكزات ،، الضمانات، نوع االئتمان، القطاع االقتصادي، تصنيف املخاطر االئتمانية   -

 .نوع الضمان، القطاع االقتصادي، نوع االئتمان، على مستوى املنطقة اجلغرافية) Total Exposure(مراقبـة التعرض االئتمانـي  -

  .، إما بالنسبة للعمليات اليومية فرتفع إىل املدير العام أوًال بأولدارةالتنفيذية املنبثقة عن جملس اإل/ طرورفع هذه التقارير بشكل دوري إىل جلنة املخا
  

 :خماطــر التشغيـــل

نية وقد تنشأ نتيجة أحداث خارجية مبا يف ذلك املخاطر القانو أو  فشل العمليات الداخلية واملوظفني واألنظمةأو  وهي املخاطر اليت تنشأ عن عدم كفاءة
 .املخاطر إدارةومت رفدها بالكوادر البشرية املؤهلة واألنظمة اآللية وتتبع إداريا إىل  ٢٠١٠مت تأسيس دائرة خماطر العمليات يف البنك منذ عام 

 :خماطـر العمليـات ضمـن األسس التاليــة  إدارةويتولـى البنـك 

وتطبيقها على ارض الواقع واليت تضمنت أسس تعريف وقياس ومراقبة املخاطر  دارةإعداد سياسة خماطر العمليات واعتمادها من قبل جملس اإل .
 . باإلضافة إىل مستوى قبول هذا النوع من املخاطر

  . )CARE WEB(خماطر العمليات  دارةتطبيق نظام آيل إل .

ا لفروع البنك يتضمن كافة أنواع خماطر العمليات واإلجراءات الرقابية اليت Risk Profileإنشاء  .  حتد منها ودورية فحصها مبا يكفل كفاء
 . واستمرارية عملها على مستوى كل فرع من فروع البنك

ذا اخلصوص مت تطبيق التقييم الذايت : Risk Profile التقييم املستمر لل . املخاطر التشغيلية وتقييمها باستمرار  دارةكأداة إل) CRSA(و
بأول  أوالً  Risk Profileتأكد من كفاءة عمل اإلجراءات الرقابية للحد من هذه املخاطر وحتديث الـ للتعرف على املخاطر اجلديدة باإلضافة لل

 .ليعكس الواقع الفعلي لبيئة العمل

التدقيق الداخلي بتطبيق التدقيق املرتكز على املخاطر باإلضافة إىل التقييم الذايت ملختلف وحدات البنك وتصنيفها ضمن معايري  إدارةقيام  .
ا أوال بأولال  .  تصنيف املعتمدة وتضمينها ضمن تقرير التدقيق الداخلي وتزويد جلنة التدقيق 

 . دارةجاري العمل على بناء قاعدة بيانات باألخطاء التشغيلية وحتليلها ورفع تقارير عن ملف خماطر الفروع إىل جملس اإل .

 .عن ملف خماطر الفروع يعكس واقع البيئة الرقابية ملختلف فروع البنكوالتنفيذية بتقرير  دارةجملس اإل/ املخاطر إدارةتزويد جلنة  .
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 :خماطر السيولة

متويل نشاطاته بدون حتمل تكاليف أو  وهي املخاطر اليت تنشأ عن احتمالية عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لتأدية التزاماته يف تواريخ استحقاقها
 :اطر السيولة إىل حدوث خسائر وتنقسم خمأو  مرتفعة

 -):Funding Liquidity Risk(خماطر متويل السيولة  -

 .احلصول على متويل لسداد االلتزاماتأو  –مثل حتصيل الذمم  –وهي خماطر عدم مقدرة البنك على حتويل األصول إىل نقد    

 ):Market Liquidity Risk (خماطر سيولة السوق  -

 .الطلب يف السوقأو  بيعه مع حتمل خسارة مالية كبرية نتيجة لضعف السيولةأو  لسوقيف ا صلوهي خماطر عدم متكن بيع األ  

 :يتم احتساب خماطر السوق حسب األساليب التالية 

 :خماطر أسعار الصرف 

 . ٣٦٢مراقبة مراكز القطع األجنيب حسب قرار مصرف سورية املركزي 

 :خماطر اسعار الفائدة 

ا حسب طريقة  . بشكل شهري GAP Analysis يتم احتسا

 :خماطر التوظيفات يف اخلارج 

 .مراقبة الودائع املربوطة يف اخلارج

  .مراقبة الكفاالت اخلارجية
 :خماطر السيولة ضمن املعطيات التالية  إدارةويتوىل البنك 

 .خماطر  السيولة إدارةقبة ومتابعة  و اليت حتدد  أسس تعريف وقياس ومرا دارةمنظومة من السياسات واإلجراءات املعتمدة من قبل جملس اإل   -

 :أزمات السيولة تتضمن  دارةإعداد خطة إل   -

  أزمة السيولة دارةإجراءات متخصصة إل. 

  أزمة السيولة دارةجلنة متخصصة إل . 

   خطة توفري سيولة يف احلاالت الطارئةLiquidity Contingency Plan 

 :سيولة من خاللومراقبة خماطر ال إدارةتطوير أدوات قياس و    -

  تقرير خماطر السيولة حسب سلم االستحقاق. 

  مراقبة سقوف، وجودة احملفظة االستثمارية. 

  حتديد مصادر األموال وتصنيفها وحتليلها تبعا لطبيعتها. 

  ملواجهة االلتزامات )يةالنقدية وشبة النقد(مراقبة السيولة القانونية والسيولة النقدية وهي االحتفاظ مبقدار كاف من املوجودات السائلة. 

 املوائمة بني آجال املوجودات واملطلوبات واألخذ بعني االعتبار كافة التدفقات النقدية الداخلة واخلارجة. 

  اختبارات األوضاع الضاغطة)Stress Testing.( 

 .ةدار جملس اإل/املخاطر إدارةالتنفيذية، وجلنة /املخاطر إدارةرفع التقارير الدورية إىل جلنة    -
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 التدقيق الداخلي

 .املخاطر بشكل دوري حيث يراجع مدى توافق املصرف مع اإلجراءات والسياسات املتبعة إدارةيقوم التدقيق الداخلي بتدقيق عملية 

 خطة الطوارئ وخطط استمرارية العمل

 مفهوم اخلطة

وهذا االنقطاع قد حيدث نتيجة حلدوث حدث ، ة مقبولة من االنقطاعتشغيل أعمال املؤسسة وخصوصاً احلساسة منها بعد فرت  إعادةهي اخلطة اليت تضمن 
 .احلدثأو  األزمة إدارةية ساسأن تتضمن خطة استمرارية العمل ضمن بنودها األ ئ املصرفأزمة معينة لذا ارتأو  معني

 ية للخطةساساألهداف األ

.احملافظة على مسعة البنك والثقة به من قبل قاعدة العمالء واملسامهني .

.قدرة البنك على االستمرارية يف تقدمي اخلدمة يف أضيق الظروف واألزمات .

م يف األزمات ا صلوااالتصال والت . .تلفةلمخمع العمالء وتلبية متطلبا

. األزمة دارةتشكيل فريق إداري مؤهل ومنظم إل .

السرعة والكفاءة يف اختاذ القرارات ملواجهة التهديدات غري املتوقعة .

.اتصال متعددة وشاملة جلميع املستويات اإلداريةتأمني قنوات  .

.ترسيخ وتعزيز الثقة يف النظام املصريف وجتنيبه أي خماطر مصرفية قد تؤثر عليه .

.االنقطاع وتقليل اخلسائر اىل أدىن حد ممكنو  تقليل أثر التعطل .

.قطاعتوعيه وتثقيف املوظفني باإلجراءات الواجب اتباعها يف خمتلف حاالت التعطل واالن .
.وضع سيناريوهات داخلية حلدث معني وجتريب وفحص اخلطة .
 :خماطر املصرف حتت األنواع الرئيسية التالية تندرج

 خماطر االئتمان - أ

 خماطر السوق -ب

 خماطر السيولة - ج

 املخاطر التشغيلية -د

 خماطر االمتثال ملتطلبات السلطات الرقابية -هـ

 المخاطر االئتمانية

عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك مما يؤدي اىل حدوث خسائر، وعادة يتم متييز ثالث أنواع حتت أو  ئتمانية عن ختلفتنشأ املخاطر اال
 .املخاطر االئتمانية وهي خماطر تعثر الطرف املقابل، خماطر التسوية، وخماطر البلد

 :خماطر االئتمان بشكل فعال هي دارةية إلساسإن العوامل األ

 املخاطر االئتمانية دارةإجياد بيئة مناسبة إل -

 .العمل ضمن إطار واضح وسليم للموافقات والصالحيات -

 .وتوفري آليات وأدوات للقياس والرقابة، إئتمان مالئمة إدارةاحملافظة على  -

  .املخاطر اإلئتمانية إدارةالتأكد من وجود ضوابط كافية على إجراءات  -
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وجمموع التسهيالت ) مؤسسةأو  فرد(بوضع سياسة ائتمانية واضحة تتضمن سقوف ملبالغ التسهيالت االئتمانية املمنوحة  فولتحقيق ما ذكر يقوم املصر 
يعمل البنك على مراقبة خماطر االئتمان ويعمل باستمرار على تقييم الوضع االئتماين للعمالء، إضافة إىل حصول . اإلئتمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافية

 .لى ضمانات مناسبة من العمالءالبنك ع

 :املخاطر االئتمانية ما يلي إدارةتشمل إجراءات 

 تحديد التركزات اإلئتمانية والسقوف .١

جمموعة من العمالء وذلك حسب نسب الرتكزات املقررة وفق أو  تتضمن السياسة االئتمانية نسب حمددة وواضحة للحد األقصى املمكن منحه ألي عميل
كما أن هناك سقوفا حلجم االئتمان املمكن منحه من قبل كل ،  باإلضافة اىل وضع سقوف للقطاعات االقتصادية  ٣٩٥التسليف رقم قرار جملس النقد و 

 .مستوى اداري

 التصنيف االئتماني للعمالء .٢

الصادر  ٤ب/ م ن/ ٥٩٧قرار رقم يقوم املصرف مبراجعة دورية حملفظة الديون املمنوحة وتصنيفها وذلك حسب تعليمات جملس النقد والتسليف وخاصة ال
 .والذي حدد شروط تصنيف التسهيالت وتكوين املخصصات الالزمة هلاوتعديالته  ٢٠٠٩كانون األول   ٩بتاريخ 

 :فيما يلي الفئات املعتمدة لتصنيف الديون حسب تعليمات جملس النقد والتسليف

 الديون املنتجة

 ديون متدنية املخاطر -
 اطرمقبولة املخ/ ديون عادية  -
 تتطلب اهتماماً خاصاً / ديون  -

 الديون غري املنتجة

 ديون دون املستوى العادي املقبول -

 ديون مشكوك بتحصيلها -

 الديون الرديئة -

رأس مال املصرف على امتصاص اخلسائر الناجتة عن  يقوم املصرف بإجراء عدد من اختبارات اجلهد املتنوعة على حمفظته االئتمانية وذلك للتأكد من قدرة 
نخفض أي أحداث خارجة عن إرادة املصرف ومواجهة أي أوضاع ضاغطة مستقبلية حيث تتدرج سيناريوهات االختبارات من السيناريوهات ذات التأثري امل

تعددة لتغطية إىل السيناريوهات ذات التأثري الشديد ويتم استخدام اختبارات اجلهد ذات العامل الواحد كما يتم استخدام السيناريوهات ذات العوامل امل
حلاجة الختاذ إي مجيع أنواع املخاطر اليت من املمكن أن تتعرض هلا حمفظة املصرف االئتمانية حيث ترسل نتائج االختبارات مع التوصيات الالزمة يف حال ا

رف الختاذ اإلجراءات الالزمة يف حال احلاجة إجراء للجنة املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة اليت بدورها تقوم بعرض اختبارات اجلهد على جملس إدارة املص
أخذ أي إجراء إضايف حيث يقوم املصرف مبعاجلة الدين وأخذ خمصصات حسب قرارات السلطات الرقابية منذ بداية  ٢٠١٤ إليها ، مل يتم خالل العام

 .تعثر العميل وتوقفه عن السداد
حيث يتم اعتماد  ٥٨٨ولة القانونية وعلى فجوات االستحقاق وذلك حسب القرار رقم تؤثر اختبارات اجلهد اخلاصة مبخاطر السيولة على نسب السي

طة نسب سحب حمددة من إمجايل ودائع العمالء ولفرتات حمددة وذلك لقياس قدرة املصرف على احلفاظ على نسب سيولة مقبولة خالل األوضاع الضاغ
ع خطة متويل للحاالت الطارئة ميكن تفعليها للحصول على التمويل الالزم للحفاظ على ، ومت على اساس اختبارات اجلهد اخلاصة مبخاطر السيولة وض

حيث تتوىل اللجنة نسب السيولة املقبولة يف مجيع األوضاع ، يتم إرسال اختبارات اجلهد اخلاصة مبخاطر السيولة للجنة املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة 
  .فمهمة عرضها على جملس إدارة املصر 
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أما   يتم إجراء اختبارات اجلهد على خماطر السوق اخلاصة بالسندات والسلع واألسهم وذلك بسبب عدم استثمار املصرف يف هذه األدوات املاليةمل
لتغريات ومل سياسة حتفظية جتاه التداول بالعمالت جنبته املخاطر الناجتة عن هذه ا ٢٠١٤ر الصرف اتبع املصرف خالل العام بالنسبة ملخاطر تغيري أسعا

الفائدة بنسبة  يتم إجراء أي اختبارات على هذه املخاطر ، بالنسبة ملخاطر التغيري بأسعار الفائدة اعتمد املصرف سيناريوهات الزيادة والنقصان بأسعار
  .أسعار الفائدة وأثر ذلك الفجوة الرتاكمية ملوجودات ومطاليب املصرف

% ٥٠حتساب املخاطر التشغيلية لديه حيث مت اعتماد سيناريوهات زيادة املخاطر التشغيلية لديه بنسبة يستخدم املصرف طريقة األسلوب البسيط يف ا
  .على كفاية رأس املال حيث بقت النسب ضمن احلدود املقبولة% ١٠٠و

 اساليب تخفيف المخاطر .٣

 :نهاتعتمد على العديد من األساليب من اجل ختفيف املخاطر ماملصرف املخاطر يف  إدارةعملية 

 الضمانات وحسب قابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لالئتمان املمنوح واليت يتم مراقبتها وتقييمها بصورة مستمرة وفق تعليمات مصرف سورية -
 .وتعديالته ٢٠٠٩كانون األول   ٩الصادر بتاريخ  ٤ب/ م ن/ ٥٩٧املركزي وقرار جملس النقد والتسليف رقم 

 .الئتمان وتعتمد على حجم حمفظة العميل واالستحقاق ودرجة خماطرة العميلاتباع نظام اللجان يف منح ا -

حيث تتضمن خطة البنك السنوية التوزيع املستهدف لالئتمان واالستثمارات على عدة . ي يف ختفيف خماطر االئتمانأساسمبدأ و  التنويع يف احملفظة ه
 .ما يوجد لدى البنك نظام لتصنيف خماطر القطاعات االقتصاديةالرتكيز على القطاعات الواعدة، ك قطاعات وأسواق خمتلفة مع

 .دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته

 بتطوير السياسات واالجراءات الالزمة لتحديد أسلوب دراسة االئتمان واحملافظة على حيادية وتكامل عملية اختاذ القرارات والتأكد من أناملصرف يقوم 
إن االطار العام للسياسة االئتمانية يتضمن وضع صالحيات . يمها بدقة واملوافقة عليها بشكل صحيح ومتابعة مراقبتها باستمرارخماطر االئتمان يتم تقي

 . للموافقة االئتمانية، توضيح حدود االئتمان واسلوب حتديد درجة املخاطر

االئتمانية والرقابة الفعالة على مدة االستحقاق للتسهيالت وانتهاء صالحيات االئتمان وظيفة منفصلة لضمان التنفيذ املناسب للعمليات  إدارةتتوىل عملية 
  .احلدود وتقييم الضمانات
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 االفصاحات الكمية

 
 مخاطر االئتمان - أ

 )بعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر األخرى(التعرضات ملخاطر االئتمان  )١

   كانون األول  ٣١    

    ٢٠١٣      ٢٠١٤   

   .س.ل      .س.ل    

 :بنود داخل الميزانية

   ٣,٦٩٥,٤٠٧,٦٨٧    ٢,٦٧٥,٣٣٠,٤٧٢  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

   ٣,٩٧٦,٩١٨,٨٠٢    ٤,٧٩١,٠٤٣,٦٠٢  أرصدة لدى املصارف

 التسهيالت االئتمانية

   ٢٥٥,٢٤٢,٨٣٠    ١٠٣,٧٤٣,٦٩٦  لألفراد

   ٥٣٦,٤٩٤,٢٩١    ٤٩٢,٦٤٦,٢٧٧  القروض العقارية

   الشركات

   ٣,٤٦٧,١٠٢,٨٣٥    ٢,٤٠٠,٤٥١,٠٨٣  الشركات الكربى    

   ١,٦٢٤,٤٨٢,٤٣٢    ١,٤٢١,٢٥٠,٧٥٠  الشركات املتوسطة    

   ٢٢٣,٤٢٠,٤٦٤    ٢٣٥,٩١٠,٦١٨  املوجودات األخرى

    ٥٩٦,٥٨٩,١٨٣    ٧٦٤,٨٩٤,٠٤٧  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

   ١٤,٣٧٥,٦٥٨,٥٢٤    ١٢,٨٨٥,٢٧٠,٥٤٥  اإلمجايل

 :بنود خارج الميزانية

   ٢٠٥,٢٦٨,٧٩٣    ٧٥,٩٣١,٨٥٨  ةكفاالت صادر 

   ٢٧,٧١٣,٠٠٠    ٣٣,٦٩٥,٢٠٠  اعتمادات استرياد

   -      -    صادرة قبوالت

   ١٢٠,٧٠١,٥٨٦    ٦٣,٧٤٩,٩٢٤  سقوف تسهيالت مباشرة غري مستغلة

    ١٤,٧٢٩,٣٤١,٩٠٣    ١٣,٠٥٨,٦٤٧,٥٢٧  اإلمجايل
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 :توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة املخاطر  )٢

فئات  ٦يتم تصنيف حمفظة التسهيالت االئتمانية إىل  ،)٤ب/ن.م/١٠٧٩(والقرار  ،)٤ب/ن.م/٩٠٢(والقرار  )٤ب/ن.م/٦٥٠(بالقرار  تعديالتهو  )٤ب /م ن/٥٩٧(قد والتسليف رقم بناًء على قرار جملس الن
ا كل دين  .وذلك طبقاً للمؤشرات واملواصفات اليت يتسم 

 :دول التايلتتوزع التعرضات االئتمانية حسب درجة املخاطر وفق اجل

           ٢٠١٤كانون األول   ٣١كما في                   
   المجموع      الشركات المتوسطة      الشركات الكبرى      القروض العقارية      األفراد        

   .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        

 تسهيالت مباشرة

 ١,٥١٠,٥٦١,٦٧٥    ٤٤٤,٠٧٧,٨٨٨    ٧٨٦,٨٠٨,٠٠٤    ٢١٥,٢٩٥,٩٥٨    ٦٤,٣٧٩,٨٢٥  )مقبولة املخاطر(عادية 

 ١,٠٦٥,٧٤١,٠٤٠    ٣٦٧,٠١٦,٩٥٠    ٦٦٤,٠١٦,٥٤٠    ١٤,٨٠٨,٢٦٠    ١٩,٨٩٩,٢٩٠  *تتطلب اهتمام خاص

 ٧٧٨,٧٣١,٥٥٠    ٢٠٩,٧٥٢,١٣٠    ٥٦٠,٠٤٤,٤٠٠    ٤,٠٣٨,٢٣٠    ٤,٨٩٦,٧٩٠    غري مستحقة

    ٢٨٧,٠٠٩,٤٩٠    ١٥٧,٢٦٤,٨٢٠    ١٠٣,٩٧٢,١٤٠    ١٠,٧٧٠,٠٣٠    ١٥,٠٠٢,٥٠٠    :مستحقة
   ٦٤,٧١١,٢٨٠    ١٤,١٨٤,١٢٠    ٥٠,٥٢٧,١٦٠    -      -      يوم ٦٠لغاية   

 ٣٤,٠٠١,٥٧٠    ٣٤,٠٠٠,٣٧٠    -      -        ١,٢٠٠  يوم ٩٠يوم لغاية  ٦١من   

   ١٨٨,٢٩٦,٦٤٠    ١٠٩,٠٨٠,٣٣٠    ٥٣,٤٤٤,٩٨٠    ١٠,٧٧٠,٠٣٠    ١٥,٠٠١,٣٠٠  يوم ١٨٠يوم لغاية  ٩١من   

 :غري عاملة

   ١٨,٥٣٠,٧١٠    ٩,٩٩٧,٦١٠    -      ٣,٧٠٢,٦٠٠    ٤,٨٣٠,٥٠٠    دون املستوى  

 ٢٠٥,٩٣٧,١٢٠    ٣,١٣٢,٦٤٠    ١٩١,٨٩٥,٩٦٠    ٥,٣٩٤,١٠٠    ٥,٥١٤,٤٢٠    مشكوك فيها  

   ٦,٥٧٥,٥٢٤,٣٣٠    ٩٥٧,٦٧٦,١٩٠    ٤,٩٧١,٤٤٢,٤٤٠    ٣٧٤,٤٤٧,٩٥٠    ٢٧١,٩٥٧,٧٥٠    رديئة  

      ٩,٣٧٦,٢٩٤,٨٧٥    ٨١,٧٨١,٩٠١,٢٧    ٦,٦١٤,١٦٢,٩٤٤    ٦١٣,٦٤٨,٨٦٨    ٥٣٦٦,٥٨١,٧٨   

 :ينـزل

 )  ٨٠٨,٩٢٠,٨٧١(  )  ١٧٠,٤١٠,٨٣٠(  )  ٥١٢,٣٦٢,٦٨١(  )  ٨١,٩٥٦,٠٢٠(  )  ٤٤,١٩١,٣٤٠(    فوائد معلقة  

 )  ٤,١٤٩,٢٨٢,١٩٨(  )  ١٩٠,٢٣٩,٦٩٧(  )  ٣,٧٠١,٣٤٩,١٨٠(  )  ٣٩,٠٤٦,٥٧١(  )  ٢١٨,٦٤٦,٧٥٠(  خمصص تدين تسهيالت مباشرة

   ٤,٤١٨,٠٩١,٨٠٦    ١١,٤٢١,٢٥٠,٧٥    ٢,٤٠٠,٤٥١,٠٨٣    ٤٩٢,٦٤٦,٢٧٧    ٥١٠٣,٧٤٣,٦٩    الصايف

  .الفوائد ويعترب جاري املدين مستحقاً إذا جتاوز السقف املمنوحأو  يعترب كامل رصيد الدين مستحق يف حال استحقاق أحد األقساط*
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     ٢٠١٤كانون األول   ٣١        
       
   المجموع      الشركات المتوسطة      الشركات الكبرى      القروض العقارية      األفراد        

   .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        

 تسهيالت غير مباشرة

     ٩٥,٤٨٢,٤٤٨    ٦١,٧٨٧,٢٤٨    ٣٣,٦٩٥,٢٠٠    -      -    )مقبولة املخاطر(عادية 

   تتطلب اهتمام خاص

   ٤,٦٥٣,٠٠٠    -      ٤,٦٥٣,٠٠٠    -      -      غري مستحقة

 :غري عاملة

  ٨,٣٦٣,٨١٠    ٨,٣٦٣,٨١٠    -      -      -      دون املستوى  
  -      -      -      -      -      مشكوك فيها  
   ١,١٢٧,٨٠٠    -      ١,١٢٧,٨٠٠    -      -      ةرديئ  

        -      -    ١٠٩,٦٢٧,٠٥٨    ٧٠,١٥١,٠٥٨    ٣٩,٤٧٦,٠٠٠   

 :ينـزل

   -      -      -      -      -      فوائد معلقة  

 )    ٢٦,٥٧٠(    -    )    ٢٦,٥٧٠(    -      -    مباشرة غري خمصص تدين تسهيالت

   ١٠٩,٦٠٠,٤٨٨    ٧٠,١٥١,٠٥٨    ٣٩,٤٤٩,٤٣٠    -      -      الصايف
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 :ات االئتمانية حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايلتتوزع التعرض

           ٢٠١٣كانون األول   ٣١كما في                   

   المجموع      الشركات المتوسطة      الشركات الكبرى      القروض العقارية      األفراد        

   .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        

 تسهيالت مباشرة

 ٣,٠٨٩,٩٧٧,٤٥٣    ٧١٧,٠٥٢,١٠٠    ١,٩٦٢,٩٧٦,٧٣٦    ٢٥٦,٨٢٩,١٠٨    ١٥٣,١١٩,٥٠٩  )مقبولة املخاطر(عادية 

   ٧٧٠,٣٦٠,١٤٤    ٢٨٤,٣٩٧,١٣١    ٣٨١,٩٥٦,٩٦٣    ٤٧,٢٢٦,٢٩١    ٥٦,٧٧٩,٧٥٩  *تتطلب اهتمام خاص

 ٣٤١,٢٤٣,٥٨٨    ١٤٣,٦٩٧,٣٧٤    ١٧٢,٩٩٢,٥٢٥    ١٧,٢٦٨,٢٠٠    ٧,٢٨٥,٤٨٩    غري مستحقة

    ٤٢٩,١١٦,٥٥٦    ١٤٠,٦٩٩,٧٥٧    ٢٠٨,٩٦٤,٤٣٨    ٢٩,٩٥٨,٠٩١    ٤٩,٤٩٤,٢٧٠    :مستحقة
   ٢٢٩,٤٨٣,٨٣٨    ٦٧,٦٨٨,٩٠٤    ١٥٢,٠١٢,٢٦٨    ٥,٧١٦,٠١٠    ٤,٠٦٦,٦٥٦    يوم ٦٠لغاية   

 ٩,٧٦٠,٢٨٣    -      -      ٤,٧٩٧,١٩٠    ٤,٩٦٣,٠٩٣  يوم ٩٠يوم لغاية  ٦١من   

   ١٨٩,٨٧٢,٤٣٥    ٧٣,٠١٠,٨٥٣    ٥٦,٩٥٢,١٧٠    ١٩,٤٤٤,٨٩١    ٤٠,٤٦٤,٥٢١  يوم ١٨٠يوم لغاية  ٩١من   

 :عاملةغري 

   ٩٨,٧١٧,٧٤٩    ٧,٣٨٩,٥٢٧    ٧٧,٥٩٧,٢٦٠    ٧,٣٣٧,٩٤٥    ٦,٣٩٣,٠١٧    دون املستوى  

 ٥٧٤,٤٤٣,٣٥٤    ٨٤,١٨٣,٧٩٦    ٤١١,٥٧٠,١٧٨    ٣٦,٩٦٣,٥١٣    ٤١,٧٢٥,٨٦٧    مشكوك فيها  

   ٥,١٨٨,١٢٣,٠٨٢    ٨٤٦,٩٣٦,٨٨٦    ٣,٧٥٩,٧١٧,٩٢٤    ٣١٧,٠٨٢,٨٢٤    ٢٦٤,٣٨٥,٤٤٨    رديئة  

      ٩,٧٢١,٦٢١,٧٨٢    ١,٩٣٩,٩٥٩,٤٤٠    ٦,٥٩٣,٨١٩,٠٦١    ٦٦٥,٤٣٩,٦٨١    ٥٢٢,٤٠٣,٦٠٠   

 :ينـزل

 )  ٥١٦,٩٨٦,٤٠٤(  )  ١١٢,٤١٤,٦٨٦(  )  ٣١٤,٨٤١,٢٠٨(  )  ٥٢,٣٣٧,٧٦٣(  )  ٣٧,٣٩٢,٧٤٧(    فوائد معلقة  

 )  ٣,٣٢١,٣١٢,٩٩٠(  )  ٢٠٣,٠٦٢,٣٢٢(  )  ٢,٨١١,٨٧٥,٠١٨(  )  ٧٦,٦٠٧,٦٢٧(  )  ٢٢٩,٧٦٨,٠٢٣(  خمصص تدين تسهيالت مباشرة

   ٥,٨٨٣,٣٢٢,٣٨٨    ١,٦٢٤,٤٨٢,٤٣٢    ٣,٤٦٧,١٠٢,٨٣٥    ٥٣٦,٤٩٤,٢٩١    ٢٤٢,٨٣٠,٢٥٥    الصايف

  .الفوائد ويعترب جاري املدين مستحقاً إذا جتاوز السقف املمنوحأو  يعترب كامل رصيد الدين مستحق يف حال استحقاق أحد األقساط*



 

 -٦٢ -

 
            ٢٠١٣كانون األول   ٣١              

   المجموع      الشركات المتوسطة      ركات الكبرىالش      القروض العقارية      األفراد        

   .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        

 تسهيالت غير مباشرة

     ٢٢٩,٢٠٤,٩٩٣    ٢٠١,٤٩١,٩٩٣    ٢٧,٧١٣,٠٠٠    -      -    )مقبولة املخاطر(عادية 

   تتطلب اهتمام خاص

 :غري عاملة

  -      -      -      -      -      دون املستوى  
  -      -      -      -      -      مشكوك فيها  
   ٣,٧٧٦,٨٠٠    -      ٢,٧٧٦,٨٠٠    -      ١,٠٠٠,٠٠٠    رديئة  

      ٢٣٢,٩٨١,٧٩٣    ٢٠١,٤٩١,٩٩٣    ٣٠,٤٨٩,٨٠٠    -      ١,٠٠٠,٠٠٠   

 :ينـزل

   -      -      -      -      -      فوائد معلقة  

 )  ٢٨٩,٥١٥(    -    )    ٢٨٩,٥١٥(    -      -    مباشرة غري خمصص تدين تسهيالت

   ٢٣٢,٦٩٢,٢٧٨    ٤٩١,٩٩٣,٢٠١    ٣٠,٢٠٠,٢٨٥    -      ١,٠٠٠,٠٠٠    الصايف

 



 

 - ٦٣ -

 :توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت  )٣

 :فيما يلي توزيع القيمة العادلة للضمانات املقدمة مقابل التسهيالت 

            ٢٠١٤كانون األول   ٣١        

     الشركات                    

     المجموع      المتوسطة      الكبرى      القروض العقارية      األفراد        

     .س.ل          .س.ل        .س.ل      .س.ل    .س.ل    

 تسهيالت مباشرة

   ١,٠٨٠,٤٩٠,١٨٦    ٣٩٩,٦٧٣,١٨٧    ٤٥٢,٣٢٠,٦١٧    ٢٢٤,٠٥١,٦٥٥    ٤,٤٤٤,٧٢٧  )مقبولة املخاطر(عادية 

 ٤١٩,١٠٤,٣٩٤    ٢٨٣,٠٧٦,٦١٢    ١١٩,٤٨٨,١١٠    ١٤,٤٧٣,٩٤٢    ٢,٠٦٥,٧٣٠  تتطلب اهتمام خاص

 :غري عاملة

   ٢١,٨٦٠,٢٥١    ١٨,٠٨٦,٣٧٣    -      ٣,٦٩٦,٣٩٢      ٧٧,٤٨٦    دون املستوى

 ٩,٦٢٤,٤٤٩    ٣,١٣٢,٦٣٥    -      ٥,٣٩٣,٨٢٢    ١,٠٩٧,٩٩٢    مشكوك فيها

   ١,٩٤١,٤٢٣,٩٦٧    ٦٠٧,٦٣٢,٥٣٣    ٩٥١,٠٠٧,٧٦١    ٢٩٦,٤٢٤,٧٥٧    ٨٦,٣٥٨,٩١٦    رديئة

   ٥٠٣,٢٤٧٣,٤٧٢,    ١١,٦٠١,٣٤٠٣,١    ٨١٦,٤٨٨١,٥٢٢,    ٥٤٤,٠٤٠,٥٦٨    ٩٤,٠٤٤,٨٥١    اجملموع

 :منها

   ٥,٣٤٩,٥٠٤    ٥,٢٩٤,٩٣٢    -      -        ٥٤,٥٧٢    ديةتأمينات نق

   ٣,٢٩٦,٦٥٨,٤٢٥    ١,٢١٧,٦٣١,١٠٣    ١,٤٩٣,٦١٨,٥٠٨    ٥٣٨,٣٩٥,٢١٢    ٤٧,٠١٣,٦٠٢    عقارية

   ١٧٠,٤٩٥,٣١٨    ٨٨,٦٧٥,٣٠٥    ٢٩,١٩٧,٩٨٠    ٥,٦٤٥,٣٥٦    ٤٦,٩٧٦,٦٧٧    سيارات وآليات

   ٢,٥٠٣,٢٤٧٣,٤٧    ٣٤٠,١١,٦٠١٣,١    ٨١٦,٤٨٨١,٥٢٢,    ٥٤٤,٠٤٠,٥٦٨    ٩٤,٠٤٤,٨٥١    اجملموع

  .خذ بعني االعتبار أن ال تزيد قيمتها عن قيمة الدين لكل عميل بشكل إفراديمت إدراج قيمة الضمانات بعد األ



 

 - ٦٤ -

 
            ٢٠١٣كانون األول   ٣١        

     الشركات                    

     المجموع      المتوسطة      الكبرى      القروض العقارية      األفراد        

     .س.ل          .س.ل        .س.ل      .س.ل    .س.ل    

 تسهيالت مباشرة

   ٨٧٩,٨٤٨,٩٦٨    ٤٩٠,٦٣٣,١٣٩    ٦٢,٦٩٤,٩٢٤    ٢٧٢,٤٢١,٩٦٨    ٥٤,٠٩٨,٩٣٧  )مقبولة املخاطر(عادية 

 ٤٧٢,٩٥٠,٤١١    ٢٨٠,٩٥٩,٣٧٨    ١٣٨,٢٢٢,٢٦٩    ٤١,٦٩٧,٤٥٦    ١٢,٠٧١,٣٠٨  تتطلب اهتمام خاص

 :غري عاملة

   ١٢,٤١٠,٧٤٠    ٣,٤٣٢,٧٤٢    -      ٦,٨٩٠,٠٢٤    ٢,٠٨٧,٩٧٤    دون املستوى

 ١٤٨,٣١٥,٨٧٨    ٥٦,٩٩٠,٣٩٥    ٤١,٩٧٠,٠٠٠    ٣٢,٢٧٨,٧٢٠    ١٧,٠٧٦,٧٦٣    مشكوك فيها

   ١,٧٣٣,٨١٧,٨٧٠    ٦١٤,١٥٩,٦٢٨    ٨٣٨,٨١٥,٦٢٦    ٢٠٣,٠٢٢,٤٣٨    ٧٧,٨٢٠,١٧٨    رديئة

   ٣,٢٤٧,٣٤٣,٨٦٧    ١,٤٤٦,١٧٥,٢٨٢    ١,٠٨١,٧٠٢,٨١٩    ٥٥٦,٣١٠,٦٠٦    ١٦٣,١٥٥,١٦٠    اجملموع

 :منها

   ١٥,٣٦٥,٧٣٩    ١٤,٢١٤,٧٣٢    -      -      ١,١٥١,٠٠٧    ديةتأمينات نق

   ٢,٩٥٥,٩٤٤,٤١٤    ١,٣٥٢,٣١٠,١٦٥    ٩٨٣,٦٧٩,١٣٨    ٥٥٦,٣١٠,٦٠٦    ٦٣,٦٤٤,٥٠٥    عقارية

   ٢٧٦,٠٣٣,٧١٤    ٧٩,٦٥٠,٣٨٥    ٩٨,٠٢٣,٦٨١    -      ٩٨,٣٥٩,٦٤٨    سيارات وآليات

   ٣,٢٤٧,٣٤٣,٨٦٧    ١,٤٤٦,١٧٥,٢٨٢    ١,٠٨١,٧٠٢,٨١٩    ٥٥٦,٣١٠,٦٠٦    ١٦٣,١٥٥,١٦٠    اجملموع

  .خذ بعني االعتبار أن ال تزيد قيمتها عن قيمة الدين لكل عميل بشكل إفراديمت إدراج قيمة الضمانات بعد األ



 

 - ٦٥ -

                ٢٠١٤كانون األول   ٣١                  

     الشركات                    

   المجموع      المتوسطة      الكبرى       القروض العقارية      األفراد        

   .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        

 تسهيالت غير مباشرة

   ٣٣,٦٩٥,٢٠٠    -      ٣٣,٦٩٥,٢٠٠    -      -    )مقبولة املخاطر(عادية 

   ٩٩٧,٩٥٠    -        ٩٩٧,٩٥٠    -      -    تتطلب اهتمام خاص

 :غري عاملة

   ٨,٠٨٨,٧٦١    ٨,٠٨٨,٧٦١    -      -      -      دون املستوى

 -      -      -      -      -      مشكوك فيها

   ١,٠٩٩,٣٠٠    -      ٠٠١,٠٩٩,٣    -      -      رديئة

   ٤٣,٨٨١,٢١١    ٨,٠٨٨,٧٦١    ٣٥,٧٩٢,٤٥٠    -      -      اجملموع

 :منها

   ٣٣,٦٩٥,٢٠٠    -      ٣٣,٦٩٥,٢٠٠    -      -      تأمينات نقدية

   ١٠,١٨٦,٠١١    ٨,٠٨٨,٧٦١    ٢,٠٩٧,٢٥٠    -      -      عقارية

   -      -      -      -      -      سيارات وآليات

   ٨٨١,٢١١,٤٣    ٨,٠٨٨,٧٦١    ٣٥,٧٩٢,٤٥٠    -      -      اجملموع

 



 

 - ٦٦ -

 
                ٢٠١٣كانون األول   ٣١                  

     الشركات                    

   المجموع      المتوسطة      الكبرى      القروض العقارية      األفراد        

   .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        

 تسهيالت غير مباشرة

   ٧١,١٧١,٤٩٧    ٤٣,٤٥٨,٤٩٧    ٢٧,٧١٣,٠٠٠    -      -    )مقبولة املخاطر(عادية 

   -      -      -      -      -    طلب اهتمام خاصتت

 :غري عاملة

 -      -      -      -      -      دون املستوى

 -      -      -      -      -      مشكوك فيها

   ١,٥٩٨,٨٨٥    ١,٥٩٨,٨٨٥    -      -      -      رديئة

   ٧٢,٧٧٠,٣٨٢    ٤٥,٠٥٧,٣٨٢    ٢٧,٧١٣,٠٠٠    -      -      اجملموع

 :منها

   ٧٢,٧٧٠,٣٨٢    ٤٥,٠٥٧,٣٨٢    ٢٧,٧١٣,٠٠٠    -      -      تأمينات نقدية

   -      -      -      -      -      عقارية

   -      -      -      -      -      سيارات وآليات

   ٧٢,٧٧٠,٣٨٢    ٤٥,٠٥٧,٣٨٢    ٢٧,٧١٣,٠٠٠    -      -      اجملموع

  

  



 

 - ٦٧ -

 :الديون المجدولة

مبوجب جدولة أصولية هي تلك الديون اليت سبق وأن صنفت كتسهيالت ائتمانية غري عاملة وأخرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غري العاملة 
   ٢٠١٤كانون األول   ٣١كما يف .س.ل ١٣٧,٦٧٧,٦٠٧ ومت تصنيفها كديون تتطلب اهتمام خاص ويبلغ رصيدها

 .٢٠١٣كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف ١,١٠٠,٠٥٣,٩٧٨مقابل 

 :الديون المعاد هيكلتها

تأجيل بعض أو  إطالة عمر التسهيالت االئتمانيةأو  تعديل األقساطترتيب وضع التسهيالت االئتمانية من حيث  إعادةاهليكلة  إعادةيقصد ب
  كما يفلرية سورية   ٥٧٠,٠٢٢,٦٤٨ عاد هيكلتهااملديون ال بلغتمتديد فرتة السماح ومت تصنيفها كديون تتطلب اهتمام خاص، أو  األقساط

  .٢٠١٣كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٦٥٩,٣١٨,٦٠٨مقابل  ٢٠١٤كانون األول   ٣١

 نوعية الموجودات المالية من ناحية مخاطر االئتمان

ات املالية قياس نوعية املوجودات املالية من ناحية خماطر االئتمان باستخدام آلية داخلية للتصنيف االئتماين ويوضح اجلدول التايل نوعية املوجود يتم
 :من ناحية خماطر االئتمان

   ٢٠١٤كانون األول   ٣١    

   المجموع      انخفضت قيمته      عادي      جيد    

 .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

   ٢,٦٧٥,٣٣٠,٤٧٢    -      -      ٢,٦٧٥,٣٣٠,٤٧٢  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

 ٤,٧٩١,٠٤٣,٦٠٢    -      ٤,٧٤٩,٠٩٤,٨٦٩    ٤١,٩٤٨,٧٣٣  أرصدة لدى املصارف

   ٧٦٤,٨٩٤,٠٤٧    -      -      ٧٦٤,٨٩٤,٠٤٧  الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي

  ١٢١,٢٦٨,٢٣١,٨    -      ٤,٧٤٩,٠٩٤,٨٦٩    ٣,٤٨٢,١٧٣,٢٥٢    

 
   ٢٠١٣كانون األول   ٣١    

   المجموع      انخفضت قيمته      عادي      جيد    

 .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

   ٣,٦٩٥,٤٠٧,٦٨٧    -      -      ٣,٦٩٥,٤٠٧,٦٨٧  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

 ٣,٩٧٦,٩١٨,٨٠٢    -      ٣,٩٦٣,٠٣٧,٩١٢    ١٣,٨٨٠,٨٩٠  أرصدة لدى املصارف

   ٥٩٦,٥٨٩,١٨٣    -      -      ٥٩٦,٥٨٩,١٨٣  الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي

  ٨,٢٦٨,٩١٥,٦٧٢    -      ٣,٩٦٣,٠٣٧,٩١٢    ٤,٣٠٥,٨٧٧,٧٦٠    

  



 

 - ٦٨ -

 :توزيع التعرضات االئتمانية حسب التصنيف الداخلي للمخاطر وحسب مؤسسات التصنيف اخلارجية

   كانون األول  ٣١ للسنة المنتهية في      التصنيف حسب    

   ٢٠١٣      ٢٠١٤      S & P ما يعادل    

 .س.ل      س.ل    التصنيف الداخلي للمخاطر

 جيد

   ٤,٢٩١,٩٩٦,٨٧٠    ٣,٤٤٠,٢٢٤,٥١٩      AAA  *الدرجة االوىل  

   -        ١٦,٦٦٧    +AA- To AA  الدرجة الثانية  

   ١٣,٨٨٠,٨٩٠    ٤١,٩٣٢,٠٦٦    To A+ -A  الدرجة الثالثة  

          ٤,٣٠٥,٨٧٧,٧٦٠    ٣,٤٨٢,١٧٣,٢٥٢   

 عادي

   ٥٦٣,٦٩٢,٢٥٦    ١٦,٠٦١,٩٧٠    +BBB- To BBB  **الدرجة الرابعة  

   ٣,٣٩٥,٤٧٩,٣٦١    ٣,٣٤١,٠٨٥,٢٣٦    +BB- To BB  الدرجة اخلامسة  

     ٩,٨١٤    -      B- To B+  الدرجة السادسة  

   ٣,٨٥٦,٤٨١    ١,٣٩١,٩٤٧,٦٦٣      بدون تصنيف    

          ٣,٩٦٣,٠٣٧,٩١٢    ٤,٧٤٩,٠٩٤,٨٦٩   

          ٨,٢٦٨,٩١٥,٦٧٢    ٢٦٨,١٢١,٨,٢٣١   

 
 .املركزي من الدرجة األوىل مصرف سوريةمت اعتبار تصنيف *

.احمللية من الدرجة الرابعة املصارفمت اعتبار تصنيف **



 

 - ٦٩ -

 الرتكز حسب القطاع االقتصادي )٤

 :يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي

   ٢٠١٤كانون األول   ٣١كما في       

   المجموع      خدمات -أفراد      عقارات      تجارة      صناعة      مالي      

   .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

   ٢,٦٧٥,٣٣٠,٤٧٢    -      -      -      -      ٢,٦٧٥,٣٣٠,٤٧٢  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

   ٤,٧٩١,٠٤٣,٦٠٢    -      -      -      -      ٤,٧٩١,٠٤٣,٦٠٢  أرصدة لدى مصارف

   ٤,٤١٨,٠٩١,٨٠٦    ٦٧٩,٣٧٨,٩١٩    ٤١٣,٦٥٣,٤٤٧    ١,٤٤٤,٨٨٨,٩٥٥    ١,٨٨٠,١٧٠,٤٨٥    -    يالت االئتمانية املباشرةصايف التسه
   ٢٣٥,٩١٠,٦١٨    ٣,٩٩٣,٥٥٤      ٢,٤٣١,٥٥٦    ٨,٤٩٣,٤٠٩      ٩,٩٩٥,٦٦٨    ٢١٠,٩٩٦,٤٣١  موجودات أخرى

 وديعة جممدة لدى 

   ٩٤,٠٤٧٧٦٤,٨    -      -      -      -      ٧٦٤,٨٩٤,٠٤٧  مصرف سورية املركزي  

    ١٢,٨٨٥,٢٧٠,٥٤٥    ٦٨٣,٣٧٢,٤٧٣    ٤١٦,٠٨٥,٠٠٣    ١,٤٥٣,٣٨٢,٣٦٤    ١,٨٩٠,١٦٦,١٥٣    ٨,٤٤٢,٢٦٤,٥٥٢  اجملموع  
 

   ٢٠١٣كانون األول   ٣١كما في       

   المجموع      خدمات -أفراد      عقارات      تجارة      صناعة      مالي      

   .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

   ٣,٦٩٥,٤٠٧,٦٨٧    -      -      -      -      ٣,٦٩٥,٤٠٧,٦٨٧  رية املركزيأرصدة لدى مصرف سو 

   ٣,٩٧٦,٩١٨,٨٠٢    -      -      -      -      ٣,٩٧٦,٩١٨,٨٠٢  أرصدة لدى مصارف

   ٥,٨٨٣,٣٢٢,٣٨٨    ٩٣٨,٢٧١,٦٦٠    ٥٩٥,٦٦٧,٦٢٤    ١,٧٣٧,٨٦١,١٢٥    ٢,٥٧٧,٥٨٣,٨٦٩    ٣٣,٩٣٨,١١٠  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
   ٢٢٣,٤٢٠,٤٦٤    ٢,٩٥٢,٥٠٧      ١,٨٦٧,١١٣    ٥,٢٦٤,١٠٨      ٧,٨٣٦,٩٤٢    ٢٠٥,٤٩٩,٧٩٤  موجودات أخرى

 وديعة جممدة لدى 

   ٥٩٦,٥٨٩,١٨٣    -      -      -      -      ٥٩٦,٥٨٩,١٨٣  مصرف سورية املركزي  

    ١٤,٣٧٥,٦٥٨,٥٢٤    ٩٤١,٢٢٤,١٦٧    ٥٩٧,٥٣٤,٧٣٧    ١,٧٤٣,١٢٥,٢٣٣    ٢,٥٨٥,٤٢٠,٨١١    ٨,٥٠٨,٣٥٣,٥٧٦  اجملموع  

  



 

 - ٧٠ -

 :ايفالرتكز اجلغر  )٥

 :كانون األول حسب التوزيع اجلغرايف  ٣١يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات اإلئتمانية كما يف 

   اإلجمـالـي       أوروبـا      )الشرق األوسط( آسيا      داخل سورية    

   .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

 ٢,٦٧٥,٣٣٠,٤٧٢    -      -      ٢,٦٧٥,٣٣٠,٤٧٢  أرصدة لدى مصارف مركزية
   ٤,٧٩١,٠٤٣,٦٠٢    ٤٢,١٤٩,٨٢٦    ٤,٧٣٣,٠٥٠,٨٤١    ١٥,٨٤٢,٩٣٥  مصارف  أرصدة لدى

 :التسهيالت االئتمانيةصايف 
   ١٠٣,٧٤٣,٦٩٦    -      -      ١٠٣,٧٤٣,٦٩٦  لألفراد  
   ٤٩٢,٦٤٦,٢٧٧    -      -      ٤٩٢,٦٤٦,٢٧٧  القروض العقارية  
   ٢,٤٠٠,٤٥١,٠٨٣    -      -      ٢,٤٠٠,٤٥١,٠٨٣  الشركات الكربى  

   ١,٤٢١,٢٥٠,٧٥٠    -      -      ١,٤٢١,٢٥٠,٧٥٠  الشركات املتوسطة  
 وديعة جممدة لدى

   ٧٦٤,٨٩٤,٠٤٧    -      -      ٧٦٤,٨٩٤,٠٤٧  مصرف سورية املركزي   
   ٢٣٥,٩١٠,٦١٨    -      ١,٠٥٦,٤٣١    ٢٣٤,٨٥٤,١٨٧  املوجودات األخرى

    ١٢,٨٨٥,٢٧٠,٥٤٥    ٤٢,١٤٩,٨٢٦    ٤,٧٣٤,١٠٧,٢٧٢    ٨,١٠٩,٠١٣,٤٤٧  اإلمجايل للسنة احلالية

    ١٤,٣٧٥,٦٥٨,٥٢٤    ١٤,٠٤٥,٢٦٨    ٣,٣٩٩,٥٥٠,٦٧٢    ١٠,٩٦٢,٠٦٢,٥٨٤  سابقةللسنة الاإلمجايل 
  

  :مخاطر السوق - ب

 . تنشأ خماطر السوق من التقلبات يف أسعار الفوائد وأسعار صرف العمالت وأسعار األسهم

 .ومقارنتها بالسقوف بشكل يومي باعتماد سقوف لقيمة املخاطر املقبولة، ويتم مراقبة التغري يف األسعار دارةيقوم جملس اإل

 :مخاطر أسعار الفائدة

على قيمة األدوات املالية، يتعرض البنك ملخاطر أسعار أو  املصرف أرباحتنجم خماطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثري التغريات يف أسعار الفائدة على 
مراجعة  إعادةأو  حسب اآلجال الزمنية املتعددة احلساسة ألسعار الفائدة تلوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوباأو  الفائدة نتيجة لعدم توافق

 .عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على املوجودات واملطلوبات هذه املخاطر إدارةأسعار الفوائد يف فرتة زمنية معينة ويقوم البنك ب

املوجودات واملطلوبات بدراسة خماطر أسعار الفائدة من  إدارةتقوم جلنة املوجودات واملطلوبات حدود حلساسية أسعار الفائدة و  إدارةتتضمن سياسة 
ا الدورية ويتم دراسة الفجوات يف استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومدى تأثرها بأسعار الفائدة السائدة واملتوقعة ومق ارنتها باحلدود خالل اجتماعا

 .ألمراملوافق عليها وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط إذا لزم ا

يتم مراقبة فجوات الفوائد و  املخاطر إدارةاخنفاض أسعار الفائدة من خالل اسرتاتيجيات أو  ويتم احلد من أية آثار سلبية قد حتدث نتيجة إرتفاع
 .بشكل مستمر ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها ضمن سياسات املصرف



 

 - ٧١ -

 %)٢(بنسبة لتغير سعر الفائدة  الوصف الكمي لمخاطر أسعار الفائدة

 :أثر الزيادة يف سعر الفائدة

   ٢٠١٤كانون األول   ٣١    

   األثر على          حساسية إيراد الفائدة        الفجوة              

     حقوق الملكية          )والخسائر رباحاأل(        التراكمية          العملة    

   .س.ل          .س.ل          .س.ل              

  ٤,٢٦٨,٤٩٠        ٥,٦٩١,٣٢٠        ٢٨٤,٥٦٥,٩٨٨          لرية سورية  

 ٢٥,٠٠٢,٢٧١        ٣٣,٣٣٦,٣٦١        ١,٦٦٦,٨١٨,٠٥٥        دوالر أمريكي  

 )    ١٩,٠٣٠,٩٣٤(  )  ٢٥,٣٧٤,٥٧٨(  )    ١,٢٦٨,٧٢٨,٩١٦(        يورو  

 ٢,٢٤٦        ٢,٩٩٥      ١٤٩,٧٣٧        جنيه اسرتليين  

 :أثر النقصان يف سعر الفائدة

   ٢٠١٤كانون األول   ٣١    

   األثر على          حساسية إيراد الفائدة        الفجوة              

     حقوق الملكية          )والخسائر رباحاأل(          التراكمية          العملة    

   .س.ل          .س.ل          .س.ل              

  )    ٤,٢٦٨,٤٩٠  (  )  ٥,٦٩١,٣٢٠  (      ٢٨٤,٥٦٥,٩٨٨          لرية سورية  

 )    ٢٥,٠٠٢,٢٧١  (  )  ٣٣,٣٣٦,٣٦١  (      ١,٦٦٦,٨١٨,٠٥٥        دوالر أمريكي  

   ١٩,٠٣٠,٩٣٤        ٢٥,٣٧٤,٥٧٨  )    ١,٢٦٨,٧٢٨,٩١٦  (        يورو  

 )    ٢,٢٤٦  (  )    ٢,٩٩٥(      ١٤٩,٧٣٧        جنيه اسرتليين  

  

 :أثر الزيادة يف سعر الفائدة

   ٢٠١٣كانون األول   ٣١    

   األثر على          حساسية إيراد الفائدة        الفجوة              

     حقوق الملكية          )والخسائر رباحاأل(        التراكمية          العملة    

   .س.ل          .س.ل          .س.ل              

  ٢,٦٥٢,٥٠١        ٣,٥٣٦,٦٦٨        ١٧٦,٨٣٣,٣٨٢          لرية سورية  

 ٢٠,٤٣٦,٣٣٢        ٢٧,٢٤٨,٤٤٣        ١,٣٦٢,٤٢٢,١٦٠        دوالر أمريكي  

 )    ٢٢,٩٠٣,٨٢٢(  )  ٣٠,٥٣٨,٤٢٩(  )    ١,٥٢٦,٩٢١,٤٥٢(        يورو  

 ١٩,٤٦٦          ٢٥,٩٥٥      ١,٢٩٧,٧٤٤        جنيه اسرتليين  



 

 - ٧٢ -

 :ان يف سعر الفائدةأثر النقص

   ٢٠١٣كانون األول   ٣١    

   األثر على          حساسية إيراد الفائدة        الفجوة              

     حقوق الملكية          )والخسائر رباحاأل(          التراكمية          العملة    

   .س.ل          .س.ل          .س.ل              

  )    ٢,٦٥٢,٥٠١  (  )  ٣,٥٣٦,٦٦٨  (      ١٧٦,٨٣٣,٣٨٢          لرية سورية  

 )    ٢٠,٤٣٦,٣٣٢  (  )  ٢٧,٢٤٨,٤٤٣  (      ١,٣٦٢,٤٢٢,١٦٠        ر أمريكيدوال  

   ٢٢,٩٠٣,٨٢٢        ٣٠,٥٣٨,٤٢٩  )    ١,٥٢٦,٩٢١,٤٥٢  (        يورو  

 )    ١٩,٤٦٦  (  )   ٢٥,٩٥٥(      ١,٢٩٧,٧٤٤        جنيه اسرتليين  

 %)١٠(مخاطر أسعار صرف العمالت للتغير بالزيادة في سعر صرف العملة 

النقد يعترب البنك اللرية السورية العملة الرئيسية له ويقوم جملس . الية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبيةتتمثل بتذبذب قيمة أداة م
موال األ من نقصانأو  زيادة% ٥مبا ال يتجاوز  ٢٠٠٨ شباط ٤تاريخ  ١ب/ م ن/ ٣٦٢مبوجب القرار والتسليف بوضع حدود ملراكز العمالت 

 .راقبة املراكز بشكل يومي للتأكد من أن املراكز ال تتجاوز املستويات احملددةويتم م يةساساخلاصة األ

واخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف اسعار الصرف مع بقاء بقية  رباحيقوم البنك بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف األ
  .حقوق امللكية بينما ميثل املبلغ املوجب صايف االرتفاع املتوقعأو  ع يف بيان الدخلميثل املبلغ السالب االخنفاض املتوق. املتغريات ثابتة

 %)١٠(خماطر أسعار صرف العمالت للتغري بالزيادة يف سعر صرف العملة 

   ٢٠١٤كانون األول   ٣١    

   األثر على حقوق          رباحاألثر على األ                        
   الملكية          والخسائر          مراكز القطع          العملة    

 .س.ل          .س.ل          .س.ل              

   ٤١٨,٢٠٢,٢٤٣        ٣٩١,٢٣٤,٥٠٩        ٣,٩١٢,٣٤٥,٠٨٧        دوالر أمريكي  

   ١,٤٥١,٦٦٠        ١,٩٣٥,٥٤٧        ١٩,٣٥٥,٤٦٩          يورو  

 )      ١٨,٠١٧(  )    ٢٤,٠٢٢(  )    ٢٤٠,٢٢٣(      جنيه اسرتليين  

    ٨٠,٦٠١,٦٢٢        ١٠٧,٤٦٨,٨٣٠        ١,٠٧٤,٦٨٨,٢٩٦        عمالت أخرى  
 

   ٢٠١٣كانون األول   ٣١    

   األثر على حقوق          رباحاألثر على األ                        
   الملكية          والخسائر          مراكز القطع          العملة    

 .س.ل          .س.ل          .س.ل              

 ٣٦١,٨٢١,٢٣١        ٣٦١,٨٢٠,٤٠٣        ٣,٦١٨,٢٠٤,٠٢٧        دوالر أمريكي  

   ٣٩٥,٦١٩        ٥٢٧,٤٩٢        ٥,٢٧٤,٩٢٢          يورو  

 )    ١,٦٠٣(  )    ٢,١٣٧(  )      ٢١,٣٧٠(      جنيه اسرتليين  

  ٤٥٩,٤٩٤        ٦١٢,٦٥٩        ٦,١٢٦,٥٨٨        عمالت أخرى  



 

 - ٧٣ -

 %)١٠(خماطر أسعار صرف العمالت للتغري بالنقص يف سعر صرف العملة 

   ٢٠١٤كانون األول   ٣١    

   األثر على حقوق          رباحاألثر على األ                        

   الملكية          والخسائر          مراكز القطع          العملة    

 .س.ل          .س.ل          .س.ل              

 )    ٤١٨,٢٠٢,٢٤٣  (  )  ٣٩١,٢٣٤,٥٠٩(      ٣,٩١٢,٣٤٥,٠٨٧        دوالر أمريكي  

 )    ١,٤٥١,٦٦٠  (  )  ١,٩٣٥,٥٤٧(      ١٩,٣٥٥,٤٦٩          يورو  

    ١٨,٠١٧          ٢٤,٠٢٢    )  ٢٤٠,٢٢٣(      جنيه اسرتليين  

  )    ٨٠,٦٠١,٦٢٢  (  )  ١٠٧,٤٦٨,٨٣٠(      ١,٠٧٤,٦٨٨,٢٩٦        عمالت أخرى  
  
 

   ٢٠١٣كانون األول   ٣١    

   األثر على حقوق          رباحاألثر على األ                        

   الملكية          والخسائر          مراكز القطع          العملة    

 .س.ل          .س.ل          .س.ل              

 )    ٣٦١,٨٢١,٢٣١  (  )  ٣٦١,٨٢٠,٤٠٣(      ٣,٦١٨,٢٠٤,٠٢٧        دوالر أمريكي  

 )    ٣٩٥,٦١٩  (  )  ٥٢٧,٤٩٢(      ٥,٢٧٤,٩٢٢          يورو  

 ١,٦٠٣          ٢,١٣٧      )    ٢١,٣٧٠(      جنيه اسرتليين  

  )    ٤٥٩,٤٩٤  (  )  ٦١٢,٦٥٩(      ٦,١٢٦,٥٨٨        عمالت أخرى  
  
  



 

 -٧٤ -

 تسعير الفائدة إعادةفجوة 

 :االستحقاق أيهما أقربأو  تسعري الفائدة إعادةيتم التصنيف على فرتات 

   من سنتين      من سنة      من تسعة أشهر       من ستة أشهر      من ثالثة      من شهر              

   إلى ثالثة سنين      إلى سنتين      حتى سنة      حتى تسعة أشهر      أشهر ٦حتى       أشهر ٣حتى       دون الشهر      ٢٠١٤كانون األول   ٣١  

 .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        

 :الموجودات

   -      -      -      -      -      -      ٢,٠٧٢,٦٧٢,٩١٩  لدى مصرف سورية املركزي نقد وأرصدة

   -      -      -      -      -      -      ٤,٥٣٣,٠٩٣,٦٢٣    أرصدة  لدى مصارف

   ٢٢٨,٣٥٥,٨٨٠    ٤١٧,٤٧١,٤٧٩    ٨٥,١٦٢,١٧٨    ١٥٧,٦٢٤,٠٦٦    ٣٠٩,٩٦٣,٤٥٢    ٢٢٠,٥٧٦,٠٦٨    ٨٥٩,٦١٩,٣١٧  صايف -تسهيالت ائتمانية مباشرة  

   -      -      -      -      -      -      -      موسةموجودات غري مل

   -      -      -      -      -      -      -      موجودات أخرى

   -      -      -      -      -      -      -      موجودات ضريبية مؤجلة

   -      -      -      -      -      -      -    وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

   ٢٢٨,٣٥٥,٨٨٠    ٤١٧,٤٧١,٤٧٩    ٨٥,١٦٢,١٧٨    ٦٦١٥٧,٦٢٤,٠    ٣٠٩,٩٦٣,٤٥٢    ٢٢٠,٥٧٦,٠٦٨    ٧,٤٦٥,٣٨٥,٨٥٩    جمموع املوجودات

 :المطلوبات

   -      -      -      -      -      -      ١,٥٢٠,١٣٤,٨٨٠      ودائع املصارف

   -      ٤٢١,٣٣٢,٥٠٠    ٧٥١,٩٨٩,٠٦٩    ١,١٩٢,٠٧٩,٩٠٥    ١,٤٧٤,٥٦٦,٥٨٧    ٣,١٨٤,٩٢٩,٤٥٧    ٢,٢٥٣,٥٩٧,٤٩٤    املاليةواملؤسسات  ودائع الزبائن

   -      -      -      -      -        ٤٥٦,٦٠٠    ٢٦,٨٤١,٤٦٨      تأمينات نقدية

   -      -      -      -      -      -      -      خمصصات متنوعة

   -      -      -      -      -      -      -      مطلوبات أخرى

   -      ٤٢١,٣٣٢,٥٠٠    ٧٥١,٩٨٩,٠٦٩    ١,١٩٢,٠٧٩,٩٠٥    ١,٤٧٤,٥٦٦,٥٨٧    ٣,١٨٥,٣٨٦,٠٥٧    ٣,٨٠٠,٥٧٣,٨٤٢    جمموع املطلوبات

   ٢٢٨,٣٥٥,٨٨٠  )  ٣,٨٦١,٠٢١(  )  ٦٦٦,٨٢٦,٨٩١(  )  ١,٠٣٤,٤٥٥,٨٣٩(  )  ١,١٦٤,٦٠٣,١٣٥(  )  ٢,٩٦٤,٨٠٩,٩٨٩(    ٨١٢,٠١٧٣,٦٦٤,    تسعري الفائدة إعادةفجوة 



 

 -٧٥ -

         بنود غير      أكثر من      من أربعة      من ثالثة          

   المجموع      حساسة      خمس سنوات      إلى خمسة سنوات      إلى أربعة سنوات    )تابع( ٢٠١٤كانون األول   ٣١  

 .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

 :الموجودات

   ٤,٢١٤,١٥٢,٣٧٣    ٢,١٤١,٤٧٩,٤٥٤    -      -      -    نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

   ٤,٧٩١,٠٤٣,٦٠٢    ٢٥٧,٩٤٩,٩٧٩    -      -      -      أرصدة  لدى مصارف

   ٤,٤١٨,٠٩١,٨٠٦    ١,٨٤١,٧٨٩,٠٩٠    ٩٣,٦٩٢,٨٦٧    ٣٣,٨١٤,٧٦١    ١٧٠,٠٢٢,٦٤٨    صايف -تسهيالت ائتمانية مباشرة  

   ١,٢٩٠,٥٤٠,٦٧١    ١,٢٩٠,٥٤٠,٦٧١    -      -      -        موجودات ثابتة

   ١١,٠٦٢,٣٩٠    ١١,٠٦٢,٣٩٠    -      -      -      موجودات غري ملموسة

   ٣٥٩,٤٧٠,٦٣٢    ٣٥٩,٤٧٠,٦٣٢    -      -      -        موجودات أخرى

   ٩٣٤,٤٦٨,٧٣٢    ٩٣٤,٤٦٨,٧٣٢    -      -      -      موجودات ضريبية مؤجلة

   ٧٦٤,٨٩٤,٠٤٧    ٧٦٤,٨٩٤,٠٤٧    -      -      -    لدى مصرف سورية املركزيوديعة جممدة 

   ١٦,٧٨٣,٧٢٤,٢٥٣    ٧,٦٠١,٦٥٤,٩٩٥    ٩٣,٦٩٢,٨٦٧    ٣٣,٨١٤,٧٦١    ١٧٠,٠٢٢,٦٤٨      جمموع املوجودات

 :المطلوبات

   ٢,٢٢١,٣٣٧,٢٥٨    ٧٠١,٢٠٢,٣٧٨    -      -      -        ودائع املصارف

   ١١,٦٨٨,٥٦٧,٨١٢    ٢,٤١٠,٠٧٢,٨٠٠    -      -      -      املاليةواملؤسسات  ودائع الزبائن

   ١٠١,٦١١,٢٧٦    ٧٤,٣١٣,٢٠٨    -      -      -        تأمينات نقدية

   ٧٨,٤٢٩,٧٠٨    ٧٨,٤٢٩,٧٠٨    -      -      -        خمصصات متنوعة

   ٤٨٣,٢٦٩,٦٣٨    ٤٨٣,٢٦٩,٦٣٨    -      -      -        مطلوبات أخرى

   ١٤,٥٧٣,٢١٥,٦٩٢    ٣,٧٤٧,٢٨٧,٧٣٢    -      -      -        جمموع املطلوبات

  ٢,٢١٠,٥٠٨,٥٦١    ٣,٨٥٤,٣٦٧,٢٦٣    ٩٣,٦٩٢,٨٦٧    ٣٣,٨١٤,٧٦١    ١٧٠,٠٢٢,٦٤٨    تسعري الفائدة إعادةة فجو 



 

 -٧٦ -

             
   من سنتين      من سنة      من تسعة أشهر       من ستة أشهر      من ثالثة      من شهر              

   إلى ثالثة سنين      إلى سنتين      ةحتى سن      حتى تسعة أشهر      أشهر ٦حتى       أشهر ٣حتى       دون الشهر      ٢٠١٣كانون األول   ٣١  

  
 :الموجودات

   -      -      -      -      -      -      -    نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

   -      -      -      -      -      -      ٣,٧٩٦,٢٩٠,٨٩٦    أرصدة  لدى مصارف

   ٤٤٩,٣٥٧,١٥٧    ٩٢٦,٢٣٠,٣٩٠    ٣٢٤,٧٨٣,٩٩٤    ٣٧٢,٣٠٨,٥٤٥    ٣٨٤,٤٨٤,٧١٠    ٣٧٢,٥٠٥,٨٠٤    ٦,٣٩٤,٥٤٥,٨١٠  صايف -تسهيالت ائتمانية مباشرة  

   -      -      -      -      -      -      -      صايف - موجودات ثابتة 

   -      -      -      -      -      -      -      موجودات غري ملموسة

   -      -      -      -      -      -      -      موجودات أخرى

   -      -      -      -      -      -      -      موجودات ضريبية مؤجلة

   -      -      -      -      -      -      -    وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

   ٤٤٩,٣٥٧,١٥٧    ٩٢٦,٢٣٠,٣٩٠    ٣٢٤,٧٨٣,٩٩٤    ٣٧٢,٣٠٨,٥٤٥    ٣٨٤,٤٨٤,٧١٠    ٣٧٢,٥٠٥,٨٠٤    ١٠,١٩٠,٨٣٦,٧٠٦    جمموع املوجودات

 :المطلوبات

   -      -      -      -      -      -      ٢,٠٣٨,٨٩٢,٠٠٠      ودائع املصارف

   -      ٢٩٨,٧٩٧,١٢١    ٧٩٤,٤٥١,٥٦٠    ٣٥٣,٧٠٢,١١٢    ٢,٣٠٠,٨٦٦,٣٣٣    ٣,٤٦٣,٢٨٧,٥٤٥    ٢,٥١٠,٣٢٠,٥٨٤    واملؤسسات املالية ودائع الزبائن

   -      ٢٥٤,٠٩٠    -      -      ٤٥٦,٦٠٠    ٢٨,٧٩٩,٦٤٠    ٢,٩١٣,٤١٨      تأمينات نقدية

   -      -      -      -      -      -      -      خمصصات متنوعة

   -      -      -      -      -      -      -      مطلوبات أخرى

   -      ٢٩٩,٠٥١,٢١١    ٧٩٤,٤٥١,٥٦٠    ٣٥٣,٧٠٢,١١٢    ٢,٣٠١,٣٢٢,٩٣٣    ٣,٤٩٢,٠٨٧,١٨٥    ٤,٥٥٢,١٢٦,٠٠٢    جمموع املطلوبات

   ٤٤٩,٣٥٧,١٥٧    ٦٢٧,١٧٩,١٧٩  )  ٤٦٩,٦٦٧,٥٦٦(    ١٨,٦٠٦,٤٣٣  )  ١,٩١٦,٨٣٨,٢٢٣(  )  ٣,١١٩,٥٨١,٣٨١(    ٥,٦٣٨,٧١٠,٧٠٤    تسعري الفائدة إعادةفجوة 



 

 -٧٧ -

         بنود غير      أكثر من      من أربعة      من ثالثة          

   المجموع      حساسة      خمس سنوات      إلى خمسة سنوات      إلى أربعة سنوات    )تابع( ٢٠١٣كانون األول   ٣١  

 .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

 :الموجودات

   ٥,١٠٦,٦١١,٢٠٩    ٥,١٠٦,٦١١,٢٠٩    -      -      -    نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
   ٣,٩٧٦,٩١٨,٨٠٢    ١٨٠,٦٢٧,٩٠٦    -      -      -      أرصدة  لدى مصارف

   ٥,٨٨٣,٣٢٢,٣٨٨  )  ٣,٨٦٠,٣٧٩,٢١٢(    ١٥٦,٦٢٦,٢٥٢    ٨٠,٣٨٦,٢١٦    ٢٨٢,٤٧٢,٧٢٢    صايف -تسهيالت ائتمانية مباشرة  
   ١,٣٨٧,٧٠٥,٩٣٥    ١,٣٨٧,٧٠٥,٩٣٥    -      -      -        موجودات ثابتة

   ١٣,٣١٧,٧٩٥    ١٣,٣١٧,٧٩٥    -      -      -      موجودات غري ملموسة

   ٢٥٥,٠٠٠,٠٢٢    ٢٥٥,٠٠٠,٠٢٢    -      -      -        موجودات أخرى
   ٩٣٤,٤٦٨,٧٣٢    ٩٣٤,٤٦٨,٧٣٢    -      -      -      موجودات ضريبية مؤجلة

   ٥٩٦,٥٨٩,١٨٣    ٥٩٦,٥٨٩,١٨٣    -      -      -    وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
   ١٨,١٥٣,٩٣٤,٠٦٦    ٤,٦١٣,٩٤١,٥٧٠    ١٥٦,٦٢٦,٢٥٢    ٨٠,٣٨٦,٢١٦    ٢٨٢,٤٧٢,٧٢٢      جمموع املوجودات

 :وباتالمطل

   ٢,٠٤٦,٨٧٢,٢٨٩    ٧,٩٨٠,٢٨٩    -      -      -        ودائع املصارف

   ١٣,١٣٨,٨٣١,٥٢٩    ٣,٤١٧,٤٠٦,٢٧٤    -      -      -      واملؤسسات املالية ودائع الزبائن

   ١٤٢,٧٥٩,٦٣٢    ١١٠,٣٣٥,٨٨٤    -      -      -        تأمينات نقدية

   ٣٦,٩٢٥,٦٠٣    ٣٦,٩٢٥,٦٠٣    -      -      -        خمصصات متنوعة

   ٣٧١,٠٩٠,٧٠٠    ٣٧١,٠٩٠,٧٠٠    -      -      -        مطلوبات أخرى

   ١٥,٧٣٦,٤٧٩,٧٥٣    ٣,٩٤٣,٧٣٨,٧٥٠    -      -      -        جمموع املطلوبات

   ٢,٤١٧,٤٥٤,٣١٣    ٦٧٠,٢٠٢,٨٢٠    ١٥٦,٦٢٦,٢٥٢    ٨٠,٣٨٦,٢١٦    ٢٨٢,٤٧٢,٧٢٢    تسعري الفائدة إعادةفجوة 



 

 -٧٨ -

 التركز في مخاطر العمالت األجنبية

   ٢٠١٤كانون األول   ٣١    

   اإلجمالي      أخرى      جنيه استرليني      يورو      الر أمريكيدو           

 .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

 الموجودات
   ١,٧٤٠,٩٧٩,٤٨٦      ٨٣٨,٣٩١    -      ٧٦,٨٢٧,٥٢٣    ١,٦٦٣,٣١٣,٥٧٢  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

   ٤,٧٩٠,٩٠٣,٢٠١    ١,٠٤١,٦٠٦,٨٣٩    ٢٩٣,٤٩٨,٥٧٤    ٧١,٩٩٥,٦٠٢    ٣,٣٨٣,٨٠٢,١٨٦    أرصدة لدى املصارف 
   ٢,٢٣٨,٥٩٤,٠٧٦    ٤٤٠,٤٨٦,٤٩٤    -      ٥٧٩,٢٣٥,٣٤٩    ١,٢١٨,٨٧٢,٢٣٣  صايف التسهيالت اإلئتمانية املباشرة

   ٣٧,٠٥٧,٢٠٠    ٢,٧٤٧,١٨٨      ١١٦,٢٦٢      ٣٩٧,٠١٩    ٣٣,٧٩٦,٧٣١    موجودات أخرى
   ٠٤٧٦١١,٨٩٤,    -      -      -      ٦١١,٨٩٤,٠٤٧  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

   ٩,٤١٩,٤٢٨,٠١٠    ١,٤٨٥,٦٧٨,٩١٢    ٢٩٣,٦١٤,٨٣٦    ٧٢٨,٤٥٥,٤٩٣    ٦,٩١١,٦٧٨,٧٦٩    جمموع املوجودات 

   المطلوبات

   ٢,٠٧٧,١٩٣,٧٥١    ٤٠٩,٥٦٤,٠١٨    -      ١,٥٤٧,١١٦,٧٧٨    ١٢٠,٥١٢,٩٥٥    ودائع املصارف

 ٣,٥٤٤,٥٢٥,٠٨٤      ٧٧٧,٦٠٨    ٢٩٣,٧٤٤,٨٤٨    ٤٠٥,٥٧٥,٠٨١    ٢,٨٤٤,٤٢٧,٥٤٧    املاليةواملؤسسات  ودائع الزبائن
   ٦٤,٠٣٧,٢٧٩    -      -      ٤٢,٧٤٦,٦٨١    ٢١,٢٩٠,٥٩٨    تأمينات نقدية
   ١٥,١٦١,٢٦٩      ٦٤٨,٩٩٢      ١١٠,٢١١    ١,٢٩٩,٤٨٤    ١٣,١٠٢,٥٨٢    مطلوبات أخرى

   ٥,٧٠٠,٩١٧,٣٨٣    ٤١٠,٩٩٠,٦١٨    ٢٩٣,٨٥٥,٠٥٩    ١,٩٩٦,٧٣٨,٠٢٤    ٢,٩٩٩,٣٣٣,٦٨٢    جمموع املطلوبات

    ٣,٧١٨,٥١٠,٦٢٧    ١,٠٧٤,٦٨٨,٢٩٤  )  ٢٤٠,٢٢٣(  )١,٢٦٨,٢٨٢,٥٣١(    ٣,٩١٢,٣٤٥,٠٨٧    امليزانيةصايف الرتكز داخل 
   ١,٢٨٧,٦٣٨,٠٠٠    -      -      ١,٢٨٧,٦٣٨,٠٠٠    -    عقود مقايضة العمالت اآلجلة

    ٥,٠٠٦,١٤٨,٦٢٧    ١,٠٧٤,٦٨٨,٢٩٤  )  ٢٤٠,٢٢٣(    ١٩,٣٥٥,٤٦٩    ٣,٩١٢,٣٤٥,٠٨٧    امليزانيةوخارج صايف الرتكز داخل 

 



 

 -٧٩ -

   ٢٠١٣كانون األول   ٣١    

   اإلجمالي      أخرى      جنيه استرليني      يورو      دوالر أمريكي          

 .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

 الموجودات
   ١,٦٩٨,٣٩٨,٤١٩      ٣٢,٨٥٥    -      ١١٨,٢٤٨,٤٥١    ١,٥٨٠,١١٧,١١٣  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

   ٣,٤٦٥,٧٧٢,٤١٤      ٢٩٤,٣٠٦    ٢٢٥,٠٥٨,٤٦٠    ٢٥,٨٢٣,٠٤٥    ٣,٢١٤,٥٩٦,٦٠٣    أرصدة لدى املصارف 

   ٢,٠٥٨,١٣٤,١٦٣    ٣٠٤,٢٦٤,٩٨٤    -      ٤٩٩,٢٤٥,٤٠٢    ١,٢٥٤,٦٢٣,٧٧٧  صايف التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
   ٧,٨١٤,٥٦١    ١,٢٦٦,١٥٣      ١٣,٨٥٢    ١,٢٢١,٧٥٣    ٥,٣١٢,٨٠٣    موجودات أخرى

   ٤٤٣,٥٨٩,١٨٣    -      -      -      ١٨٣,٤٤٣,٥٨٩  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

   ٧,٦٧٣,٧٠٨,٧٤٠    ٣٠٥,٨٥٨,٢٩٨    ٢٢٥,٠٧٢,٣١٢    ٦٤٤,٥٣٨,٦٥١    ٦,٤٩٨,٢٣٩,٤٧٩    جمموع املوجودات 

 المطلوبات
   ٢,٠٤٦,٨٦٤,٠٥٥    ٢٩٦,٩٣٢,٠١٣    -      ١,٧٤٤,٣٣٥,٤٠٠    ٥,٥٩٦,٦٤٢      ودائع املصارف

   ٣,٣٦١,٢٠٧,٩٦٤    ٢,٢٥٩,٦٣٢    ٢٢٥,٠٠٩,٨٢٨    ٣٠٦,٣٨٩,٩٧٣    ٢,٨٢٧,٥٤٨,٥٣١    واملؤسسات املالية ودائع الزبائن
   ١٠٨,٣٦٣,٠٧٣    -      -      ٧٧,٩٧٦,٩٨٥    ٣٠,٣٨٦,٠٨٨      تأمينات نقدية

   ١٧,٨٥٧,٠٨٢      ٥٤٠,٠٦٥      ٨٣,٨٥٥      ٧٢٨,٩٧١    ١٦,٥٠٤,١٩١    مطلوبات أخرى
   ١٧٤,٥,٥٣٤,٢٩٢    ٢٩٩,٧٣١,٧١٠    ٢٢٥,٠٩٣,٦٨٣    ٢,١٢٩,٤٣١,٣٢٩    ٢,٨٨٠,٠٣٥,٤٥٢    جمموع املطلوبات

    ٢,١٣٩,٤١٦,٥٦٦    ٦,١٢٦,٥٨٨  )    ٢١,٣٧١(  )١,٤٨٤,٨٩٢,٦٧٨(    ٣,٦١٨,٢٠٤,٠٢٧    صايف الرتكز داخل امليزانية

   ١,٤٩٠,١٦٧,٦٠٠    -      -      ١,٤٩٠,١٦٧,٦٠٠    -    عقود مقايضة العمالت اآلجلة

    ٢٩,٥٨٤,١٦٦٣,٦    ٦,١٢٦,٥٨٨  )    ٢١,٣٧١(    ٥,٢٧٤,٩٢٢    ٣,٦١٨,٢٠٤,٠٢٧    امليزانيةوخارج صايف الرتكز داخل 
  
  



 

 - ٨٠ -

 :مخاطر السيولة   - ج

عض متثل خماطر السيولة خماطر عدم متكن املصرف من الوفاء مبتطلباته التمويلية نتيجة حدوث اضطرابات يف السوق مما يؤدي إىل نضوب فوري لب
دات مع األخذ بعني االعتبار متطلبات السيولة املوجو  إدارةبتنويع مصادر املصرف التمويلية و  دارةوللحد من هذه املخاطر، تقوم اإل. مصادر التمويل

 .من حيث النقد وشبه النقد وأوراق مالية جاهزة للتداول

 
 :٤ب/م ن/٥٨٨واحملتسبة حسب القرار  واجلدول التايل يظهر نسب السيولة املتوسطة والعليا والدنيا خالل العام

 
      ٢٠١٣      ٢٠١٤   

      %      % 

         ٥٦      ٥٩    املتوسط خالل العام  

       ٦٤      ٦٣    أعلى نسبة خالل العام  

       ٤٨      ٥٦    أدىن نسبة خالل العام  

 
وقد مت حتديد تواريخ االستحقاق التعاقدية للموجودات واملطلوبات على . يعكس اجلدول التايل تواريخ استحقاق بنود موجودات ومطلوبات البنك

تحقاق التعاقدي دون األخذ بعني االعتبار تواريخ االستحقاق الفعلية اليت تعكسها الوقائع الفرتة املتبقية من تاريخ املركز املايل وحىت تاريخ االس أساس
 .بصورة مستمرة استحقاقات املوجودات واملطلوبات للتأكد من توفر سيولة كافية دارةتراقب اإل. التارخيية لالحتفاظ بالودائع

 .نكالسيولة باستخدام وسائل خمتلفة مالئمة للب إدارةيتم تقييم و 

:وصايف الفارق بينهما يف تاريخ البيانات املاليةلفرتة املتوقعة لالسرتداد وفقاً لوالبيان التايل يوضح استحقاقات املوجودات واملطلوبات 



 

 - ٨١ -

                         ٢٠١٤كانون األول   ٣١                                

                     بين تسعة أشهر      ستة أشهر بين      بين ثالثة أشهر      بين شهر      بين ثمانية أيام      عند الطلب الى أقل          

   المجموع      بدون استحقاق      أكثر من سنة      شهر ١٢إلى       وتسعة أشهر      وستة أشهر       وثالثة أشهر      وشهر      من ثمانية أيام          

   .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

 :املوجودات

   نقد وأرصدة لدى مصرف 

   ٤,٢١٤,١٥٢,٣٧٣    ٦٠٢,٦٥٧,٥٥٣    -      -      -      -      -      -      ٣,٦١١,٤٩٤,٨٢٠  سورية املركزي  

   ٤,٧٩١,٠٤٣,٦٠٢    -      -      -      -      -      ٩٩١,٨٦٢,٦٢٠    ١,٦٤٢,٦٦٢,٦٢٥    ٢,١٥٦,٥١٨,٣٥٧  أرصدة لدى املصارف

   ٤,٤١٨,٠٩١,٨٠٦    ١,٨٤١,٧٨٩,٠٩٠    ١,٦٥٤,٠٨١,٣٧٣    ٩١,٦٧٦,٩١٦    ٩٤,٣٣٣,٤٩٧    ١٩٦,٤٦٥,٧٨٠    ١٢٥,٣٥١,٨٠٧    ٢٣,٥٦٦,٦٧٥    ٣٩٠,٨٢٦,٦٦٨  صايف التسهيالت االئتمانية

   ١,٢٩٠,٥٤٠,٦٧١    ١,٢٩٠,٥٤٠,٦٧١    -      -      -      -      -      -      -      موجودات ثابتة

   ١١,٠٦٢,٣٩٠    ١١,٠٦٢,٣٩٠    -      -      -      -      -      -      -    موجودات غري ملموسة

   ٩٣٤,٤٦٨,٧٣٢    -      ٩٣٤,٤٦٨,٧٣٢    -      -      -      -      -      -    موجودات ضريبية مؤجلة

   ٣٥٩,٤٧٠,٦٣٢    -      -      -      -      -      ٢٠٩,٩٤٠,٠٠٠    -      ١٤٩,٥٣٠,٦٣٢    موجودات أخرى 

 وديعة جممدة لدى مصرف

   ٧٦٤,٨٩٤,٠٤٧    ٧٦٤,٨٩٤,٠٤٧    -      -      -      -      -      -      -    سورية املركزي  

   ١٦,٧٨٣,٧٢٤,٢٥٣    ٩٤٣,٧٥١,٤,٥١٠    ٢,٥٨٨,٥٥٠,١٠٥    ٩١,٦٧٦,٩١٦    ٩٤,٣٣٣,٤٩٧    ١٩٦,٤٦٥,٧٨٠    ٤٢٧,١,٣٢٧,١٥٤    ١,٦٦٦,٢٢٩,٣٠٠    ٦,٣٠٨,٣٧٠,٤٧٧    جمموع املوجودات

 
 :املطلوبات

   ٢,٢٢١,٣٣٧,٢٥٨    -      -      -      -      -      -      ٢٤٤,٨٢٢,٦٩٢    ١,٩٧٦,٥١٤,٥٦٦    ودائع املصارف

    ودائع الزبائن
   ١١,٦٨٨,٥٦٧,٨١٢    -      ٧٤١,٦٩٢,٥٤٢    ١,٠٧٧,٤٦٥,٢٣٦    ١,٦٧٧,٣٧٣,٨٠٢    ٢,٢٦١,١٩٦,٨٠٥    ٣,٦٥٦,٧٠١,٠١٣    ١,٣٢٢,٣٠٩,٩١٣    ٩٥١,٨٢٨,٥٠١  املاليةواملؤسسات   

   ١٠١,٦١١,٢٧٦    -      -      ٢,٤١٩,٨٠٧    ٦,٨٥٤,٢٩٥    ٣,٠١١,٢٣٢    ١٠,٤٧٧,٠١٦    ٦٩,٧٨٢,٩١٠    ٩,٠٦٦,٠١٦    تأمينات نقدية

   ٧٨,٤٢٩,٧٠٨    -      -      -      -      -      -      -      ٧٨,٤٢٩,٧٠٨    خمصصات متنوعة

   ٤٨٣,٢٦٩,٦٣٨    -      ٦٢٢,٠٩٨    ٧,٧٧٩,٣١٠    ٢١,٦٤٩,٣١٤    ٢٥,١٧٧,٦٨٦    ٤٢,٣٠٦,٩٧٩    ٧,٣٠٥,٢٦٢    ٣٧٨,٤٢٨,٩٨٩    بات أخرىمطلو 

   ١٤,٥٧٣,٢١٥,٦٩٢    -      ٧٤٢,٣١٤,٦٤٠  ١,٠٨٧,٦٦٤,٣٥٣    ١,٧٠٥,٨٧٧,٤١١    ٢,٢٨٩,٣٨٥,٧٢٣    ٣,٧٠٩,٤٨٥,٠٠٨    ١,٦٤٤,٢٢٠,٧٧٧    ٣,٣٩٤,٢٦٧,٧٨٠    جمموع املطلوبات

    ٢,٢١٠,٥٠٨,٥٦١    ٤,٥١٠,٩٤٣,٧٥١    ١,٨٤٦,٢٣٥,٤٦٥  )  ٩٩٥,٩٨٧,٤٣٧(  )١,٦١١,٥٤٣,٩١٤(  )٢,٠٩٢,٩١٩,٩٤٣(  )٢,٣٨٢,٣٣٠,٥٨١(    ٢٢,٠٠٨,٥٢٣    ٢,٩١٤,١٠٢,٦٩٧  حقاقاتفجوة االست

      

 



 

 - ٨٢ -

 
                         ٢٠١٣كانون األول   ٣١                                

                     بين تسعة أشهر      بين ستة أشهر      ثة أشهربين ثال      بين شهر      بين ثمانية أيام      عند الطلب الى أقل          

   المجموع      بدون استحقاق      أكثر من سنة      شهر ١٢إلى       وتسعة أشهر      وستة أشهر       وثالثة أشهر      وشهر      من ثمانية أيام          

   .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

 :املوجودات

   دة لدى مصرف نقد وأرص

   ٥,١٠٦,٦١١,٢٠٩    ٧٠٤,٠٤٦,٥٦٩    -      -      -      -      -      -      ٤,٤٠٢,٥٦٤,٦٤٠  سورية املركزي  

   ٣,٩٧٦,٩١٨,٨٠٢    -      -      -      -      -      -      ٣,٧٩٦,٢٩٠,٨٩٥    ١٨٠,٦٢٧,٩٠٧  أرصدة لدى املصارف

   ٥,٨٨٣,٣٢٢,٣٨٨    -      ٢,٣٣٦,٢٧٥,٣٣٨    ٤١٤,٤٠٢,٦٣٤    ٣٥٥,٦٣٦,٩٨٥    ٣٠٦,٨٢٥,٠٦٣    ٢٥٠,٨٤٧,٨٩٣    ٧٠,٨١٢,١٣٤    ٢,١٤٨,٥٢٢,٣٤١  صايف التسهيالت االئتمانية

   ١,٣٨٧,٧٠٥,٩٣٥    ١,٣٨٧,٧٠٥,٩٣٥    -      -      -      -      -      -      -      موجودات ثابتة

   ١٣,٣١٧,٧٩٥    ١٣,٣١٧,٧٩٥    -      -      -      -      -      -      -    موجودات غري ملموسة

   ٩٣٤,٤٦٨,٧٣٢    -      ٩٣٤,٤٦٨,٧٣٢    -      -      -      -      -      -    موجودات ضريبية مؤجلة

   ٢٥٥,٠٠٠,٠٢٢    -      ٣,٢٥٩,٠٠٠    ٥٣٦,٠٠٠    ٥٢٠,١٠٠    ٤٨١,١٠٠    ٨٧,١٩١,٤٢٠    ١١٨,٧٤٥,٨٤٤    ٤٤,٢٦٦,٥٥٨    موجودات أخرى 

 وديعة جممدة لدى مصرف

   ٥٩٦,٥٨٩,١٨٣    ٥٩٦,٥٨٩,١٨٣    -      -      -      -      -      -      -    سورية املركزي  

   ١٨,١٥٣,٩٣٤,٠٦٦    ٢,٧٠١,٦٥٩,٤٨٢    ٣,٢٧٤,٠٠٣,٠٧٠    ٤١٤,٩٣٨,٦٣٤    ٣٥٦,١٥٧,٠٨٥    ٣٠٧,٣٠٦,١٦٣    ٣٣٨,٠٣٩,٣١٣    ٣,٩٨٥,٨٤٨,٨٧٣    ٦,٧٧٥,٩٨١,٤٤٦    جمموع املوجودات

 
 :املطلوبات

   ٢,٠٤٦,٨٧٢,٢٨٩    -      -      -      -      -      -      ٢,٠٣٨,٨٩٢,٠٠٠    ٧,٩٨٠,٢٨٩    ودائع املصارف

    ودائع الزبائن
   ١٣,١٣٨,٨٣١,٥٢٩    -      ٦٨٨,٧٣٤,٢٥٦    ١,٢٣١,٥٢٢,٦٢٣    ٩٧٠,٦١٠,٢١٦    ٢,٨٩٩,٥٠٢,٠٣٥    ٤,٠٨١,٩٦٣,٢٤٧    ٢,١٣٣,٢٤١,٨٩٨    ١,١٣٣,٢٥٧,٢٥٤  واملؤسسات املالية  

   ١٤٢,٧٥٩,٦٣٢    -      -      ٢٥٤,٠٩٠    -        ١١,٢٣٢    ٢٢,١٧٨,٧٢٠    ٩٨,٤٣١,٨٧٣    ٢١,٨٨٣,٧١٧    تأمينات نقدية

   ٣٦,٩٢٥,٦٠٣    -      -      -      -      -      -      -      ٣٦,٩٢٥,٦٠٣    خمصصات متنوعة

   ٣٧١,٠٩٠,٧٠٠    -      ٣,٥٢٧,٨٢٧    ١٣,٣٨٣,٤٨٧    ٩,٩٠١,٥٠٤    ٣٣,١١٧,٠٠٨    ٥٥,٩٨٢,٦٨٩    ٢٠,٣١٤,٠٥٧    ٢٣٤,٨٦٤,١٢٨    مطلوبات أخرى

   ٥٣١٥,٧٣٦,٤٧٩,٧    -      ٦٩٢,٢٦٢,٠٨٣  ١,٢٤٥,١٦٠,٢٠٠    ٩٨٠,٥١١,٧٢٠    ٢,٩٣٢,٦٣٠,٢٧٥    ٤,١٦٠,١٢٤,٦٥٦    ٤,٢٩٠,٨٧٩,٨٢٨    ١,٤٣٤,٩١٠,٩٩١    جمموع املطلوبات

    ٢,٤١٧,٤٥٤,٣١٣    ٢,٧٠١,٦٥٩,٤٨٢    ٢,٥٨١,٧٤٠,٩٨٧  )  ٨٣٠,٢٢١,٥٦٦(  )  ٦٢٤,٣٥٤,٦٣٥(  )٢,٦٢٥,٣٢٤,١١٢(  )٣,٨٢٢,٠٨٥,٣٤٣(  )  ٣٠٥,٠٣٠,٩٥٥(    ٥,٣٤١,٠٧٠,٤٥٥  فجوة االستحقاقات

  



 

 - ٨٣ -

 :بنود خارج امليزانية

   ٢٠١٤كانون األول   ٣١          

           من سنة                

   المجموع      سنوات ٥أكثر من       اتسنو  ٥لغاية       لغاية سنة          

   .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

   ٣٣,٦٩٥,٢٠٠    -      -      ٣٣,٦٩٥,٢٠٠  صادرة وقبوالت استرياد اعتمادات

   السقوف غري املستغلة 

   ٦٣,٧٤٩,٩٢٤    -      ٧,٨٩٧,٦٦٠    ٥٥,٨٥٢,٢٦٤  من التسهيالت املباشرة  

   ٧٥,٩٣١,٨٥٨    -      ٦٧٣,١٠٠    ٧٥,٢٥٨,٧٥٨  الصادرةالكفاالت 

   ٦٤,٨٥٢,٦٣٢    ١٨,١٨٣,١٥٦    ٣٤,٠٩٩,٤٧٦    ١٢,٥٧٠,٠٠٠  إلتزامات عقود اإلجيار التشغيلية

   ٢٣٨,٢٢٩,٦١٤    ١٨,١٨٣,١٥٦    ٤٢,٦٧٠,٢٣٦    ١٧٧,٣٧٦,٢٢٢    اجملموع

 
   ٢٠١٣كانون األول   ٣١          

           من سنة                

   المجموع      سنوات ٥أكثر من       سنوات ٥لغاية       لغاية سنة          

   .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

   ٢٧,٧١٣,٠٠٠    -      -      ٢٧,٧١٣,٠٠٠  صادرة وقبوالت استرياد اعتمادات

   السقوف غري املستغلة 

   ١٢٠,٧٠١,٥٨٦    -      ١٨,٧٠٤,١٣٠    ١٠١,٩٩٧,٤٥٦  من التسهيالت املباشرة  

   ٢٠٥,٢٦٨,٧٩٣    -      ٦٧٣,١٠٠    ٢٠٤,٥٩٥,٦٩٣  الصادرةالكفاالت 

   ٦٩,٥٨٦,٤٣٢    ١٨,١٨٣,١٥٦    ٣٦,٨٦١,٤٧٦    ١٤,٥٤١,٨٠٠  ار التشغيليةإلتزامات عقود اإلجي

   ٤٢٣,٢٦٩,٨١١    ١٨,١٨٣,١٥٦    ٥٦,٢٣٨,٧٠٦    ٣٤٨,٨٤٧,٩٤٩    اجملموع

 :المخاطر التشغيلية  -د

ا اخلسائر اليت ميكن أن يتعرض هلا البنك جراء عدم كفاية نتيجة أو  العاملنيأو  ةاألنظمة الداخليأو  فشل العملياتأو  تعرف خماطر التشغيل على أ
 .ألحداث خارجية ويشتمل هذا التعريف املخاطر القانونية واملخاطر االسرتاتيجية وخماطر السمعة

ختفيف املخاطر  أساساملخاطر تبىن على  إدارةنظراً لطبيعة املخاطر التشغيلية كغريها من املخاطر واليت ال ميكن تأكيد عدم حدوثها، فإن سياسات 
 مة الضبط الفعالة والرقابة املستمرة، املوارد البشرية املؤهلة، ووضوح حدود الصالحيات وخلق بيئة واعية للمخاطر اضافة اىل استقالليةمن خالل أنظ

 .املالية ورفع التقارير دارةاإل

ك اليومية من خالل تقدمي مؤشرات املخاطر التشغيلية جزءًا متكامًال مع أنشطة البن إدارةية هي جعل ساساملخاطر األ إدارةإن مسؤولية دائرة 
  .ومقاييس تساهم يف حتسني انظمة الضبط الداخلية والرقابة عليها من منظور يهدف اىل ختفيف املخاطر



 

 - ٨٤ -

 التشغيلية املخاطر ختفيف أساليب -

 صرفامل يقوم إذ عالية ليةما خسائر عليها يرتتب ولكن منخفضة حدوث باحتمالية تتصف اليت التشغيلية للمخاطر دقيقة عناية صرفامل يويل
  :نوعني إىل  فرزها مث ومن التشغيلية املخاطر من النوع هذا بتحديد
 حتديدأو  عنها، تنتج قد خسائر من يتحمله أن مصرفلل ميكن الذي املدى حتديد وبالتايل ا التحكم ميكن اليت التشغيلية املخاطر •

 هذا فيها يتحمل واضحة تعاقدات ضمن متخصص خارجي طرفٍ  إىل  صرفامل نشاطات بعض جتيري فيه األفضل من يكون الذي املقدار
 .التأمني شركات إىل  فيه يلجأ أن مصرفلل ميكن الذي املقدار حتديدأو  احملتملة، التشغيلية املخاطر الطرف

أو  املخاطر من النوع هذا مثل عنها ينجم اليت النشاطات مستوى بتخفيض القيام إما وبالتايل ا التحكم ميكن ال اليت التشغيلية املخاطر •
 .مناسب هو حسبما التأمني شركات إىل  اللجوءأو  خارجي، طرفٍ  إىل  النشاطات هذه جتيريأو  بالكامل، إلغائها حىت

  : التشغيلية املخاطر إدارة -
 فيما املختلفة لنشاطاته صرفامل ممارسة عن تنجم قد حمتملة خسائر مسببات مع التعامل كيفية التشغيلية املخاطر  إدارة وإجراءات سياسات حتدد
 خارجية وعوامل مؤثرات عن نامجةأو  اآلىل النظام يفأو  الداخلية اإلجراءات يف ضعفٍ  بسببأو  بشرية أخطاء عن نامجة" تشغيلية حوادث" يسمى

 معدومة إما املخاطر هذه أن من التأكد على والعمل املخاطر هذه وقياس حصر كيفية واإلجراءات السياسات هذه حتدد. االحتيالأو  كالكوارث
اأو   جتيري ضمنها من واليت املخاطر من النوع هذا صرفامل جتنب اليت املمكنة االحتياطات كافة اختاذ على والعمل حتمله املمكن األدىن حدها يف أ

  .احلالة حسب التأمني، شركات أو إىل  ثالث طرفٍ  إىل  إما احملتملة املخاطر

 :االمتثال لمتطلبات السلطات الرقابيةعدم ر مخاط   -هـ

خماطر السمعة اليت يتعرض هلا البنك جراء عدم االمتثال للقوانني أو  اخلسائر املاديةأو  الرقابيةأو  هي خماطر العقوبات القانونية: االمتثال عدم خماطر 
 .ية السليمةواألنظمة والتعليمات واألوامر وقواعد السلوك واملعايري واملمارسات املصرف

وتتبع أي قصور يتم اكتشافه ، تقييم مدى مالئمة إجراءات وإرشادات االمتثال اخلاصة بالبنكو  ي هأساساالمتثال بشكل عدم خماطر  إدارةدور 
من خالل إجراء فيها، وصياغة االقرتاحات املناسبة إلجراء التعديالت باإلضافة إىل التأكد من التقيد بسياسة مراقبة االمتثال املوضوعة وذلك 

واالختبارات اليت مت إجراؤها خالل فرتة " االمتثالعدم  خماطر"التنفيذية حبيث تتضمن التقارير تقييم  دارةواإل دارةاالختبارات ورفع التقارير جمللس اإل
 .التقرير واملخالفات وجوانب القصور اليت مت الكشف عنها واإلجراءات التصحيحية اليت مت اختاذها

 
 حليل القطاعيالت   -٥٣

  .ثل قطاع أعمال اجملموعة القطاع الرئيسي بينما ميثل قطاع التوزيع اجلغرايف القطاع الثانويمي

 :قطاع أعمال اجملموعة -
  :اض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية هيوعة ألغر يتم تنظيم اجملم

  .ون وخدمات أخرىيشمل متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم القروض والدي: األفراد
  .متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية واخلدمات املصرفية األخرى اخلاصة بالعمالء من املؤسساتيشمل : الشركات
  .أموال البنك إدارةيشمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة و : اخلزينة

   .علومات قطاعات األعمال الرئيسيةالذي تبين عليه اجملموعة تقاريرها حول م ساسهذه القطاعات هي األ
  



 

 - ٨٥ -

 :فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال املصرف

     ٢٠١٤كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في     

 للسنة المنتهية في                                        

   ٢٠١٣كانون األول   ٣١      المجموع      أخرى      الخزينة      الشركات      األفراد      البيان    

 .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

   ١,٧٠٥,٤٩٤,٨٧٤    ١,١٧٩,٠١٧,٥١٨  )  ٣٤,٢٨٠,١٣٥(    ١,٣٥٠,٣٣٩,٥٨٠    ٥٧,٩٥٧,٨٧٢  )  ١٩٤,٩٩٩,٧٩٩(    إمجايل الدخل التشغيلي  

 خمصص تدين التسهيالت   

 )  ٢٨٢,٩٤٩,٠١٩,٢(  )  ٨٢٢,٦٤١,١٦٣(    -      -    )  ٨٧١,٣٢٣,٤٩١(    ٤٨,٦٨٢,٣٢٨    االئتمانية املمنوحة    

 )  ٣١٤,٤٥٤,٤٠٦(    ٣٥٦,٣٧٦,٣٥٥  )  ٣٤,٢٨٠,١٣٥(    ١,٣٥٠,٣٣٩,٥٨٠  )  ٨١٣,٣٦٥,٦١٩(  )  ١٤٦,٣١٧,٤٧١(    ال القطاعنتائج أعم  

 مصاريف غري موزعة   

 )  ٤٨٨,٣١٧,٩٢٠(  )  ٥٦٣,٣٢٢,١٠٧(  )  ٥٦٣,٣٢٢,١٠٧(    -      -      -      :على القطاعات    

 )  ٨٠٢,٧٧٢,٣٢٦(  )  ٢٠٦,٩٤٥,٧٥٢(  )  ٥٩٧,٦٠٢,٢٤٢(    ١,٣٥٠,٣٣٩,٥٨٠  )  ٨١٣,٣٦٥,٦١٩(  )  ١٤٦,٣١٧,٤٧١(    قبل ضريبة الدخل اخلسارة

   ٧٦٣٧,٦٠٨,٦٣    -      -      -      -      -      صايف إيرادات ضريبة مؤجلة  

 )  ٦٨٩,١٦٥,١٦٣(  )  ٢٠٦,٩٤٥,٧٥٢(  )  ٥٩٧,٦٠٢,٢٤٢(    ١,٣٥٠,٣٣٩,٥٨٠  )  ٨١٣,٣٦٥,٦١٩(  )  ١٤٦,٣١٧,٤٧١(    السنة خسارةصايف   

 
     ٢٠١٤كانون األول   ٣١كما في     

   ٢٠١٣كانون األول   ٣١      المجموع      أخرى      الخزينة      الشركات      األفراد      يانالب    

 .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

   ١٥,٧٨٦,٨٦٢,٠٤٧    ١٤,٤٢٤,٠٩٢,٤٤٥    -      ٩,٩٨٠,٠٣٠,٠٢٢    ٣,٨٤٧,٦٧٢,٤٥١    ٥٩٦,٣٨٩,٩٧٢      موجودات القطاع

 موجودات غري موزعة 

   ١٩٢,٣٦٧,٠٧٢,٠    ٢,٣٥٩,٦٣١,٨٠٨    ٢,٣٥٩,٦٣١,٨٠٨    -      -      -      :على القطاعات    

   ١٨,١٥٣,٩٣٤,٠٦٦    ١٦,٧٨٣,٧٢٤,٢٥٣    ٢,٣٥٩,٦٣١,٨٠٨    ٩,٩٨٠,٠٣٠,٠٢٢    ٣,٨٤٧,٦٧٢,٤٥١    ٥٩٦,٣٨٩,٩٧٢    جمموع املوجودات  

   ١٥,٣٦٥,٣٨٩,٠٥٣    ٢,٤٠١,٣٧٨,٢٤٢    -      ٢,٢٩٩,٧٦٦,٩٦٦    ١٠١,٦١١,٢٧٦    -      مطلوب القطاع  

 وزعة مطلوبات غري م  

   ٣٧١,٠٩٠,٧٠٠    ٠١٢,١٧١,٨٣٧,٤٥    ٠١٢,١٧١,٨٣٧,٤٥    -      -      -      :على القطاعات    

   ١٥,٧٣٦,٤٧٩,٧٥٣    ١٤,٥٧٣,٢١٥,٦٩٢    ٠١٢,١٧١,٨٣٧,٤٥    ٢,٢٩٩,٧٦٦,٩٦٦    ١٠١,٦١١,٢٧٦    -      جمموع املطلوبات  

 ٣٠,٣٢٨,٩٧١    ١٠,٤٤٣,٢٠٠    ١٠,٤٤٣,٢٠٠    -      -      -      مصاريف رأمسالية  

    ١٠٦,٥٢٩,١٣٨    ١٠٨,٥٧٢,٥٢٢    ١٠٨,٥٧٢,٥٢٢    -      -      -      واإلطفاءات االستهالكات  



 

 ٨٦

 :معلومات عن التوزيع اجلغرايف   . أ

الرئيسي ميثل هذا اإليضاح التوزيع اجلغرايف ألعمال املصرف حيث ميارس املصرف نشاطه بشكل رئيسي يف اجلمهورية العربية السورية من خالل مركزه 
 .والفروع

 :٢٠١٤كانون األول   ٣١دات املصرف ومصاريفه الرأمسالية حسب القطاع اجلغرايف للسنة املنتهية يف فيما يلي توزيع إيرا

   المجموع      خارج سورية      داخل سورية    

   .س.ل      .س.ل      .س.ل    

 ١,١٧٩,٠١٧,٥١٨    ٤,٤٦٥,٢٩٦    ١,١٧٤,٥٥٢,٢٢٢  إمجايل الدخل التشغيلي

 ١٦,٧٨٣,٧٢٤,٢٥٣    ٣,٣٨٣,٩٤٧,٢٤٢    ١٣,٣٩٩,٧٧٧,٠١١  جمموع املوجودات

   ١٠,٤٤٣,٢٠٠    -      ١٠,٤٤٣,٢٠٠  املصروفات الرأمسالية
 

 :٢٠١٣يف حني كانت لعام 

   المجموع      خارج سورية      داخل سورية    

   .س.ل      .س.ل      .س.ل    

   ١,٧٠٥,٤٩٤,٨٧٦  )  ٥,٨٣٨,١٣٥(    ١,٧١١,٣٣٣,٠١١  إمجايل الدخل التشغيلي

 ١٨,١٥٣,٩٣٤,٠٦٦    ٣,٤١٣,٥٩٥,٩٤١    ١٤,٧٤٠,٣٣٨,١٢٥  جمموع املوجودات

   ٣٠,٣٢٨,٩٧١    -      ٣٠,٣٢٨,٩٧١  املصروفات الرأمسالية

 
 كفاية رأس المال  -٦٣

شكل مهية كفاية رأس املال تأيت من كون رأس املال مصدر أساسي ملواجهة املخاطر املتعددة اليت قد تواجه البنك ويف سبيل ذلك يعمل البنك وبأن إ
ارة املخاطر اليت قد تواجه نشاطات وتوظيفات البنك ويقوم بوضع األسس الكفيلة بتخفيض التعرض هلذه دمستمر على حتسني ورفع كفاءته يف إ

  .مكان لتجنب اخلسائر اليت قد تؤثر على متانة رأس املالاملخاطر قدر اإل
  .يوضح اجلدول أدناه مكونات رأس املال التنظيمي وصايف األموال اخلاصة األساسية واألموال املساندة

اخلسائر املدورة بعد أن يتم تنزيل قيمة املوجودات غري  /وتتضمن األموال اخلاصة األساسية رأس املال املكتتب به واالحتياطيات واألرباح  هذا
  .امللموسة

  .تغريت مكونات رأس املال األساسي نتيجة اخلسائر املدورة وقيمة املوجودات غري امللموسة
ا اىل يتم قياس املخاطر عند احتساب كفاية  رأس املال وفقآ لتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف يف سورية ذات الصلة واليت تستند يف مضمو

حيث ,وبشكل عام يتم قياس هذه املخاطر وفقآ ألسلوب املؤشر األساسي مع مراعاة تعليمات جملس النقد والتسليف,تعليمات وقرارات جلنة بازل
طرح ألوزان التثقيل املذكورة يف تعليمات جملس النقد والتسليف وذلك بعد  صنيف االئتماين املوجب ووفقاً آ للتيتم قياس خماطر االئتمان وفق
  .الضمانات واملؤونات املقبولة

م /٢٥٣ر لقراما بالنسبة ملخاطر السوق سيتم أخذ قيمة مراكز القطع األجنيب التشغيلي احملمولة وذلك بعد تثقيلها بأوزان التثقيل املشار اليها يف اأ
  .٤ب/ن

يرادات املصرف من الفوائد إألسلوب املؤشر األساسي حيث يتم أخذ متوسط الثالث سنوات لصايف يتم قياس املخاطر التشغيلية وفقًا  وأخرياً 
  .موالت املذكورة يف القرار السابقوالع



 

 ٨٧

مراقبة مدى كفاية رأس املال من خالل النسب الصادرة  يتم. حيافظ املصرف على رأس مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت تالزم أنشطته املختلفة
 . مبوجب مقررات بازل الدولية واليت يتم تبنيها من خالل مصرف سورية املركزي

 حسب قرار جملس النقد والتسليف % ٨يلتزم املصرف باحملافظة على معدالت تفوق احلد األدىن ملتطلبات كفاية رأس املال والبالغة 
،كما يراعي كافة النسب املتعلقة بالرتكزات االئتمانية واليت تستخدم رأس املال )حسب جلنة بازل الدولية% ٨( ٢٠٠٧لعام  )٤ب/ م ن/٢٥٣(رقم 

 .التنظيمي كمؤشر لتلك الرتكزات

 . شطتهيدير املصرف هيكلية رأس ماله وجيري تعديالت عليه يف ضوء التغريات اليت تطرأ على الظروف االقتصادية ووصف املخاطر يف أن

 :يتضمن هذا البند ما يلي

   كانون األول  ٣١كما في     

    ٢٠١٣      ٢٠١٤  
 .س.ل       . س.ل    

   ٢,٣٧١,٧٩٩,٤٠٩    ٢,١٦٧,١٠٩,٠٦٢  يساسبنود رأس المال األ

   ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  رأس املال املكتتب به واملدفوع

   ٦,٦٦٨,٤٠٧    ٦,٦٦٨,٤٠٧  االحتياطي القانوين

   ٦,٦٦٨,٤٠٧    ٦,٦٦٨,٤٠٧  االحتياطي اخلاص

 )  ٣,٠٣٦,٥٤٩,٦٨٦(  )    ٤,٦١٦,٣١٢,٧٥٠(  خسائر مرتاكمة حمققة

   ٢,٤٠٨,٣٣٠,٠٧٦    ٣,٧٨١,١٤٧,٣٨٨  * ة غري حمققةدور م أرباح

 :ينـزل

 )  ١٣,٣١٧,٧٩٥(  )    ١١,٠٦٢,٣٩٠(  صايف املوجودات الثابتة غري املادية

 بنود رأس المال المساند

   ٣٢,٣٣٧,١٠٩    ٣٢,٣٣٧,١٠٩  مويلاالحتياطي العام على خماطر الت

   ٢,٤٠٤,١٣٦,٥١٨    ٢,١٩٩,٤٤٦,١٧١  )رأس املال التنظيمي(جمموع صايف األموال اخلاصة 

   ١١,٧٣٦,٣٨٩,٠٤٩    ١٠,٩٩٢,٩٠١,٠٠٠  جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

   ٤٠٠,٦٨٤,٦٩٠    ٣٩١,٨٣٧,٠٠٠  حسابات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر 

   ١١,٤٠١,٥١١    ١,٠٩٤,٠٤٣,٧٦٥  خماطر السوق

   ٣٠٨,٠٢٤,٩٣٦    ٢٤٧,٢٩٣,٤٩٦  املخاطر التشغيلية 

   ١٢,٤٥٦,٥٠٠,١٨٦    ١٢,٧٢٦,٠٧٥,٢٦١  موعاجمل

   %١٩,٣٠      %١٧,٢٨    ( % )نسبة كفاية رأس املال 

   %١٩,٠٤      %١٧,٠٣    ( % )ي ساسنسبة كفاية رأس املال األ

مــع % ٨جيـب أن التقـل نســبة كفايـة رأس املــال عـن  ٢٠٠٧كـانون الثــاين   ٢٤تــاريخ  ٤ب / م ن/ ٢٥٣بنـاًء علـى قــرار جملـس النقــد والتسـليف رقـم 
  .مراعاة النسب املتعلقة بالرتكزات االئتمانية واليت تستخدم رأس املال التنظيمي كمؤشر هلا

ن قــرار جملــس النقــد الــذي تضــمن تعــديل املــادة الثامنــة مــو ، ٢٠١٤شــباط  ٢٦تــاريخ  ٤ب/م ن/١٠٨٨صــدر قــرار جملــس النقــد والتســليف رقــم   *
حبيـــث يـــتم إدراج فروقـــات تقيـــيم القطـــع البنيـــوي غـــري احملققـــة ضـــمن األمـــوال اخلاصـــة  ٢٠٠٨شـــباط  ٤تـــاريخ  ١ب/ م ن / ٣٦٢والتســـليف رقـــم 

  .٢٠٠٧عام ل ٤ب/م ن/ ٢٥٣األساسية ألغراض احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم 



 

 ٨٨

 قات الموجودات والمطلوباتتحليل استحقا  -٧٣

 :تسويتهاأو  املطلوبات وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادهاو  يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات

   ٢٠١٤كانون األول   ٣١    

   المجموع      أكثر من سنة      لغاية السنة    

 .س.ل      .س.ل      .س.ل    

 :الموجودات  

 ٤,٢١٤,١٥٢,٣٧٣    ٦٠٢,٦٥٧,٥٥٣    ٣,٦١١,٤٩٤,٨٢٠  أرصدة لدى مصرف سورية املركزيو  نقد

   ٤,٧٩١,٠٤٣,٦٠٢    -      ٤,٧٩١,٠٤٣,٦٠٢  أرصدة لدى مصارف

 ٤,٤١٨,٠٩١,٨٠٦    ٣,٤٩٥,٨٧٠,٤٦٣    ٩٢٢,٢٢١,٣٤٣  تسهيالت ائتمانية مباشرة

   ١,٢٩٠,٥٤٠,٦٧١    ١,٢٩٠,٥٤٠,٦٧١    -    مملوسة موجودات ثابتة

   ١١,٠٦٢,٣٩٠    ١١,٠٦٢,٣٩٠    -    موجودات غري ملموسة

   ٩٣٤,٤٦٨,٧٣٢    ٩٣٤,٤٦٨,٧٣٢    -    ضريبية مؤجلة موجودات

   ٣٥٩,٤٧٠,٦٣٢    -      ٣٥٩,٤٧٠,٦٣٢  موجودات أخرى

   ٧٦٤,٨٩٤,٠٤٧    ٧٦٤,٨٩٤,٠٤٧    -    الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي

   ٣١٦,٧٨٣,٧٢٤,٢٥    ٦٧,٠٩٩,٤٩٣,٨٥    ٩,٦٨٤,٢٣٠,٣٩٧  جمموع املوجودات  
 :المطلوبات  

 ٢,٢٢١,٣٣٧,٢٥٨    -      ٢,٢٢١,٣٣٧,٢٥٨  ودائع مصارف

 ١١,٦٨٨,٥٦٧,٨١٢    ٧٤١,٦٩٢,٥٤٢    ١٠,٩٤٦,٨٧٥,٢٧٠  املاليةؤسسات املو الزبائن ودائع 

   ١٠١,٦١١,٢٧٦    -      ١٠١,٦١١,٢٧٦  تأمينات نقدية

   ٧٨,٤٢٩,٧٠٨    -      ٧٨,٤٢٩,٧٠٨  خمصصات متنوعة

   ٤٨٣,٢٦٩,٦٣٨      ٦٢٢,٠٩٨    ٤٨٢,٦٤٧,٥٤٠  مطلوبات أخرى

   ١٤,٥٧٣,٢١٥,٦٩٢    ٧٤٢,٣١٤,٦٤٠    ٠١,٠٥٢١٣,٨٣٠,٩  جمموع املطلوبات  

   ٦١٢,٢١٠,٥٠٨,٥    ٦٦,٣٥٧,١٧٩,٢١  )  ٤,١٤٦,٦٧٠,٦٥٥(  الصايف



 

 ٨٩

 
   ٢٠١٣كانون األول   ٣١    

   المجموع      أكثر من سنة      لغاية السنة    

 .س.ل      .س.ل      .س.ل    

 :الموجودات  

 ٥,١٠٦,٦١١,٢٠٩    ٦٧٧,٩٠٤,٨٩٣    ٤,٤٢٨,٧٠٦,٣١٦  أرصدة لدى مصرف سورية املركزيو  نقد

   ٣,٩٧٦,٩١٨,٨٠٢    -      ٣,٩٧٦,٩١٨,٨٠٢  أرصدة لدى مصارف

 ٥,٨٨٣,٣٢٢,٣٨٨    ٢,٣٣٦,٢٧٥,٣٣٨    ٣,٥٤٧,٠٤٧,٠٥٠  تسهيالت ائتمانية مباشرة

   ١,٣٨٧,٧٠٥,٩٣٥    ١,٣٨٧,٧٠٥,٩٣٥    -    ملموسة موجودات ثابتة

   ١٣,٣١٧,٧٩٥    ١٣,٣١٧,٧٩٥    -    موجودات غري ملموسة

   ٩٣٤,٤٦٨,٧٣٢    ٩٣٤,٤٦٨,٧٣٢    -    موجودات ضريبية مؤجلة

   ٢٥٥,٠٠٠,٠٢٢    ٣,٢٥٩,٠٠٠    ٢٥١,٧٤١,٠٢٢  موجودات أخرى

   ٥٩٦,٥٨٩,١٨٣    ٥٩٦,٥٨٩,١٨٣    -    الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي

   ١٨,١٥٣,٩٣٤,٠٦٦    ٥,٩٤٩,٥٢٠,٨٧٦    ١٢,٢٠٤,٤١٣,١٩٠  جمموع املوجودات  
 :المطلوبات  

 ٢,٠٤٦,٨٧٢,٢٨٩    -      ٢,٠٤٦,٨٧٢,٢٨٩  ودائع مصارف

 ١٤٢,٧٥٩,٦٣٢    -      ١٤٢,٧٥٩,٦٣٢  تأمينات نقدية

   ١٣,١٣٨,٨٣١,٥٢٩    ٦٨٨,٧٣٤,٢٥٦    ١٢,٤٥٠,٠٩٧,٢٧٣  الزبائن واملؤسسات املاليةودائع 

   ٣٦,٩٢٥,٦٠٣    -      ٣٦,٩٢٥,٦٠٣  خمصصات متنوعة

   ٣٧١,٠٩٠,٧٠٠    ٣,٥٢٧,٨٢٧    ٣٦٧,٥٦٢,٨٧٣  مطلوبات أخرى

   ١٥,٧٣٦,٤٧٩,٧٥٣    ٢٦٢,٠٨٣,٦٩٢    ١٥,٠٤٤,٢١٧,٦٧٠  جمموع املطلوبات  

   ٢,٤١٧,٤٥٤,٣١٣    ٥,٢٥٧,٢٥٨,٧٩٣  )  ٢,٨٣٩,٨٠٤,٤٨٠(  الصايف

 



 

 ٩٠

 )خارج الميزانية (ارتباطات والتزامات محتملة    -٨٣

 ):قيمة امسية(ارتباطات والتزامات ائتمانية    . أ

   كانون األول  ٣١كما في             

            ٢٠١٣      ٢٠١٤   

 .س.ل      .س.ل            

   ٢٧,٧١٣,٠٠٠    ٣٣,٦٩٥,٢٠٠  استرياد إعتمادات

   -      -    صادرة قبوالت

   :صادرة كفاالت

   ٢٦,٧٤٨,٦٢٠    ١٧,٨٨٩,٥٣١    دفع  

   ٣,٨٤٠,٠٠٠    ٨,٣٦٣,٢٥٠  دخول يف العطاء  

   ١٧٤,٦٨٠,١٧٣    ٤٩,٦٧٩,٠٧٧  حسن تنفيذ  

    ١٥٥,٥٠٣,٦٩٠    ٤٠,٣٧٧,٨٠٠  عقود مقايضة العمالت اآلجلة
   ١٢٠,٧٠١,٥٨٦    ٤٦٣,٧٤٩,٩٢  مباشرة سقوف تسهيالت غري مستغلة

      ٥٠٩,١٨٧,٠٦٩    ٢١٣,٧٥٤,٧٨٢   

 :التزامات تعاقدية   . ب

        ٢٠١٣      ٢٠١٤   

 .س.ل      .س.ل            

   ١٤,٥٤١,٨٠٠    ١٢,٥٧٠,٠٠٠  )مدة أقل من سنة(عقود إجيارات تشغيلية 

   ٥٥,٠٤٤,٦٣٢    ٥٢,٢٨٢,٦٣٢  )مدة أكثر من سنة(عقود إجيارات تشغيلية 

      ٦٩,٥٨٦,٤٣٢    ٦٤,٨٥٢,٦٣٢   

  .عقود االجيار التشغيلية عقود اجيار الفروع املنتشرة يف أحناء القطرمتثل 

  
 األرباح القابلة للتوزيع   -٣٩

وذلك لعدم  ٢٠١٣يتم توزيع أية أرباح عن العام  ، كما أنه مل٢٠١٤نظراً لعدم وجود أرباح حمققة قابلة للتوزيع لن يتم توزيع أي أرباح عن العام 
  .وزيعوجود أرباح حمققة قابلة للت

  
  القضايا المقامة على المصرف  -٤٠

  .حىت تاريخ التقرير قضايا مقامة على املصرف ال يوجد



 

 ٩١

  أرقام المقارنة   -٤١

  .٢٠١٤كانون األول   ٣١لتتناسب مع التصنيف للسنة املنتهية يف  ٢٠١٣كانون األول   ٣١يف  ةمت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة للسنة املنتهيى
  

  كما في  الرصيد      يكما ف  الرصيد    
  الفرق      ٢٠١٣ كانون األول ٣١      ٢٠١٣كانون األول   ٣١    

    المبلغ بالليرة السورية      التصنيفإعادة بعد       التصنيفإعادة قبل     
  .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  ٦١,٢٥٩,١٠٧    ٨٣٦,١٦٧,٣٠٥    ٧٧٤,٩٠٨,١٩٨  الفوائد املدينة 

  )  ٦١,٢٥٩,٢٠٧(    ١١١,٩٥٣,٤٧٥    ١٧٣,٢١٢,٦٨٢  مصاريف تشغيلية أخرى

  


