




  سورية  -بنك األردن 
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  
  المعلومات المالية المرحلية الموجزة

   مالية مرحلية موجزة معلومات راجعةموتقرير 
٤٢٠١أيلول  ٣٠فترة التسعة أشهر المنتهية في ل



 
  
  سورية  -بنك األردن 

  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
  المعلومات المالية المرحلية الموجزة

  وتقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية موجزة 
  ٤٢٠١أيلول  ٣٠فترة التسعة أشهر المنتهية في ل

  
 

 جدول المحتويات

  صفحـــة  
 

  ١  موجزة تقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية
  

      املعلومات املالية املرحلية املوجزة
  

  ٢  بيان الوضع املايل املرحلي املوجز  
  

  ٤-٣  املرحلي املوجز األرباح أو اخلسائربيان   
  

  ٥  املرحلي املوجز خراآل الدخل الشاملاألرباح أو اخلسائر و بيان   
  

  ٦  املرحلي املوجز امللكيةبيان التغيريات يف حقوق   
  

  ٨-٧  بيان التدفقات النقدية املرحلي املوجز  
  

  ٤٤-٩  املالية املرحلية املوجزة املعلوماتإيضاحات حول   
 







 

  أساسياً من املعلومات املالية املرحلية املوجزة اً تشكل جزء ٢٤إىل  ١من إن اإليضاحات املرفقة 
- ٣ - 

 

  سورية  -بنك األردن 
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  المرحلي الموجزاألرباح أو الخسائر  انبي
  )غير مدقق( 

    
    أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة       

    ٣٢٠١      ٤٢٠١    إيضاح    
    .س.ل     .س.ل     

     ٦٣٥,٢٤٩,٩٦١        ٣٥٣,٤٤٢,٠٣٥    ١٦  الفوائد الدائنة

  )    ٥٨٠,٤٥١,٧٦٨(  )  ٥٢٠,٠٠٤,١٣٨(  ١٧  الفوائد املدينة
      ٥٤,٧٩٨,١٩٣    )  ١٦٦,٥٦٢,١٠٣(    فوائدإيرادات ال )/خسائر( صايف

      ٢٣,٦٨٨,٦٠٠        ٣١,٩١٨,٩٢٤      رسوم وعموالت دائنة
  )      ٤٧٣,٥١٣(  )    ٧٧٢,٢٠٣(    رسوم وعموالت مدينة

     ٢٣,٢١٥,٠٨٧        ٣١,١٤٦,٧٢١      صايف إيرادات الرسوم و العموالت  

     ٧٨,٠١٣,٢٨٠    )  ١٣٥,٤١٥,٣٨٢(    إيرادات الفوائد، الرسوم والعموالت   )/خسائر( صايف

     ٩٢,٦٥٠,٦٩٥        ٢,٧٦٣,٦٤٤      أرباح تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبية صايف

      ٢,٤٣٨,٥٤٧,١١٥        ١,٠٤٤,٢٩٩,٢٣٠      ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي أرباح
      ١٤,٥٢٩,٦٣١        ٩,٤١١,٨٤٢      إيرادات تشغيلية أخرى

      ٢,٦٢٣,٧٤٠,٧٢١        ٩٢١,٠٥٩,٣٣٤      إمجايل الدخل التشغيلي  
  )    ١٧٤,٥٦٣,٠٧٨(  )  ١٧٩,٥٥٧,٠٩٧(    نفقات املوظفني

 )    ٧٧,٤٦٧,٨٤٠(  )  ٧٩,١٣٤,٤٧٠(     استهالكات موجودات ثابتة ملموسة

  )    ٢,١٨٠,٥٠٣(  )  ٢,١٢٨,٨١١(    إطفاءات موجودات غري ملموسة
 )    ٢,٠٣٢,٢٠٣,٩٤٤(  )  ٨٤٥,٦٦٥,٤١٧(  ٧  تدين التسهيالت االئتمانيةمصروف خمصص 

      ٢,٤٣٣,٦٩٧       ٩,٧٦١,٠٩٥      خمصصات متنوعة اسرتداد 
  )    ١١٩,٣٢٣,٠٦٥(  )  ١٦٧,٧٣٥,٠٩٣(    مصاريف تشغيلية أخرى

  )    ٧٣٣,٣٠٤,٢,٤٠٣(  )  ٤٥٩,٧٩٣٢٦٤,١,(    التشغيلية النفقاتإمجايل 
      ٢٢٠,٤٣٥,٩٨٨    )  ٣٤٣,٤٠٠,٤٥٩(    قبل الضريبة  الفرتة أرباح /)رخسائ(

      ٥٧٩,٨٨٠,٣٢٦        ٣٤٦,٢٦٦,٦٨٧    ٨   خلصايف إيراد ضريبة الد
      ٣١٤,٣١٦,٨٠٠        ٢,٨٦٦,٢٢٨      الفرتة ربحصايف 

      ٣٠,٠٠٠,٠٠٠        ٣٠,٠٠٠,٠٠٠      عدداألسهم
      ٢٦,٦٨          ٠,١٠      ١٨  السهم األساسية و املخففة رحبية



 

  أساسياً من املعلومات املالية املرحلية املوجزة اً تشكل جزء ٢٤إىل  ١من إن اإليضاحات املرفقة 
- ٤ - 

 

  سورية  -بنك األردن 
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  لموجزالمرحلي اخسائر األرباح أو البيان 
  )غير مدقق( 

    
    أيلول ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في         
      ٢٠١٣        ٢٠١٤    

    .س.ل         .س.ل        
     ١٩٢,٨١٦,٨٢١        ١٢١,٢٤٤,٤٢٨      الفوائد الدائنة

 )    ١٩٨,٥٤٨,١٤٠(  )  ١٦٨,٨٢٣,٦٣٨(    الفوائد املدينة

  )    ٥,٧٣١,٣١٩(  )  ٤٧,٥٧٩,٢١٠(    الفوائد خسائر صايف  
      ٦,١٥٣,٨٩٣        ٨,٦٨٦,٨٨٧      والت دائنةرسوم وعم

  )      ١٢٠,٦١٣(  )    ٤٤٧,٢٩٨(    رسوم وعموالت مدينة
     ٦,٠٣٣,٢٨٠        ٨,٢٣٩,٥٨٩      صايف إيرادات الرسوم و العموالت  

       ٣٠١,٩٦١    )  ٣٩,٣٣٩,٦٢١(    إيرادات الفوائد، الرسوم والعموالت  )/خسائر( صايف

       ٨٣٨,٢٣٣        ١,٠٠٩,٧٠٣      عمالت األجنبيةأرباح تشغيلية ناجتة عن تقييم الصايف 

  )    ٢٧٤,٣١١,٣٣٨(      ٥٢٣,٩١٤,٤٨٦      ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي )خسائر/ (أرباح
      ٢,٣٨١,٦١٩        ٣,٤٠٥,٧٢٤      إيرادات تشغيلية أخرى
  )    ٢٧٠,٧٨٩,٥٢٥(      ٤٨٨,٩٩٠,٢٩٢      إمجايل الدخل التشغيلي

  )    ٦٤,٧٠٢,٥٦٤(  )  ٤٧,٢٩١,٦٥٨(    نفقات املوظفني
 )    ٢٥,٩٩٣,٧٠٩(  )  ٢٦,٥٠٣,٧٦٤(     استهالكات موجودات ثابتة ملموسة

  )      ٧٢٦,٨٣٥(  )    ٦٧٧,٩٣٧(    إطفاءات موجودات غري ملموسة
        ٦٢٤,١٥٥        ٨,٩٤٦,٨٣٤      متنوعة  اسرتداد خمصصات

 )    ٤٥٨,٥٤٥,٤٨٠(  )  ١٠٥,٤٤٨,٥٥١(    تدين التسهيالت االئتمانية خمصصمصروف 

  )    ٤٨,٤٥٦,٥٠٠(  )  ٨٦,٥٧١,٢٢١(    تشغيلية أخرى مصاريف
  )    ٩٣٣,٨٠٠,٥٩٧(  )  ٢٥٧,٥٤٦,٢٩٧(    التشغيلية النفقاتإمجايل 
  )    ٨٦٨,٥٩٠,٤٥٨(      ٢٣١,٤٤٣,٩٩٥      قبل الضريبة  الفرتة )خسارة/ (ربح

      ١٤٧,٤٤٩,٥٣٣        ٧٦,٠٠٠,٣٤٩       صايف إيراد ضريبة الدخل
  )    ٩٢٥,١٤٠,٧٢١(      ٤,٣٤٤٣٠٧,٤٤      الفرتة) خسارة/ (صايف ربح 
      ٣٠,٠٠٠,٠٠٠       ٣٠,٠٠٠,٠٠٠        عدد األسهم

  )    ٢٤,٠٤  (     ١٠,٢٥          السهم األساسية واملخففة )خسارة/ (رحبية 



 

  أساسياً من املعلومات املالية املرحلية املوجزة اً تشكل جزء ٢٤إىل  ١من إن اإليضاحات املرفقة 
- ٥ - 

 

  سورية -بنك األردن 
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  المرحلي الموجزاآلخر الدخل الشامل األرباح أو الخسائر و بيان 
  )غير مدقق( 

      
    أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةفترة ل        
      ٣٢٠١      ٤٢٠١    
    .س.ل      .س.ل        

    ٣١٤,٣١٦,٨٠٠    ٢,٨٦٦,٢٢٨      الفرتة ربح

    ٣١٤,٣١٦,٨٠٠    ٢,٨٦٦,٢٢٨    ةللفرت الدخل الشامل 
  
  

    أيلول ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في         
      ٣٢٠١      ٤٢٠١    
    .س.ل      .س.ل        

  )  ٩٢٥,١٤٠,٧٢١(      ٣٠٧,٤٤٤,٣٤٤      الفرتة )خسارة/ (ربح 

  )  ٩٢٥,١٤٠,٧٢١(      ٣٠٧,٤٤٤,٣٤٤      للفرتةالدخل الشامل 
  



 

  أساسياً من املعلومات املالية املرحلية املوجزة اً تشكل جزء ٢٤إىل  ١من إن اإليضاحات املرفقة 
- ٦ - 

 

  سورية  -بنك األردن 
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  بيان التغييرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز
      
  

          أرباح      خسائر             مخاطر احتياطي                  المكتتب المال رأس    
    المجموع      غير محققة مدورة      محققة متراكمة      الفترةأرباح       التمويل      خاص احتياطي      قانوني احتياطي      المدفوع وبه     
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  
 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  ١ الرصيد يف

    ٢,٨٦٦,٢٢٨    -      -      ٦,٢٢٨٦٢,٨    -      -      -      -    الدخل الشامل للفرتة 

    ٢,٤٢٠,٣٢٠,٥٤١    ٢,٤٠٨,٣٣٠,٠٧٦  )٣,٠٣٦,٥٤٩,٦٨٦(    ٢,٨٦٦,٢٢٨    ٣٢,٣٣٧,١٠٩    ٦,٦٦٨,٤٠٧    ٦,٦٦٨,٤٠٧    ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  )غري مدققة( ٢٠١٤أيلول  ٣٠الرصيد يف 
  

   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  ١يد يف الرص

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

    ٨٠٠,٣١٦,٣١٤    -      -      ٨٠٠,٣١٦,٣١٤    -      -      -      -    الدخل الشامل للفرتة 

    ٣,٣٨٢,٩٣٤,٣١٦  ٧٤١,٥٣٥,٧٢٤  )١,٢٠٤,٥٩١,٦٤٥(    ٨٠٠,٣١٦,٣١٤    ٣٢,٣٣٧,١٠٩    ٦,٦٦٨,٤٠٧    ٦,٦٦٨,٤٠٧  ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  )غري مدققة( ٢٠١٣أيلول  ٣٠الرصيد يف 
  

  

  
  
  



 

  تشكل جزًء أساسياً من املعلومات املالية املرحلية املوجزة ٢٤إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
- ٧ - 

  سورية  -بنك األردن 
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  دية المرحلي الموجزبيان التدفقات النق
  )غير مدققة(

    

    أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة         
    ٣١٢٠      ٤٢٠١    إيضاح  

    .س.ل      .س.ل        
  التشغيلية النشاطات من النقدية التدفقات

    ٢٢٠,٤٣٥,٩٨٨    )  ٣٤٣,٤٠٠,٤٥٩(    قبل الضريبة الفرتة ربح /)خسارة(
  التشغيلية النشاطاتعن  الناتج النقد مع األرباح لمطابقة تعديل

      ٧٧,٤٦٧,٨٤٠        ٧٩,١٣٤,٤٧٠      استهالكات موجودات ثابتة ملموسة
      ٢,١٨٠,٥٠٣        ٢,١٢٨,٨١١      إطفاءات موجودات غري ملموسة

  )    ٢,٤٣٣,٦٩٧(  )  ٩,٧٦١,٠٩٥(    خمصصات متنوعة
      ٢,٠٢٣,٥٨٥,٠٨٠        ٨٣٠,٢١٤,٠٣١    ٧  املباشرة خمصص تدين التسهيالت االئتمانيةصايف التغري يف 

      ٨,٦١٨,٨٦٤        ١٥,٤٥١,٣٨٦      صايف التغري يف خمصص تدين التسهيالت االئتمانية غري املباشرة
  )      ٢,٤٥٠  (        ٥٣١,٦٩٦      مادية ثابتة موجوداتوإتالف بيع  )أرباح(/ خسائر 
      ٢,٣٢٩,٨٥٢,١٢٨        ٥٧٤,٢٩٨,٨٤٠      التشغيلية المطلوبات و الموجودات في التغيرات قبل الربح

  

  التشغيلية المطلوبات و الموجودات في التغير
  )  ٥٥,٤٥١,٢٦٠(      ٨٥,٧٦٦,٠٦٨    )الزامي نقدي حتياطيا( املركزي سورية مصرف لدى إيداعات يف )الزيادة/ (النقص
  )    ٩٣٨,٦٨٣,٠٦٣(      ١٧١,٠٤٨,١٤٩      املباشرة اإلئتمانية التسهيالت يف )الزيادة(/ النقص
  )    ٣٢١,٠٩٢,٢٨٧(  )  ٩,٤٥٧,٣٩٥(    أخرى موجودات يفالزيادة 
  )    ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠(      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    )أشهر ثالثة عن استحقاقها يزيد اليت( املصارف ودائع يف )النقص/ (الزيادة

      ١,٩٩٦,٢٦٣,٧٥٤    )  ١,٦٤٩,٨١٩,١٩٦(    الزبائن ودائع يف الزيادة)/ النقص(
  )    ٥٧,٢٥٢,٨٤٦(  )  ١٧,٢٤٩,٣٩٢(    نقدية تأمينات يف النقص
  )    ٥٢٥,٢١٩,٠٥٧(  )  ١٢,٨٥٠,٨٨٧(    أخرى مطلوبات يف صالنق

      ٣٦٩,٧٢,١٢٨,٤١    )  ٥٥٨,٢٦٣,٨١٣(  الضرائب قبل التشغيلية النشاطات الناتجة عن )/المستخدمة في( االموال صافي
      -          -        مسددة دخل ضرائب
      ٦٩٣,٤١٧,٢,١٢٨    )  ٥٥٨,٢٦٣,٨١٣(    التشغيلية النشاطات الناتجة عن )/المستخدمة في( األموال صافي



 

  تشكل جزًء أساسياً من املعلومات املالية املرحلية املوجزة ٢٤إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
- ٨ - 

  سورية  - بنك األردن  
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
 تابع/ بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز

 )غير مدققة(

    
  

    أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة         
    ٣٢٠١        ١٤٢٠    إيضاح  

    .س.ل      .س.ل        
  االستثمارية النشاطات من النقدية التدفقات

  )    ١٥,٦١٦,٨٢٣(  )  ٩,٨٨٦,٣٦٥(    مادية ثابتة موجودات اءشر 
  )    ٢,٣٩٤,٣٠٠(  )    ٢٨٠,٢٨٢(    ملموسة غري موجودات شراء

        ٤٩,٠٠٠        -        بيع موجودات ثابتة ماديةمتحصالت 
  )    ١٢٣,٢١٧,٩٦(  )  ١٠,١٦٦,٦٤٧(    االستثمارية النشاطات في ةخدمالمست األموال صافي  

       يوازي النقد وما النقد على رفالص أسعار تغريات تأثري
  )    ٢٩٨,٩٦١,٣٦٧(  )  ١٢٨,٠٢٩,١٥٥(    )املركزي سورية مصرف لدى اجملمدة الوديعة(  

      ١,٨١١,٤٩٣,٨٧٩    )  ٦٩٦,٤٥٩,٦١٥(    النقد يوازي ما و النقد يف الزيادة صايف
      ٤,٣٣٣,٨٨٥,٩٤٠        ٨٢٩,٦,٣٥٨,٧٥٢      الفرتة بداية يف النقد يوازي وما النقد
      ٦,١٤٥,٣٧٩,٨١٩        ٥,٦٦٢,٢٩٣,٢١٤    ١٩  الفرتة اية يف النقد يوازي وما قدالن

  التشغيلية من الفوائد النقدية التدفقات
      ٦٢٩,٨٤٧,٤٩٧        ٣٤٤,٩٨٤,٤٢٣      فوائد مقبوضة
  )    ٥٩٦,٤٧٥,٢١٩(  )  ٤٧٨,١٦٥,٩٢٤(    فوائد مدفوعة
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  سورية  -بنك األردن 

  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
  حات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزةإيضا

  )غير مدققة(٤٢٠١ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
    

  

  عامة معلومات  -١

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

 ١٧ الرقم حتت املصارف سجل يف و ٢٠٠٨ أيار ٢٨ تاريخ ١٥٣٥١ الرقم حتت دمشق حملافظة التجاري السجل يف تسجيله ومت السورية العربية
  .٢٠٠٨ متوز ٢٩ تاريخ
شارع  -مدينة دمشق يف مركزه خالل من واملالية املصرفية األعمال و اخلدمات بكافة يقوم وهو ٢٠٠٨ الثاين تشرين ١٨ يف أعماله املصرف رباش

  .٢١٠٦ عام أيار ٢٦ يف تنتهي عاماً  ٩٩ املصرف مدة. عاً فر  عشر ثالثة وعددهاالعربية السورية  اجلمهورية  داخل وفروعهبغداد 
 وافقت  .الواحد للسهم سورية لرية ٥٠٠ امسية بقيمة سهم ٣,٠٠٠,٠٠٠على موزع سورية لرية ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مقداره البرأمس البنك تأسس
  بقيمة ليصبح املصرف رأمسال زيادة على ،٢٠٠٩ حزيران ٢٧ بتاريخ املنعقدة العادية غري العمومية اجلمعية

اية شهر كانون األول مت االنتهاء من عملية االكت ،سورية لرية ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    .٢٠٠٩تاب وزيادة رأس املال يف 
على تعديل القيمة االمسية لسهم املصرف لتصبح مائة لرية سورية للسهم  ٢٠١١حزيران  ١٦وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية بتاريخ 

اية يوم  سهم بقيمة إمجالية تبلغ  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠لبنك يكون العدد اإلمجايل ألسهم ا وبذلك ٢٠١١حزيران  ٣٠الواحد وذلك يف 
  .لرية سورية ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

  .أسهم البنك مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية

واملنعقدة  ٢٠١٤للعام  السادسة يف جلسته ٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  ةسعتاللفرتة  املرحلية املوجزة على املعلومات املالية جملس اإلدارة وافق
 .٢٠١٤تشرين األول  ٢٢ بتاريخ

  
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  - ٢

وجلنة تفسري ) IASB(يف الفرتة احلالية، قام املصرف بتطبيق مجيع املعايري والتفسريات املعدلة واجلديدة الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية 
  .٢٠١٤كانون الثاين   ١ابعة للمجلس واليت ختص وتسري على نشاطات املصرف للفرتات احملاسبية اليت تبدأ من الت) IFRIC(إعداد التقارير املالية 

ا   .مل يطرأ أي تعديل على املعلومات املالية املرحلية املوجزة، جراء تطبيق هذه املعايري وتفسريا
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   السياسات المحاسبية   - ٣
  سبيةإعداد املعلومات املالية والسياسات احملا

املتعلــق بالتقــارير املاليــة ( ٣٤وفقــاً للمعيــار احملاســيب الــدويل رقــم  )غــري مدققــة( ٢٠١٤ أيلــول ٣٠املاليــة املرحليــة املــوجزة املرفقــة يف إعــداد املعلومــات  مت
سبية املتبعة وطرق االحتساب املستخدمة إن السياسات احملا. ووفقاً للقوانني املصرفية السورية النافذة وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف) املرحلية

  .٢٠١٣كانون األول   ٣١ يف إعداد املعلومات املالية املرحلية تتفق مع تلك املستخدمة يف إعداد البيانات املالية املدققة للسنة املنتهية يف
نــات املاليــة الســنوية واملعــدة وفقــاً للمعــايري الدوليــة للتقــارير إن املعلومــات املاليــة املرحليــة املــوجزة ال تتضــمن كافــة املعلومــات و اإليضــاحات املطلوبــة للبيا

ال متثل بالضرورة مؤشـراً علـى النتـائج املتوقعـة للسـنة ) غري مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  ةسعتالاملالية، كما أن نتائج أعمال املصرف لفرتة 
  .٢٠١٤كانون األول   ٣١املنتهية يف 

الـيت يـتم تقييمهـا  موجـودات ماليـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل بيـان الـدخل بدأ التكلفة التارخييـة باسـتثناءوفقا مل املرحلية املوجزةالية إعداد املعلومات املمت 
  . على أساس القيمة العادلة

 ي تبعـاً ـمبوجـب ترتيـب تقريبـ املـوجزةاملرحليـة هـا يف املعلومـات املاليـة رى تبويبوبـات حسـب طبيعـة كـل منهـا وجـمت تصنيف احلسابات يف املوجـودات واملطل
  .لسيولتها النسبية

  .، وعملة االقتصاداملرحلية املوجزةإعداد املعلومات املاليـة ، عملـة .)س.ل(باللرية السورية  املرحلية املوجزةتظهر املعلومات املالية 
  

  واالفتراضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة محاسبية أحكام  -٤

طلوبات ات احملاسبية للمصرف، يتوجب على االدارة ان تتخذ قرارات وتقوم بتقديرات وافرتاضات بشأن القيم الدفرتية ملوجودات ومعند تطبيق السياس
ا تبىن على اساس اخلربة السابقة وعوامل اخرى تعترب ذات صلة. خرىأ ال تتوضح بسهولة من مصادر ان النتائج . ان التقديرات واالفرتاضات اخلاصة 

 . ية قد ختتلف عن هذه التقديراتالفعل

ا بصورة مستمرة يتم اجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية اليت حيصل فيها . يتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات اخلاصة 
فرتات الحقة اذا كان التعديل يؤثر على الفرتة احلالية وفرتات تعديل التقدير وذلك اذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفرتة، أو يف فرتة التعديل و 

 . الحقة

 :املصادر االساسية لعدم اليقني يف التقدير

بالتسبب بتعديل  ان االفرتاضات االساسية حول املستقبل، وغريها من املصادر االساسية لعدم اليقني يف التقدير بتاريخ التقرير ، اليت حتمل خماطر هامـة
 .لقيم الدفرتية ملوجودات ومطلوبات خالل السنة املالية التالية ، هي مدرجة ادناهجوهري ل

 : قروض وتسليفات للزبائن –مؤونات لخسائر الديون 

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

ان مؤونات . اآلخر على انتاج تدفقات نقدية كافية لتسديد التسليفات املمنوحة له ، وقيمة الضمانة وامكانية متلك اصول إستيفاء للدين
ة خس  .ائر الديون بشأن القروض املقّيمة مجاعيا يتم حتديدها بناء على اخلسائر اليت تعرضت هلا حمافظ قروض ذات صفات مشا
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 تحديد القيم العادلة
داولة وبالنسبة لالدوات املالية املت. يتطلب استعمال تقنيات تقييم ،ان حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا سعر سوق ميكن حلظه

بشكل غري متكرر واسعارها قليلة الشفافية ، فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام تعتمد على 
  .السيولة، الرتكيز، عوامل سوق غري اكيدة، افرتاضات تسعري، وخماطر اخرى تؤثر على األداة املعنية

 لالزمةتدني قيمة الموجودات وتكوين المؤونات ا
ا اجلمهورية العربية السورية، قامت االدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لالصول، باعتقاد االدارة ال  توجد يف ظل الظروف الراهنة اليت متر 

  .مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية
 مبدأ االستمرارية

طلبات معيار احملاسبة الدويل رقم تمبدأ االستمرارية وذلك حسب م على االستمرار يف العمل على أساس البنكقامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة 
ا . اعتمدت االدارة بتقييمها على جمموعة من املؤشرات املالية والتشغيلية. ١ تعتقد االدارة أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر 

بناًء عليه . تلك املوارد الكافية لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظورمي البنكاجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية، فإن 
  .على أساس مبدأ االستمراريةاملرحلية املوجزة املالية  املعلوماتفقد مت إعداد 

  ة تقييم األصول الضريبية المؤجلةإعاد
ويعرتف باألصل الضرييب املؤجل غري املعرتف به سابقاً إىل احلد الذي . جلةيقوم املصرف بنهاية كل دورة مالية بإعادة تقييم األصول الضريبية املؤ 

  .يكون من احملتمل أن يسمح الربح الضرييب املستقبلي باسرتاد األصل الضرييب املؤجل
  

   المركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد  -٥

  كانون األول  ٣١      ٢٠١٤ أيلول ٣٠    :يتكون هذا البند مما يلي
    ٣٢٠١      )ةغير مدقق(      
    .س.ل      .س.ل      

  ١,٣٨٥,٠٦١,٨٤٦   ١,٦١٥,٦٨١,٩٨٠    نقد يف اخلزينة

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

  ٣,٠١٧,٥٠٢,٧٩٤    ٢,١٨٦,٢٢٤,٨١٠  حسابات جارية وحتت الطلب  

  ٦٧٧,٩٠٤,٨٩٣    ٥٩٢,١٣٨,٨٢٥  *احتياطي نقدي إلزامي  

    ٥,١٠٦,٦١١,٢٠٩    ٥,٦١٥٤,٣٩٤,٠٤   

 أيار ٢ تاريخ ٥٩٣٨ رقم الوزراء جملس رئاسة عن الصادر القرار على وبناءً  السورية العربية اجلمهورية يف املطبقة املصرفية والتشريعات للقوانني وفقاً   *
 التوفري ودائع الطلب، حتت دائعالو  متوسط من% ٥ بنسبة املركزي ةسوري مصرف لدى الزامي نقدي احتياطيب حتتفظ أن املصارف على ٢٠١١
 ٢٠١٤ أيلول ٣٠لرية سورية كما يف  ٥٩٢,١٣٨,٨٢٥، بلغ االحتياطي النقدي اإللزامي مبلغ السكين اإلدخار ودائع باستثناء ألجل والودائع

 التشغيلية األنشطة يف استعماله يتم وال إلزامي االحتياطي هذا إن). ٢٠١٣كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٦٧٧,٩٠٤,٨٩٣مقابل (
  .للمصرف

، ولقد مت تشكيل ٢٠١٣كانون األول   ٣١كما يف   لرية سورية ٢٦,١٤١,٦٧٦مقابل  ٢٠١٤أيلول  ٣٠كما يف يوجد نقد يف الفروع املغلقة  ال  **
  .خمصص بنفس هذه القيمة ضمن بند خمصصات متنوعة
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  مصارف الأرصدة لدى   -٦

     :يتكون هذا البند مما يلي
    المجموع        خارجيةمصارف       ليةمح مصارف    

    كانون األول  ٣١      ٢٠١٤ أيلول ٣٠      كانون األول  ٣١      ٢٠١٤ أيلول ٣٠      كانون األول  ٣١      ٢٠١٤ أيلول ٣٠    
    ٣٢٠١      )غير مدققة(      ٣٢٠١      )غير مدققة(      ٣٢٠١      )غير مدققة(    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

   ١٨٠,٦٢٧,٩٠٦      ١٣٩,٩٥٦,٤٨٥    ١٢١,٨٤٩,٦٥٨    ١٢٥,٧٢٤,٩٣٦    ٥٨,٧٧٨,٢٤٨    ١٤,٢٣١,٥٤٩  لطلبحسابات جارية وحتت ا

 ٣,٧٩٦,٢٩٠,٨٩٦  ٤,٠٢٢,٩٣٤,٦٧٦    ٣,٢٩١,٥٣١,٢٠٠    ٤,٠٢٢,٩٣٤,٦٧٦    ٥٠٤,٧٥٩,٦٩٦    -    )أشهر أو أقل ٣استحقاقها األصلي خالل فرتة (ودائع ألجل 

  ٣,٩٧٦,٩١٨,٨٠٢  ٤,١٦٢,٨٩١,١٦١    ٣,٣٨٠,٨٥٨٣,٤١    ٤,١٤٨,٦٥٩,٦١٢    ٥٦٣,٥٣٧,٩٤٤    ١٤,٢٣١,٥٤٩ 

  ).٢٠١٣كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١٨٠,٦٢٧,٩٠٦ مقابل( ٢٠١٤ أيلول ٣٠لرية سورية كما يف  ١٣٩,٩٥٦,٤٨٥بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال حتمل فوائد 
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  المباشرة االئتمانية التسهيالت صافي  - ٧

  :يتكون هذا البند مما يلي
  كانون األول  ٣١      ٢٠١٤ أيلول ٣٠        
    ٣٢٠١      )غير مدققة(        
    .س.ل      .س.ل        

  :منها حسابات جارية مدينة
    ١٦,٣٣٠,٤٧٤    ١٩,٨٩١,١١٢  لألفراد  
    ٢٣٢,٩٦٠,١٤٥    ٢٣٢,٠٠٣,٣٢٠  الشركات الكربى  
    ٥٨٠,١٦٥,٨٩٤    ٤٥٣,٧٩٥,٤٥٨  الشركات املتوسطة  

    ٨٢٩,٤٥٦,٥١٣    ٧٠٥,٦٨٩,٨٩٠   

  :*قروض وسلف منها
    ٥٠٦,٠٧٣,١٢٦    ٣٨٧,٤٥٠,٥٤٠  لألفراد  
    ٦٦٥,٤٣٩,٦٨١    ٦٣٠,٦٧٧,٦٩٥  القروض العقارية  
    ٦,٢٨٩,٧١٢,٤٦٥    ٦,٧٠٧,٢٩١,٩٩٦  الشركات الكربى  
    ١,٢٦٣,٢٩٦,٣٧١    ١,٢٤٧,١٣٣,٤٥٢  الشركات املتوسطة  

    ٨,٧٢٤,٥٢١,٦٤٣    ٨,٩٧٢,٥٥٣,٦٨٣    
  :**سندات حمسومة منها

    ٧١,١٤٦,٤٥١    ١٩,١٥٨,٩٣٣  الشركات الكربى  
    ٩٦,٤٩٧,١٧٥    ٩٥,١٨٨,١٥٨  الشركات املتوسطة  

    ١٦٧,٦٤٣,٦٢٦    ١١٤,٣٤٧,٠٩١    

    ٩,٧٢١,٦٢١,٧٨٢    ٩,٧٩٢,٥٩٠,٦٦٤    
  :ينزل

 )    ٥١٦,٩٨٦,٤٠٤(  )    ٧٥٥,٣٧١,٦٣٥(  فوائد معلقة  
 )    ٣,٣٢١,٣١٢,٩٩٠(  )    ٤,١٥٥,١٥٨,٨٢١(  خمصص تدين التسهيالت االئتمانية املباشرة  

    ٥,٨٨٣,٣٢٢,٣٨٨    ٨٤,٨٨٢,٠٦٠,٢٠    



 

-  - 

  :كما يلي  املباشرة تتلخص حركة خمصص تدين التسهيالت االئتمانية
  كانون األول  ٣١      ٢٠١٤ أيلول ٣٠        
    ٣٢٠١      )غير مدققة(        
    .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        ٣٦,٠٤٤,٦٨٢    مقابل ديون منتجة  

     ٢,١٤٧,٠٧٦,٢٠٤        ٩٠٣,٣٣٩,٤٨٨    مقابل ديون غري منتجة  

      -          ٣,٦٣١,٨٠١    )فروقات أسعار صرف( غري منتجةمقابل ديون   
       استبعادات خالل السنة

 )    ١٧٣,٧٤٣,٦٨١(  )  ٣٧,٦٤٨,٥٥٨(  مقابل ديون منتجة  

      -      )  ٧١,٥٢١,٥٨٢(  مقابل ديون غري منتجة  
 

اية السنة  الرصيد يف 

     ٥١,٩٤١,٨٠٠        ٥٠,٣٣٧,٩٢٤    كانون األول  ٣١خمصص تدين التسهيالت االئتمانية مقابل ديون منتجة كما يف 

     ٣,٢٦٩,٣٧١,١٩٠        ٤,١٠٤,٨٢٠,٨٩٧    كانون األول  ٣١خمصص تدين التسهيالت االئتمانية مقابل ديون غري منتجة كما يف 

      ٣,٣٢١,٣١٢,٩٩٠        ٤,١٥٥,١٥٨,٨٢١      
  

لرية سورية كما  ١٠٩,١٧٠,١٤٠مبلغ يون أخرى احلاجة إليها نتيجة لتسويات أو تسديد ديون وحولت إىل د انتفتاملخصصات اليت بلغت قيمة 
  .٢٠١٣كانون األول   ٣١ كما يف  لرية سورية ١٧٣,٧٤٣,٦٨١مقابل  ٢٠١٤ أيلول ٣٠يف 

  :كما يلي  غري املباشرة تتلخص حركة خمصص تدين التسهيالت االئتمانية
  كانون األول  ٣١      ٢٠١٤ أيلول ٣٠        
    ٣٢٠١      )غير مدققة(        
    .س.ل      .س.ل        

 ٣٨٦,٠٨٤          ٢٨٩,٥١٥    السنة/ الفرتة  لرصيد يف أولا

 -          ١٥,٤٥١,٣٨٦    السنة/ اضافات خالل الفرتة 

 )    ٩٦,٥٦٩(      -      السنة/ استبعادات خالل الفرتة 

اية الفرتة         ٢٨٩,٥١٥        ١٥,٧٤٠,٩٠١    السنة/ الرصيد يف 

  



 

-  - 

  :تتلخص حركة حساب الفوائد املعلقة كما يلي
  كانون األول  ٣١      ٢٠١٤ أيلول ٣٠        
    ١٣٢٠      )غير مدققة(        
    .س.ل      .س.ل        

   ١٤٠,٤٣٤,٦٧٤        ٥١٦,٩٨٦,٤٠٤    السنة/ الفرتة  الرصيد يف أول

   ٤٢٤,٤٨٧,٤٤٢        ٢٦٢,٩٧١,٥٠٠    السنة/ اضافات خالل الفرتة 

 )  ٤٧,٩٣٥,٧١٢(  )  ٢٤,٥٨٦,٢٦٩(  السنة/ استبعادات خالل الفرتة 

اية الفرت     ٥١٦,٩٨٦,٤٠٤        ٧٥٥,٣٧١,٦٣٥    السنة/ ة الرصيد يف 

  
  املنتهيـــــــــة يفللفـــــــــرتة لـــــــــرية ســـــــــورية  ١٨,٦٣٠,٠٥٣ســـــــــجلت القـــــــــروض والســـــــــلف بالصـــــــــايف بعـــــــــد تنــــــــــزيل الفوائـــــــــد املقبوضـــــــــة مقـــــــــدماً والبالغـــــــــة *

  ).٢٠١٣كانون األول   ٣١ة املنتهية يف للسنلرية سورية  ٤١,٩٩٩,٧٧٦( ٢٠١٤ أيلول ٣٠
  للفــــــــرتة املنتهيــــــــة يفلــــــــرية ســــــــورية  ٢,٤٤٩,٨٣٤بالصــــــــايف بعــــــــد تنـــــــــزيل الفوائــــــــد املقبوضــــــــة مقــــــــدماً والبالغــــــــة ســــــــجلت الســــــــندات احملســــــــومة ** 

  ).٢٠١٣كانون األول   ٣١لرية سورية للسنة املنتهية يف  ٦,٣٩٢,٠٤٨( ٢٠١٤ أيلول ٣٠
  التســهيالت االئتمانيــة املباشــرة إمجــايل رصــيد لــرية ســورية مــن ٦,٨٥١,٨٨١,٧٤٦) غــري املنتجــة(غــري العاملــة  املباشــرة بلغــت التســهيالت االئتمانيــة

مــن  %٦٩,٨٤أي مــا نســبته ) ٢٠١٣كــانون األول   ٣١للســنة املنتهيــة يف لــرية ســورية  ٥,٨٦١,٢٨٤,١٨٥( ٢٠١٤ أيلــول ٣٠املنتهيــة يف للفــرتة 
  )٢٠١٣كانون األول   ٣١للسنة املنتهية يف  %٦٠,٢٩( للفرتة ةالتسهيالت االئتمانية املباشر إمجايل رصيد 

التسهيالت إمجايل  لرية سورية من رصيد ٦,٠٩٦,٥١٠,١١١بعد تنـزيل الفوائد املعلقة ) غري منتجة(غري العاملة  املباشرة بلغت التسهيالت االئتمانية
ســـــبته أي مـــــا ن) ٢٠١٣كـــــانون األول   ٣١للســـــنة املنتهيـــــة يف لـــــرية ســـــورية  ٥,٣٤٤,٢٩٧,٧٨٠( ٢٠١٤ أيلـــــول ٣٠املنتهيـــــة يف  للفـــــرتةاالئتمانيـــــة 
  ).٢٠١٣كانون األول   ٣١للسنة املنتهية يف  %٣٦,٤٢( للفرتة ةيالت االئتمانية املباشر التسه إمجايل رصيد من %٦٢,١٤
لرية سورية كمـا  صفرمقابل مبلغ ( ٢٠١٤ أيلول ٣٠ لرية سورية كما يف ٣٤,٠٨٦,٤٦٠العاملة مبلغ باشرة غري املغري  االئتمانية تسهيالتال بلغت
لـرية  ٢٨٩,٥١٥مقابـل ( ٢٠١٤ أيلـول ٣٠لرية سورية كمـا يف  ١٥,٧٤٠,٩٠١كما بلغ خمصص هذه التسهيالت  .)٢٠١٣ول كانون األ  ٣١ يف

  .مت قيده ضمن بند خمصصات متنوعة) ٢٠١٣كانون األول   ٣١سورية يف 
  



 

 - ١٦ -

  موجودات ضريبية مؤجلة   - ٨

  :مت احتساب الضرائب املؤجلة و مؤونة ضريبة الدخل كما يلي
    )غير مدققة( أيلول ٣٠  

        ٣٢٠١      ٤٢٠١    
    .س.ل      .س.ل        

      ٢٢٠,٤٣٥,٩٨٨    )  ٣٤٣,٤٠٠,٤٥٩(  قبل الضريبة الفرتة )خسائر(/  أرباح
  :يضاف 

  )  ٢,٤٣٣,٦٩٧(  )  ٩,٧٦١,٠٩٥(  خمصصات متنوعة 
  )  ١١٣,٠٣٣,٢٦٢(  )  ١,٦٠٣,٨٧٦(  خمصص تدين التسهيالت االئتمانية
  )  ٢,٤٣٨,٥٤٧,١١٥(  )  ١,٠٤٤,٢٩٩,٢٣٠(  كز القطع البنيوي أرباح غري حمققة ناجتة عن تقييم مر 

        ١٧٨,٢٢٥          ١٠٥,٥١٢    فروغ إطفاءات
      ١٣,٨٧٨,٥٥٨        ١٣,٨٩٢,٣٩٨    استهالك املباين

  )  ٢,٣١٩,٥٢١,٣٠٣(  )  ١,٣٨٥,٠٦٦,٧٥٠(  اخلسائر اخلاضعة للضريبة
        ٢٥          %٢٥%      

  )  ٥٧٩,٨٨٠,٣٢٦(  )  ٣٤٦,٢٦٦,٦٨٧(  الدخل عن السنةضريبة  إيراد

  

  :إن حركة املوجودات الضريبية املؤجلة كانت كما يلي
  كانون األول  ٣١      ٢٠١٤ أيلول ٣٠      
    ٣٢٠١      )غير مدققة(        
    .س.ل      .س.ل        

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

   ٦٣٧,٦٠٨,٦٣٧        ٣٤٦,٢٦٦,٦٨٧    إضافات

 )  ١٠,٠٨٤,٩٥٠(      -      عن أرباح بيع القطع البنيوي مطلوبات ضريبية ناجتة

اية    ٩٣٤,٤٦٨,٧٣٢        ١,٢٨٠,٧٣٥,٤١٩    السنة /الفرتة  الرصيد يف 

 

  



 

 - ١٧ -

  أخرى موجودات  - ٩

  :يتكون هذا البند مما يلي
  كانون األول  ٣١      ٢٠١٤ أيلول ٣٠        
    ٣٢٠١      )غير مدققة(        
    .س.ل      .س.ل        

   ٢٠,٠٨٧,٣٤٤    ٢٨,٥٤٤,٩٥٦  فوائد وإيرادات برسم القبض

   ٦,٠٨٠,٨٥٩    ١٢,٤٩٣,٤٣٨  مقدماً مصاريف مدفوعة 

   ٦,٤٧٩,٩٢٩    ٩,٠٦٢,١٠٣  )وقرطاسيةطوابع (خمزون 

   ٤٨,٦٠٠      ٧٠٣,٩٣٢  سلف مؤقتة للموظفني

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

   ١٢,٨٦٨,٠٩٦    ١١,٦١٤,٠٠١  مقدمات أخرى

    ٢٠٣,٣٣٣,١٢٠    ١٧٦,٥٠٢,٥٠٠  *تفاقية مقايضة العمالت مع مصرف سورية املركزيتسوية حسابات ا
    ٢٧,١٢٢,٠٧٤    ٤٦,٥٥٦,٤٨٧  **حسابات مدينة أخرى

 )  ٢٣,٢٢٠,٠٠٠(  )  ٢٣,٢٢٠,٠٠٠(  خمصصات متنوعة

  ٢٥٥,٠٠٠,٠٢٢    ٢٦٤,٤٥٧,٤١٧   

بشراء العمالت األجنبية مقابل اللرية السورية عند انتهاء األجل احملدد ميثل هذا البند القيمة العادلة للمشتق الضمين والناتج عن التزام املصرف   *
سورية وبسعر الصرف املتفق عليه مبوجب اتفاقية تبادل العمالت املوقعة مع مصرف  ٢٠١٥من العام  وآذار شباطي بعقد املقايضة يف شهر 

  .شغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبيةصايف أرباح تيظهر أثر القيمة العادلة يف بيان الدخل ضمن بند . املركزي

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

  
  المركزي سورية مصرف لدى مجمدة وديعة   -١٠

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

  كانون األول  ٣١      ٢٠١٤ أيلول ٣٠        
    ٣٢٠١      )غير مدققة(        
    .س.ل      .س.ل      

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

   ٤٤٣,٥٨٩,١٨٣    ٥٧١,٦١٨,٣٣٨  دوالر أمريكي

  ٥٩٦,٥٨٩,١٨٣    ٧٢٤,٦١٨,٣٣٨    



 

-  - 
 

  
  مصارف ودائع  -١١

  :يتكون هذا البند مما يلي
    المجموع      مصارف غير مقيمة      مصارف مقيمة    
    كانون األول  ٣١      ٢٠١٤ أيلول ٣٠      كانون األول  ٣١      ٢٠١٤ أيلول ٣٠      كانون األول  ٣١      ٢٠١٤ أيلول ٣٠    
    ١٣٢٠      )غير مدققة(      ٣٢٠١      )غير مدققة(      ٣٢٠١      )غير مدققة(    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

   ٧,٩٨٠,٢٨٩    ٣٢٤,٠٤١,٣٨٠      ٧,٤١٤    ١٧٨,٦٩١    ٧,٩٧٢,٨٧٥    ٣٢٣,٨٦٢,٦٨٩  حسابات جارية وحتت الطلب

   ٢,٠٣٨,٨٩٢,٠٠٠    ١,٩٧٨,٤٦٣,٣٥٧    ١,٧٤١,٩٦٧,٠٠٠    ١,٨٧٨,٤٦٣,٣٥٧    ٢٩٦,٩٢٥,٠٠٠    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  )شهور أو أقل ٣استحقاقها األصلي خالل (ودائع ألجل 

   -      ٠٠٠,٠٠٠٣٠٠,    -      -      -      ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  )شهور ٣استحقاقها األصلي أكثر من (ودائع ألجل 

  ٢,٠٤٦,٨٧٢,٢٨٩    ٢,٦٠٢,٥٠٤,٧٣٧    ١,٧٤١,٩٧٤,٤١٤    ١,٨٧٨,٦٤٢,٠٤٨    ٣٠٤,٨٩٧,٨٧٥    ٧٢٣,٨٦٢,٦٨٩    

  
  



 

-  - 

  والمؤسسات المالية الزبائن ودائع  -١٢

  :يتكون هذا البند مما يلي
  كانون األول  ٣١      ٢٠١٤ أيلول ٣٠        
    ٣٢٠١      )غير مدققة(        
    .س.ل      .س.ل        
   ٣,٤٦٥,١٣٤,٧١٢    ٢,٢٠١,١٣٩,٤٦٦      حسابات جارية

   ٩,٠٠٦,٢٨٠,٢٤٥    ٨,٤١٧,٥٢٦,٩٦٨    *ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
   ٦٥٩,٢٣٦,٦٣٥    ٨٥٨,٣١٧,٢٦٢    ودائع التوفري

   ٨,١٧٩,٩٣٧    ١٢,٠٢٨,٦٣٧    حسابات جممدة

    ١٣,١٣٨,٨٣١,٥٢٩    ١١,٤٨٩,٠١٢,٣٣٣   

مقابل ( ٢٠١٤ أيلول ٣٠ يف الودائع كمامن إمجايل % ٢٠,٢٤أي ما نسبته لرية سورية  ٢,٣٢٥,٨٤٤,٨٢٥ بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد
  ).٢٠١٣كانون األول   ٣١يف من إمجايل الودائع كما% ٢٦,٤٦لرية سورية أي ما نسبته  ٣,٤٧٦,٠٦٣,١١٣

 مقابل( ٢٠١٤ لولأي ٣٠من إمجايل الودائع كما يف % ٤,٣لرية سورية أي ما نسبته  ٤٩٤,٩٦٣,١٥٨بلغت ودائع القطاع العام السوري 
  ).٢٠١٣كانون األول   ٣١من إمجايل الودائع كما يف% ١٨,٢٨أي ما نسبته لرية سورية  ٢,٤٠١,١٣١,١٠٤

  .٢٠١٣األول  كانون  ٣١كما يف % ٠,٦ و ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما يف %  ٠,٧ ما نسبته من امجايل الودائع بلغت احلسابات اجملمدة 
أيلول  ٣٠لرية سورية كما يف  ٦٧,٧٤٧,٥٣١لرية سورية و  ٦٩,٩٨٣,٦٣١ؤسسات مالية مببلغ تتضمن الودائع ألجل، ودائع جممدة من م  *

يتوجب على مؤسسات الصرافة أن  ٢٠٠٦نيسان  ٢٤بتاريخ  ٢٤مبوجب القرار رقم  على التوايل، حيث أنه ٢٠١٣كانون األول   ٣١و  ٢٠١٤
  .ة يف اجلمهورية العربية السوريةمن رأمساهلا لدى املصارف العامل% ٢٥نقدي قدره  حتتفظ باحتياطي

  
  نقدية تأمينات   -١٣

  :تتوزع هذه التأمينات حبسب نوع التسهيالت كما يلي
  كانون األول  ٣١      ٢٠١٤ أيلول ٣٠      
    ٣٢٠١      )غير مدققة(      

 . 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    ٣٢,٨٢٠,٢٠٠  اعتمادات وقبوالت  
   ٤٥,٠٥٧,٣٨٢    ٥٠,٩٩٢,٣٠٨  كفاالت  
   ٢٩,٠٩٨,٦٥٠    ١٠,٤٢٦,٢٧٤  بوالص برسم التحصيل  

    ١٠١,٨٦٩,٠٣٢    ٩٤,٢٣٨,٧٨٢    
   ١٩,١٢٨,٧٩٠    ٥٥,٥٢٩٢١,١  تأمينات أخرى  

    ١٤٢,٧٥٩,٦٣٢    ١٢٥,٥١٠,٢٤٠    
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  أخرى مطلوبات   -١٤

  :يتكون هذا البند مما يلي
  كانون األول  ٣١      ٢٠١٤ أيلول ٣٠      
    ٣٢٠١      )غير مدققة(      
    .س.ل      .س.ل      

   ١٣٨,٣٨٠,٨٧٢    ١٨٠,٢١٩,٠٩٦  فوائد مستحقة غري مدفوعة

   ٣٤,١٢٩,٠٣٧    ٤٤,٦٩٩,٣٧٠  مصروفات مستحقة غري مدفوعة

   ١١٥,١١٦,٣٠٦    ٣٢,٧٩٧,٤٥٣  شيكات مصدقة

   ٢,١٧٢,٣٠٠    ١,٧٤٢,٥٠٠  مقاصة صراف آيل

   ١٥,٤٩٩,٨٧١    ٥,٢٦٩,٨٨٤  رسوم وضرائب حكومية مستحقة

   ١٣,٩٠٧,٥٧٩    ٥,٦٢٣,٨٦١  ضرائب مقتطعة على رواتب وأجور املوظفني

   ٥,٩٢٨,١٦٦    ٧,٦٥٨,٠٣١  )موردين(ذمم موقوفـة 

   ٢,٢٦٤,٥٣٦    ٢,١٧٤,٥٦٩  ماعيةاشرتاكات تأمينات اجت

   ٤٥٢,٦٦٨    ١,٢٠٥,٨٩٢  حسابات دائنة أخرى

   ٢,٠٢٩,٩٩١    ١,٦٥٦,٧١٧    طوابع

   -      ٦٤,٨٣٦,٤٠٧  غرفة التقاص

   ٤١,٢٠٩,٣٧٤    ١٠,٣٥٦,٠٣٣  *التزام مقابل عمليات مقايضة العمالت 

    ٣٧١,٠٩٠,٧٠٠    ٣٥٨,٢٣٩,٨١٣   

، وذلك بغرض بيع ٢٠١٤ن العام م أيلولي متوز و مصرف سورية املركزي وذلك يف شهر  الت معقام املصرف بتوقيع اتفاقية تسهيل مقايضة عم* *
للمصرف املركزي مقابل اللرية السورية بسعر الصرف بتارخيه، مع التعهد بإعادة شراء العمالت األجنبية مقابل اللرية السورية عند ) يورو(عمالت أجنبية 

ميثل البند . املقايضةوبسعر الصرف املتفق عليه عند البيع وبعد تعديله بنقاط  ٢٠١٥العام  من وآذار ي شباط شهر انتهاء األجل احملدد بعقد املقايضة يف
  .الفعليةتم إطفاء هذه العالوة باستخدام معدل الفائدة يالسابق املبلغ الذي مت إطفاؤه من العالوة الناجتة عن فرق املقايضة حيث 
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 راكمةالمت) الخسائر/ (األرباح    -١٥

شـــباط  ١٢تـــاريخ  ٩٥٢/١٠٠والتعمـــيم ررقــم  ٢٠٠٨لعــام  ٣٦٢طبقــاً لتعليمـــات مصــرف ســـورية املركــزي الصـــادرة وقــرار جملـــس النقـــد والتســليف رقـــم 
خلســائر لفروقــات القطــع غــري احملققــة وغــري القابلــة للتوزيــع الناجتــة عــن إعــادة تقيــيم مركــز القطــع البنيــوي مــن حســاب ا دورةاملــ ألربــاح، يــتم فصــل ا٢٠٠٩
  .٢٠١٣األول  كانون  ٣١و  ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما يف   للتوزيعقابلة مدورة ال يوجد أرباح  بناء عليهو  .املرتاكمة
دوالر أمريكــي مــن مركــز القطــع املقابــل لــرأس املــال املكتتــب بالــدوالر األمريكــي إىل اللــرية  ٤,٤٢٧,٠٠٠بتحويــل مبلــغ  ٢٠١٢عــام ال يف ملصــرفقــام ا

لــرية ســورية منهــا  ١٠٦,٤٤٢,٥٣٠دوالر أمريكــي ونــتج عــن هــذا التحويــل أربــاح مبقــدار  ٢٦,٤٨٢,٩٨٤القطــع البنيــوي مببلــغ  الســورية وتثبيــت مركــز
إىل  ة غـري احملققــةربـاح املــدور لــرية سـورية ختـص الســنوات السـابقة مت حتويلهــا مـن األ ٤٤,٥٧٩,٨٩٠و  ٢٠١٢العـام لـرية سـورية ختــص  ٦١,٨٦٢,٦٤٠

  .لرية سورية ١١,١٤٤,٩٧٣قة بعد تنـزيل الضريبة مببلغ اخلسائر املرتاكمة احملق
دوالر أمريكــي مــن مركــز القطــع املقابــل لــرأس املــال املكتتــب بالــدوالر  ١,٢٧٠,٥٤٥بتحويــل مبلــغ  ٢٠١٣األول مــن العــام كمــا قــام املصــرف يف الربــع 

لرية  ٤٢,٨٣٢,٠٧٣أمريكي ونتج عن هذا التحويل أرباح مبقدار  دوالر ٢٥,٢١٢,٤٣٩األمريكي إىل اللرية السورية وتثبيت مركز القطع البنيوي مببلغ 
لــرية ســورية ختــص الســنوات الســابقة مت حتويلهــا مــن األربــاح املــدورة غــري  ٤٠,٣٣٩,٨٠٤لــرية ســورية ختــص الفــرتة احلاليــة و  ٢,٤٩٢,٢٧٠ســورية منهــا 

  .لرية سورية ١٠,٠٨٤,٩٥٠احملققة إىل اخلسائر املرتاكمة احملققة بعد تنزيل الضريبة مببلغ 
  
 الدائنة الفوائد   -١٦

 :يتكون هذا البند مما يلي
    )غير مدققة( أيلول ٣٠ في أشهر المنتهية التسعةفترة      
      ٣٢٠١      ٤٢٠١    
    .س.ل      .س.ل    :ناجتة عن الدائنة الفوائد

  :تسهيالت ائتمانية
    ١٠٢,١٧٢,٢٨٩    ٥٧,٦٧٧,٢٠٠  حسابات جارية مدينة  
    ٤٤١,٣٥٤,٧٨١    ٢٧٤,٦٣٣,٠٩٤  قروض و سلف  
    ٢٦,٤٣٧,٢٦٩    ٦,٧٠٨,٣٩٣  سندات حمسومة  

    ٦٥,٢٨٥,٦٢٢    ١٤,٤٢٣,٣٤٨  أرصدة و ودائع لدى املصارف

    ٦٣٥,٢٤٩,٩٦١    ٣٥٣,٤٤٢,٠٣٥    
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 المدينة الفوائد   -١٧

 :يتكون هذا البند مما يلي
    )غير مدققة( أيلول ٣٠ في أشهر المنتهية التسعةفترة      
      ٣٢٠١      ٤٢٠١    

    .س.ل      .س.ل    :ناجتة عن املدينة دفوائال
  :ودائع الزبائن

    ٢,٠٩٨,٢٩٨    ١,٧٦٥,٥١٩  حسابات جارية  
    ١٥,٢١٣,١٣٢    ٢٣,٤٢٣,١٦٥  ودائع توفري  
    ٥٠٤,١٣١,٢٠٧    ٤٥٠,٢٩٣,٩٨٨  ودائع ألجل  
    ٤,١٠٥,٧٨٣    ٤,٥٢١,٣٦٧  ودائع جممدة  
    ١,٨١٢,٢٥٤    ١,٠٣٦,٤٠٠  تأمينات نقدية  

    ٥٣,٠٩١,٠٩٤    ٣٨,٩٦٣,٦٩٩  ودائع املصارف

    ٥٨٠,٤٥١,٧٦٨    ٥٢٠,٠٠٤,١٣٨    

  
  السهم األساسية والمخففةربحية   -١٨

    )غير مدققة( أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةفترة    :هذا البند مما يلييتكون 
      ٣٢٠١      ٤٢٠١    
    .س.ل     .س.ل      
    ٨٠٠,٣١٦,٣١٤    ٢,٨٦٦,٢٢٨  الفرتة ربح

    ٣٠,٠٠٠,٠٠٠    ٠٠٣٠,٠٠٠,٠  املتوسط املرجح لعدد األسهم

    ٢٦,٦٨      ٠,١٠    )لرية سورية( الفرتة ربح منلسهم ا حصة

  .تتطابق رحبية السهم األساسية واملخففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها املصرف ذات تأثري على حصة السهم يف األرباح عند حتويلها
  

 النقد يوازي وما النقد  -١٩

    )غير مدققة( أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  ةالتسعفترة    :يتكون هذا البند مما يلي
      ٣٢٠١      ١٤٢٠    
    .س.ل      .س.ل      

    ٢,٩٠٠,٣٢٤,٩١٢    ٣,٨٠١,٩٠٦,٧٩٠  )باستثناء احتياطي نقدي الزامي(نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي 
    ٦,٠٣٦,٠٨٣,٢٨٩    ٤,١٦٢,٨٩١,١٦١  أرصدة لدى مصارف

  )  ٢,٧٩١,٠٢٨,٣٨٢(  )  ٢,٣٠٢,٥٠٤,٧٣٧(  )ثة أشهر أو أقلخالل فرتة ثالاألصلي استحقاقها (ودائع مصارف 

    ٦,١٤٥,٣٧٩,٨١٩    ٥,٦٦٢,٢٩٣,٢١٤    

  .يعترب جزء من النقد وما يوازي النقدال املصرف التشغيلية اليومية، لذلك  ال يستخدم االحتياطي النقدي اإللزامي لدى مصرف سورية املركزي يف أنشطة
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  عمليات األطراف ذات العالقة  -٢٠

 ةاملسـموح ةــــاالعتيادي اطاتـالنشـ ضـمن العليـا واالدارة االدارة جملـس وأعضـاء املسامهني كبار مع و األم صرفامل مع معامالت يف بالدخول املصرف قام
يؤخــذ هلــا أيـــة مجيــع التســهيالت االئتمانيـــة املمنوحــة لألطــراف ذات العالقــة تعتــرب عاملــةومل . التجاريــة والعمــوالت الفوائــد أســعار وباســتخدام للمصــرف
  :تتوزع املعامالت مع األطراف ذوي العالقة كما يلي. خمصصات

  
  بنود بيان الوضع املايل  - أ

    )غير مدققة( ٤٢٠١ أيلول ٣٠كما في     
    كانون األول  ٣١كما في             دارةاإل مجلس أعضاء          
    ٣٢٠١      المجموع      الموظفين كبار و       األم مصرفال    
  .س.ل     .س.ل     .س.ل      .س.ل    

 بنود داخل الميزانية

 األرصدة املدينة

 :أرصدة لدى مصارف

   ١٠٣,٩٤٨,١٦١    ٨٠,٩٥٩,٨٦٦    -      ٨٠,٩٥٩,٨٦٦  حسابات جارية و حتت الطلب  

 ٣,٢٩١,٥٣١,٢٠٠    ٢,٧٢٥,٠٠٤,٨٥٢    -    ٢,٧٢٥,٠٠٤,٨٥٢  ودائع ألجل   

     ٢١٥,٠٨٢    ٤٧٥,٨٣٤    -      ٤٧٥,٨٣٤  فوائد برسم القبض  

    ٣,٣٩٥,٦٩٤,٤٤٣    ٢,٨٠٦,٤٤٠,٥٥٢    -    ٢,٨٠٦,٤٤٠,٥٥٢   

 األرصدة الدائنة

   ١,٧٤١,٩٦٧,٠٠٠    ١,٨٧٨,٤٧٠,٧٧٥    -    ١,٨٧٨,٤٧٠,٧٧٥  ودائع مصارف

     ٢٧٤,٢٣٤    ٩٤٩,٧٠٧    -      ٩٤٩,٧٠٧  فوائد برسم الدفع

 :ودائع الزبائن

   ٢,٩٦٤,٠٨٠    ٣,٩٥٥,٥٠٥    ٣,٩٥٥,٥٠٥    -    حسابات جارية وحتت الطلب  

    ١,٧٤٥,٢٠٥,٣١٤    ١,٨٨٣,٣٧٥,٩٨٧    ٥٠٥,٣,٩٥٥  ١,٨٧٩,٤٢٠,٤٨٢   

 بنود خارج امليزانية

   ٤,٦٩٥,٣٧٤    ٥,٥٦٠,٦٨٠    -      ٥,٥٦٠,٦٨٠  كفاالت



 

-  - 

  
  بنود بيان الدخل-ب

    
    )غير مدققة( ٤٢٠١ أيلول ٣٠ في أشهر المنتهية التسعةفترة     
    في المنتهية أشهر التسعةفترة           دارةاإل مجلس أعضاء          
  )غير مدققة( ٣٢٠١ أيلول ٣٠      المجموع      الموظفين بارك و      األم مصرفال    
  .س.ل     .س.ل     .س.ل      .س.ل    

      ٥,١٦٧,٤٢٦    ٣,٤٠٤,٨٦٤    -      ٣,٤٠٤,٨٦٤  إيرادات فوائد وعموالت
      ٩,٧٢٠,١٧٦    ٥,٦٧١,٩١٠    -      ٥,٦٧١,٩١٠  أعباء فوائد وعموالت

      ٢,١٠٠,١٠٩    ٥,٦٠٧,١٥٢    ٥,٦٠٧,١٥٢    -    بدل مصاريف سفر و تنقالت
  

   :فيما يلي ملخص ملنافع اإلدارة التنفيذية العليا للمصرف
    )غير مدققة( أيلول ٠٣ في أشهر المنتهية التسعةفترة    

        ٣٢٠١      ٤٢٠١    
    .س.ل      .س.ل    

    ٣٧,٨٤١,٢٤٨    ٤٦,٨٧٨,٠٨٧  رواتب ومكافآت
    

  :العالقةذات مع األطراف يبني اجلدول أدناه، أعلى و أدىن نسبة فائدة على التعامالت 
  

    )غير مدققة( ٣٢٠١ أيلول ٣٠المنتهية في  أشهر التسعةفترة       )غير مدققة( ٤٢٠١ أيلول ٣٠المنتهية في  أشهر التسعةفترة     
    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    لدينا ودائع املصرف األم

    دوالر أمريكي      ٠,٢٥      جنيه اسرتليين      ١      دوالر أمريكي      ٠,١٢     جنيه اسرتليين      ٠,٧٥    ودائعنا لدى املصرف األم
  
 المخاطر إدارة  - ٢١

  .ساس يف احملافظة على متانة البنك ورحبيتهعدد من املخاطر وهلذا فإن إدارة املخاطر تعترب وبشكل فعال األ على سورية حتتوي -ن أنشطة بنك األردإن 
أداء مكن أن تؤثر بشكل سليب على من املإن عملية إدارة املخاطر تشمل التعرف، قياس، إدارة والرقابة املستمرة على املخاطر املالية وغري املالية اليت 

  . البنك ومسعته، إضافة إىل ضمان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعوائد مقابل املخاطر



 

-  - 

 :االستراتيجية العامة إلدارة المخاطر

املمارســات إن إدارة املخـاطر لـدى املصـرف تسـري وفـق مبـادئ رئيسـية تنسـجم مـع حجـم نشـاطاته وتعقيـد عملياتـه وتعليمـات السـلطات الرقابيـة وأفضـل 
ذا اخلصوص تتمثل تلك املبادئ بشكل أساسي بتوجيهات واسرتاتيجيات جملس اإلدارة يف إدارة املخاطر وسياسات املخاطر املعتمدة من قبله . الدولية 

  .إضافة إىل استقاللية دائرة إدارة املخاطر
كمـا أن فلسـفة   .جدات والنمـو يف أعمـال املصـرف والتوسـع يف خدماتـهختضع سياسات إدارة املخاطر لدى املصرف للتطوير املستمر لتواكب كافة املسـت

وضوع من قبل إدارة املخاطر لدى املصرف مبنية على املعرفة واخلربة وقدرة اإلدارة االستشرافية على احلكم على األمور ووجود دليل واضح للصالحيات م
  . جملس اإلدارة

 
  جلهات املسؤولة عن إدارة املخاطراهليكل التنظيمي إلدارة املخاطر ووظيفة ا – ١

  
  

  مجلس اإلدارة
  .إدارة املخاطرهو اجلهة املسؤولة عن إدارة املخاطر واملوافقة على االسرتاتيجيات والسياسات املتبعة يف املصرف إضافة إىل ذلك هناك جلان مسؤولة عن 

  
  لجنة إدارة المخاطر 
دف اإلدارة والتعامل مع كافة املخاطر اليت تواجه عمل البنكوهي جلنة منبثقة عن جم   .لس اإلدارة مكونة من ثالثة أعضاء وذلك 

  

 :وتتضمن مسؤوليات اللجنة مايلي

.احلصول على كافة املعلومات عن أي مسألة تدخل ضمن مهامها .١
خماطر االئتمان، ( ا ومنها على سبيل املثال ال احلصرمراجعة سياسات وإسرتاتيجيات إدارة املخاطر اليت تواجه عمل البنك بكافة فئا .٢

  .وذلك قبل رفعها اىل جملس اإلدارة العتمادها) خماطر السوق، خماطر التشغيل، خماطر السيولة، خماطر اسعار الفائدة
دفحتديد أساليب وآليات ختفيف املخاطر بشكل ينسجم  .٣ احلد من أثر تلك املخاطر  مع املتطلبات الرقابية املرعية يف هذا الشأن وذلك 

.على سالمة ومتانة الوضع املايل للبنك



 

-  - 

احلصول على مقرتحات من اإلدارة التنفيذية للبنك حول هيكل دائرة املخاطر وعملية تطويرها وحبيث تقوم اللجنة مبراجعة املقرتحات  .٤
.وإدخال أي تعديالت عليها ليصار إىل رفعها إىل جملس اإلدارة إلعتمادها

جلنة إدارة املخاطر مسؤولية مواكبة التطورات السريعة والتعقيدات املتزايدة اليت تطرأ على إدارة املخاطر داخل البنك وتقوم اللجنة تتوىل  .٥
.برفع تقارير دورية حوهلا إىل جملس اإلدارة

.مان وخماطر السوق واملخاطر التشغيليةمراقبة مدى التزام ادارة املخاطر باملعايري املوضوعة من قبل جلنة بازل واملتعلقة مبخاطر االئت .٦
.مراجعة وإبداء الرأي أمام جملس االدارة حول سقوف املخاطر واحلاالت االستثنائية اليت تطرأ عليها .٧
.مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر اليت يتم التعرض هلا وحجمها وأنشطة إدارة املخاطر .٨
دارة املخاطر، وضمان استقالل موظفي إدارة املخاطر عن األنشطة اليت ينجم عنها حتمل املصرف ضمان توفر املوارد والنظم الكافية إل .٩

.للمخاطر
تعقد اللجنة اجتماعات دورية مع إدارة املخاطر ملناقشة وتقييم املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف وكفاية طرق معاجلتها وتقدمي التوصيات  .١٠

ا .بشأ

  دائرة إدارة المخاطر
  :القائمة مع السياسات املعتمدة ويتفرع منها األقسام التالية املخاطرة املسؤولة عن حسن تنفيذ ومراقبة املخاطر والتاكد من مدى توافق وهي اجله

  :مخاطر االئتمـان
وقــات احملــددة وتشــمل هــذه أو عــدم رغبــة املقــرتض أو الطــرف الثالــث مــن القيــام بالوفــاء بالتزاماتــه يف األ/تنشـأ خمــاطر االئتمــان مــن احتمــال عــدم قــدرة و

أو االعتمـادات املسـتندية ممـا يـؤدي إىل /املخاطر البنود داخل القـوائم املاليـة املوحـدة مثـل القـروض والبنـود خـارج القـوائم املاليـة املوحـدة مثـل الكفـاالت و
  .إحلاق خسائر مالية للبنك

  :االئتمان من خالل مـا يلـيويف هذا السياق يقوم البنك بتعزيز األطر املؤسسية اليت حتكم إدارة 
  .الفصل ما بني دوائر تنمية األعمال املختلفة ودوائر خماطر االئتمان     - ١
  .منظومة من السياسات واإلجراءات املعتمدة اليت حتدد أسس تعريف وقياس وإدارة هذا النوع من املخاطر     - ٢
وتتـوىل إدارة خمـاطر ) . اخل...القطـاع االقتصـادي ، التوزيـع اجلغـرايف ، احملـافظ االئتمانيـة حتديد الرتكـزات االئتمانيـة علـى مسـتوى نـوع االئتمـان ،    - ٣

  .االئتمان كل ضمن اختصاصه مبراقبة هذه الرتكزات 
  :نظام الصالحيات وإدارة العالقة    - ٤

  .ة العالقة ملختلف أنشطة االئتمانسورية نظام صالحيات يتضمن آلية منح الصالحيات وتفويضها ومراقبتها وإدار  -يعتمد بنك األردن
  :حتديد أساليب ختفيف املخاطـر     - ٥

  :سورية أساليب خمتلفة لتخفيف املخاطر االئتمانية تتمثل فيما يلـي -يتبع بنك األردن
  .تقدمي اهليكل املناسب لالئتمان مبا يتفق مع الغاية منه وأجل تسديده -
 .ية على استغالل االئتمان ومصادر سدادهالتأكد من استكمال مجيع النواحي الرقاب -

ذا اخلصوص -  .استيفاء الضمانات املناسبة حتوطاً ألي خماطر 

 .دراسة وتقييم معامالت االئتمان من قبل دوائر خماطر االئتمان -

 .املمنوحة أوًال بأولالتقييم الدوري للضمانات حسب طبيعة ونوعية ودرجة خماطر الضمان لتعزيزها والتأكد من تغطيتها لالئتمان  -

  .جلان متخصصة للموافقة على االئتمان -



 

-  - 

  .دائرة مراقبة االئتمان تتضمن مراقبة تنفيذ االئتمان باإلضافة لوحدة تعىن بالتوثيق واستكمال التدقيق القانوين والتنفيذ     - ٦
  ) .E-loan(تطبيق أنظمة آلية إلدارة االئتمان     - ٧
  .حتصيل املستحقات والديون املتعثرة  دوائر متخصصة ملتابعة    -٨
  .جلنة إدارة املخاطر التنفيذية املنبثقة عن جملس اإلدارة ملراجعة سياسات وإسرتاتيجيات االئتمان واالستثمار واملخاطر     -٩

  .ىل اإلدارة العليا وجملس اإلدارة حتديد مهام دوائر االئتمان املختلفة من حيث آلية ودورية املراقبة والكشوف املستخرجة وآلية تصعيدها إ    -١٠
  :التقاريـر الرقابيـة     -١١

  :تتوىل دوائر االئتمان كل ضمن اختصاصه مراقبة وتقييم كافة العمليات االئتمانية من خالل جمموعـة مـن الكشوف الرقابيـة
 :املراقبـة اليوميـة -

  . ، وغريها...املستحقة التجاوزات االئتمانية، السقوف املستحقة غري اجملددة، احلسابات
 .مراقبـة توزيـع احملفظـة االئتمانيـة    -

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

  .قطاع االقتصادي ، نوع الضمانعلى مستوى املنطقة اجلغرافية ، نوع االئتمان ، ال) Total Exposure(مراقبـة التعرض االئتمانـي  -
  .التنفيذية املنبثقة عن جملس اإلدارة، إما بالنسبة للعمليات اليومية فرتفع إىل املدير العام أوًال بأول/ ورفع هذه التقارير بشكل دوري إىل جلنة املخاطر

  

  :مخاطـر التشغيــل
  

املـوظفني واألنظمـة أو تنشـأ نتيجـة أحـداث خارجيـة مبـا يف ذلـك املخـاطر القانونيـة وهي املخاطر اليت تنشأ عن عدم كفاءة أو فشل العمليات الداخليـة و 
  .ومت رفدها بالكوادر البشرية املؤهلة واألنظمة اآللية وتتبع إداريا إىل إدارة املخاطر ٢٠١٠وقد مت تأسيس دائرة خماطر العمليات يف البنك منذ عام 

  

  :األسس التاليــة  ويتولـى البنـك إدارة خماطـر العمليـات ضمـن
إعــداد سياســـة خمـــاطر العمليـــات واعتمادهـــا مـــن قبـــل جملـــس اإلدارة وتطبيقهــا علـــى ارض الواقـــع والـــيت تضـــمنت أســـس تعريـــف وقيـــاس ومراقبـــة  .١

  .املخاطر باإلضافة إىل مستوى قبول هذا النوع من املخاطر 
 )  .CARE WEB(تطبيق نظام آيل إلدارة خماطر العمليات  .٢

ـا  Risk Profileإنشاء  .٣ لفـروع البنـك يتضـمن كافـة أنـواع خمـاطر العمليـات واإلجـراءات الرقابيـة الـيت حتـد منهـا ودوريـة فحصـها مبـا يكفـل كفاء
 .واستمرارية عملها على مستوى كل فرع من فروع البنك 

ـذا اخلصــوص مت تطبيـق التقيــيم الــذايت :   Risk Profileالتقيـيم املســتمر للــ  .٤ املخــاطر التشـغيلية وتقييمهــا باســتمرار كـأداة إلدارة ) CRSA(و
أوال  Risk Profileللتعرف علـى املخـاطر اجلديـدة باإلضـافة للتأكـد مـن كفـاءة عمـل اإلجـراءات الرقابيـة للحـد مـن هـذه املخـاطر وحتـديث الــ 

  .بأول ليعكس الواقع الفعلي لبيئة العمل
اطر باإلضـافة إىل التقيـيم الـذايت ملختلـف وحـدات البنـك وتصـنيفها ضـمن معـايري قيام إدارة التدقيق الداخلي بتطبيق التـدقيق املرتكـز علـى املخـ .٥

ا أوال بأول   .  التصنيف املعتمدة وتضمينها ضمن تقرير التدقيق الداخلي وتزويد جلنة التدقيق 
 .جملس اإلدارة  جاري العمل على بناء قاعدة بيانات باألخطاء التشغيلية وحتليلها ورفع تقارير عن ملف خماطر الفروع إىل .٦

  .جملس اإلدارة والتنفيذية بتقرير عن ملف خماطر الفروع يعكس واقع البيئة الرقابية ملختلف فروع البنك/ تزويد جلنة إدارة املخاطر .٧
  



 

-  - 

  :مخاطر السيولة
اسـتحقاقها أو متويــل نشـاطاته بــدون حتمــل وهـي املخــاطر الـيت تنشــأ عـن احتماليــة عـدم قــدرة البنـك علــى تـوفري التمويــل الـالزم لتأديــة التزاماتـه يف تــواريخ 

  :تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر وتنقسم خماطر السيولة إىل 
 -: (Funding Liquidity Risk)خماطر متويل السيولة   -

  .أو احلصول على متويل لسداد االلتزامات –مثل حتصيل الذمم  –وهي خماطر عدم مقدرة البنك على حتويل األصول إىل نقد     
 ):(Market Liquidity Riskخماطر سيولة السوق    -

  .مع حتمل خسارة مالية كبرية نتيجة لضعف السيولة أو الطلب يف السوق هوهي خماطر عدم متكن بيع األصل يف السوق أو بيع   
 :يتم احتساب خماطر السوق حسب األساليب التالية 

 :خماطر أسعار الصرف 

  . ٣٦٢ر مصرف سورية املركزي مراقبة مراكز القطع األجنيب حسب قرا
  :خماطر اسعار الفائدة 

ا حسب طريقة    .بشكل شهري   GAP Analysisيتم احتسا
  :خماطر التوظيفات يف اخلارج 

  .مراقبة الودائع املربوطة يف اخلارج
  .مراقبة الكفاالت اخلارجية

  :ويتوىل البنك إدارة خماطر السيولة ضمن املعطيات التالية 
  .السياسات واإلجراءات املعتمدة من قبل جملس اإلدارة اليت حتدد  أسس تعريف وقياس ومراقبة ومتابعة  وإدارة خماطر  السيولةمنظومة من    -
 :إعداد خطة إلدارة أزمات السيولة تتضمن    -

  إجراءات متخصصة إلدارة أزمة السيولة.  
  جلنة متخصصة إلدارة أزمة السيولة . 

  ت الطارئة خطة توفري سيولة يف احلاالLiquidity Contingency Plan 

 :تطوير أدوات قياس وإدارة ومراقبة خماطر السيولة من خالل   -

  تقرير خماطر السيولة حسب سلم االستحقاق. 

  مراقبة سقوف، وجودة احملفظة االستثمارية. 

  حتديد مصادر األموال وتصنيفها وحتليلها تبعا لطبيعتها. 

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

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

  اختبارات األوضاع الضاغطة)Stress Testing.( 

  .جملس اإلدارة/التنفيذية، وجلنة إدارة املخاطر/قارير الدورية إىل جلنة إدارة املخاطررفع الت   -



 

-  - 

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

  خطة الطوارئ وخطط استمرارية العمل
خلطةا مفهوم
 حلدوث نتيجة حيدث قد االنقطاع االنقطاع ، وهذا من فرتة مقبولة بعد منها احلساسة وخصوصاً  املؤسسة أعمال تشغيل إعادة تضمن اليت اخلطة هي

 .احلدث أو األزمة إدارة األساسية بنودها ضمن العمل استمرارية خطة تتضمن أن لذا ارتأينا معينة أزمة أو معني حدث

  للخطة يةاألساس األهداف
.واملسامهني العمالء قاعدة قبل من به والثقة البنك مسعة على احملافظة .١

.واألزمات الظروف أضيق يف اخلدمة تقدمي يف االستمرارية على البنك قدرة .٢

م وتلبية العمالء مع والتواصل االتصال .٣ .تلفةلمخا األزمات يف متطلبا

. األزمة إلدارة ومنظم مؤهل إداري فريق تشكيل .٤

املتوقعة غري التهديدات ملواجهة القرارات اختاذ يف والكفاءة سرعةال .٥
.اإلدارية املستويات جلميع وشاملة متعددة اتصال قنوات تأمني .٦

.عليه تؤثر قد مصرفية خماطر أي وجتنيبه املصريف النظام يف الثقة وتعزيز ترسيخ .٧

.ممكن حد أدىن اىل اخلسائر وتقليل و االنقطاع التعطل أثر تقليل .٨

.واالنقطاع التعطل حاالت خمتلف يف اتباعها الواجب باإلجراءات املوظفني وتثقيف توعيه .٩
.اخلطة وفحص وجتريب معني حلدث داخلية سيناريوهات وضع .١٠

  :تندرج خماطر املصرف حتت األنواع الرئيسية التالية
 خماطر االئتمان - أ

 خماطر السوق -ب

 خماطر السيولة - ج

 املخاطر التشغيلية -د

 خماطر االمتثال ملتطلبات السلطات الرقابية -هـ
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  االئتمانية المخاطر
 أنواع ثالث متييز يتم وعادة خسائر، حدوث اىل يؤدي مما البنك جتاه بالتزاماته الوفاء عن خراآل الطرف عجز أو ختلف عن االئتمانية املخاطر تنشأ
 .البلد وخماطر التسوية، خماطر املقابل، الطرف تعثر خماطر وهي االئتمانية املخاطر حتت

  :هي فعال بشكل االئتمان خماطر إلدارة األساسية العوامل إن 
 االئتمانية املخاطر إلدارة مناسبة بيئة إجياد -

 .والصالحيات للموافقات وسليم واضح إطار ضمن العمل -

 .والرقابة للقياس وأدوات آليات وتوفري ، مالئمة إئتمان إدارة على احملافظة -

 .اإلئتمانية املخاطر إدارة إجراءات على كافية ضوابط ودوج من التأكد -

 وجمموع) مؤسسة أو فرد( املمنوحة االئتمانية التسهيالت ملبالغ سقوف تتضمن واضحة ائتمانية سياسة بوضع املصرف يقوم ذكر ما ولتحقيق -
 االئتماين الوضع تقييم على باستمرار ويعمل ئتماناال خماطر مراقبة على البنك يعمل. جغرافية منطقة وكل قطاع لكل اإلئتمانية التسهيالت
 .العمالء من مناسبة ضمانات على البنك حصول إىل إضافة للعمالء،

  :يلي ما االئتمانية املخاطر إدارة إجراءات تشمل

  والسقوف اإلئتمانية التركزات تحديد .
 املقررة الرتكزات نسب حسب وذلك العمالء من جمموعة أو عميل يأل منحه املمكن األقصى للحد وواضحة حمددة نسب االئتمانية السياسة تتضمن
 من منحه املمكن االئتمان حلجم سقوفا هناك أن كما ، االقتصادية للقطاعات سقوف وضع اىل باإلضافة  ٣٩٥ رقم والتسليف النقد جملس قرار وفق
  .اداري مستوى كل قبل

  

  للعمالء االئتماني التصنيف .
 ٤ب /م ن /٥٩٧رية حملفظة الديون املمنوحة وتصنيفها وذلك حسب تعليمات جملس النقد والتسليف وخاصة القرار رقم يقوم املصرف مبراجعة دو 

  .والذي حدد شروط تصنيف التسهيالت وتكوين املخصصات الالزمة هلاوتعديالته  ٢٠٠٩كانون األول   ٩الصادر بتاريخ 
  :جملس النقد والتسليف فيما يلي الفئات املعتمدة لتصنيف الديون حسب تعليمات

  الديون املنتجة
  ديون متدنية املخاطر -
 مقبولة املخاطر /ديون عادية  -

 تتطلب اهتماماً خاصاً  /ديون عادية -

  الديون غري املنتجة
 ديون دون املستوى العادي املقبول -

 ديون مشكوك بتحصيلها -

  الديون الرديئة -
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  المخاطر تخفيف اساليب .

  :منها املخاطر ختفيف اجل من األساليب من العديد على تعتمد املصرف يف املخاطر إدارة عملية
وفق تعليمات مصرف  مستمرة بصورة وتقييمها مراقبتها يتم واليت املمنوح لالئتمان تغطيتها ونسبة للتسييل قابليتها وحسب الضمانات -

  .وتعديالته ٢٠٠٩ن األول كانو   ٩الصادر بتاريخ  ٤ب /م ن /٥٩٧سورية املركزي وقرار جملس النقد والتسليف رقم 
  .العميل خماطرة ودرجة واالستحقاق العميل حمفظة حجم على وتعتمد االئتمان منح يف اللجان نظام اتباع -

 عدة على واالستثمارات لالئتمان املستهدف التوزيع السنوية البنك خطة تتضمن حيث. االئتمان خماطر ختفيف يف ساسيأ أمبد هو احملفظة يف التنويع
  .االقتصادية القطاعات خماطر لتصنيف نظام البنك لدى يوجد كما الواعدة، القطاعات على الرتكيز مع خمتلفة وأسواق عاتقطا

  .ومتابعته عليه والرقابة االئتمان دراسة
 أن من والتأكد القرارات اختاذ عملية وتكامل حيادية على واحملافظة االئتمان دراسة أسلوب لتحديد الالزمة واالجراءات السياسات بتطويراملصرف  يقوم
 صالحيات وضع يتضمن االئتمانية للسياسة العام االطار إن .باستمرار مراقبتها ومتابعة صحيح بشكل عليها واملوافقة بدقة تقييمها يتم االئتمان خماطر

  . املخاطر درجة حتديد واسلوب االئتمان حدود توضيح االئتمانية، للموافقة
 وانتهاء للتسهيالت االستحقاق مدة على الفعالة والرقابة االئتمانية للعمليات املناسب التنفيذ لضمان منفصلة وظيفة الئتمانا إدارة عملية تتوىل

  .الضمانات وتقييم احلدود صالحيات
  

  اإلفصاحات الكمية 

  مخاطر االئتمان. أ

 :املخاطر درجة حسب االئتمانية التعرضات توزيع) ١

فئات وذلك طبقاً  ٦يتم تصنيف حمفظة التسهيالت االئتمانية إىل  .و تعديالته) ٤ب /م ن/٥٩٧(د والتسليف رقم على قرار جملس النقبناًء 
ا كل دين   .للمؤشرات واملواصفات اليت يتسم 
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  :التايل اجلدول وفق املخاطر درجة حسب االئتمانية التعرضات تتوزع
    )غير مدققة( ٤٢٠١أيلول  ٣٠كما في     
    المجموع      الشركات المتوسطة      الكبرى الشركات      العقارية روضالق      األفراد    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  تسهيالت مباشرة
  ١,٩٠١,٦٦٣,١٩٤    ٥١٠,٤٩٥,٧٧٠    ١,١٣٤,٦٩٢,٨١٩    ١٦٧,٢٩٥,٩٥٢    ٨٩,١٧٨,٦٥٣  ) مقبولة املخاطر(عادية 

  *ةمنها مستحق تتطلب اهتمام خاص
    ٧٨٧,٤٩٣,١٢٨    ٢٥٧,٥٣٢,٣٩٥    ٥١٢,٩١٤,٧١٣    ١٣,٤٠٧,١٥٧    ٣,٦٣٨,٨٦٣  غري مستحقة

    ١١١,٦٠٩,٤١٥    ٧,١٦١,١٥٠    ١٠٤,٤٤٨,٢٦٥    -      -    يوم ٦٠يوم لغاية  ٣١من 
    ٣٣,٢٣٧,٢١٢    ٣٢,٨٢٧,٥١٤    -        ٢,٦٤٢    ٤٠٧,٠٥٦  يوم ٩٠يوم لغاية  ٦١من 
    ١٢٤,٤٩٢,٠٣٢    ٧٢,٣٧٢,٨٧٢    ٤٣٩,٢٤٨    ٣٠,٢٥٤,٤٩٠    ٢١,٤٢٥,٤٢٢  يوم ١٨٠يوم لغاية  ٩١من 

  :غري عاملة
    ١٩٢,٠٨٠,٢٠٨    -      ١٨٥,٢٧٦,٢٥٠    ٤,٩٥٠,٥٦٣    ١,٨٥٣,٣٩٥  دون املستوى
    ٩٢,٣١٤,٤٨٥    ٧٦,٧٢٧,٩١٤    -      ٥,١١١,٩٧١    ١٠,٤٧٤,٦٠٠  مشكوك فيها

    ٩٩٠,٧٠٠,٥٤٩,٦    ٨٣٨,٩٩٩,٤٥٣    ٥,٠٢٠,٦٨٢,٩٥٤    ٤٠٩,٦٥٤,٩٢٠    ٢٨٠,٣٦٣,٦٦٣  رديئة
  ٩,٧٩٢,٥٩٠,٦٦٤    ٠٦٨,١١٧,١,٧٩٦    ٢٤٩,٥٤٤,٦,٩٥٨    ٦٣٠,٦٧٧,٦٩٥    ٢٤٠٧,٣٤١,٦٥    

  :ينـزل
  )    ٧٥٥,٣٧١,٦٣٥(  )  ١٤٨,٦١٢,٨٥٨(  )  ٤٨٠,٣١٨,٥٧٢(  )  ٨٢,٧١٦,٠٣١(  )  ٤٣,٧٢٤,١٧٤(  فوائد معلقة

  )    ٤,١٥٥,١٥٨,٨٢١(  )  ١٩٥,٤٨٤,١٧٧(  )  ٣,٦٦٣,٦٤٨,٠٨٢(  )  ٧٥,٩٩٩,٧٢٨(  )  ٢٢٠,٠٢٦,٨٣٤(  خمصص التدين
    ٤,٨٨٢,٠٦٠,٢٠٨    ١,٤٥٢,٠٢٠,٠٣٣    ٨١٤,٤٨٧,٥٩٥٢,    ٤٧١,٩٦١,٩٣٦    ٤١٤٣,٥٩٠,٦٤  الصايف

  
  تسهيالت غير مباشرة

  ٢٢٥,٣٣٩,٨٣٣    ٢٢٥,٣٣٩,٨٣٣    -      -      -    )مقبولة املخاطر(عادية 
   *تتطلب اهتمام خاص منها مستحقة

    ١,٦٥٣,٠٠٠    -      ١,٦٥٣,٠٠٠    -      -    يوم ٩٠يوم لغاية  ٦١ن م
  :غري عاملة

    ٣٤,٠٨٦,٤٦٠    -      ٣٤,٠٨٦,٤٦٠    -      -    ردئية
  :ينـزل

  )  ١٥,٧٤٠,٩٠١(    -    )  ١٥,٧٤٠,٩٠١(    -      -    خمصص التدين
    ٢٤٥,٣٣٨,٣٩٢    ٢٢٥,٣٣٩,٨٣٣    ١٩,٩٩٨,٥٥٩    -      -    الصايف

  .يعترب كامل رصيد الدين مستحق يف حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ويعترب جاري املدين مستحقاً إذا جتاوز السقف املمنوح*
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    ٢٠١٣ون األول كان  ٣١كما في     
    المجموع      الشركات المتوسطة      الكبرى الشركات      العقارية القروض      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   

 :غري عاملة

   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    شكوك فيهام  

   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    ٢٥٥,٢٤٢,٨٣٠    الصايف
 اشرةتسهيالت غير مب

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

   ٣,٧٧٦,٨٠٠    -      ٢,٧٧٦,٨٠٠    -      ١,٠٠٠,٠٠٠  رديئة  

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

 :ينـزل

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

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

  .يعترب كامل رصيد الدين مستحق يف حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ويعترب جاري املدين مستحقاً إذا جتاوز السقف املمنوح*
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 ٩ بتاريخ الصادر ٤ ب/  ن م/ ٥٩٧ رقم قرارال أحكام لبعض واملعدل ٢٠١٠ نيسان ١٤ بتاريخ الصادر ٤ ب/  ن م/٦٥٠ القرار أحكام على بناء
  :يلي ملا وفقاً  حيتسب العام اية يف للربح حتقيقه حال يف التمويل ملخاطر عام احتياطي حجز املصرف على يتوجب ،٢٠٠٩ األول كانون

 .املباشرة العادية الديون حمفظة إمجايل من%  ١ -

 .رةاملباش الغري العادية الديون حمفظة إمجايل من%  ٠,٥ -

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

 نتجــةامل االئتمانيـة التسـهيالت علـى واالحتيـاطي املخصــص لتكـوين ٢٠١٣ عـام ايـة حـىت مهلـة املصــارف مـنح مت األوىل املـادة مـن ب الفقـرة إىل واسـتنادا
 قيمــة مــن%  ٢٥ عــن العــام ايــة يف املشــكل املبلــغ يقــل ال حبيــث تــدرجيي بشــكللــرية ســورية  ٤,١٨٧,٢٩٨,٤٨٠والبالغــة ٣١/١٢/٢٠٠٩ يف القائمــة

  .أعاله اليه املشار واالحتياطي املخصص

م /١٠٧٩(والـذي مت متديـده مبوجـب القـرار رقـم  ٢٠١٢ تشـرين الثـاين ١٣ تـاريخ )٤ ب/  ن م/٩٠٢(التسليف رقـم و جملس النقد  قرار أحكام على بناءً و 
وتعديالتـه ممـا أدى ) ٤ ب/  ن م/٥٩٧(التعليمات الواردة يف قرار جملس النقد والتسليف رقم  بعضمت تعديل ، ٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩تاريخ ) ٤ب /ن

مبلـغ  ٢٠١٤أيلـول  ٣٠ملخـاطر التمويـل لغايـة يـاطي العـام حيـث بلـغ إمجـايل االحت ٢٠١٤إىل تعليق تكـوين االحتيـاطي العـام ملخـاطر التمويـل لنهايـة عـام 
، مع العلم أن املصرف ملزم باستكمال احتجاز االحتياطي ٢٠١٣كانون األول   ٣١لرية سورية، وهو نفس املبلغ الذي مت تكوينه بتاريخ  ٣٢,٣٣٧,١٠٩

 )٤ب/م ن/٩٠٢(عنـد انتهـاء العمـل بـالقرار ) ٤ب/م ن/٦٥٠(قرار وتعديلـه بـال) ٤ب/م ن/٥٩٧(العام ملخاطر التمويل املتوجب وفق أحكام القرار رقم 
  .والقرارات املعدلة له
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 االقتصادي القطاع حسب الرتكز  )٢

  :حسب القطاع االقتصادي) غري مدققة( ٢٠١٣أيلول  ٣٠يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية كما يف 
    )غير مدققة( ٤٢٠١أيلول  ٣٠ في كما            

    المجموع      خدمات -أفراد      زراعة      عقارات      تجارة      صناعة      مالي      
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

   ٢,٧٧٨,٣٦٣,٦٣٥    -      -      -      -      -      ٢,٧٧٨,٣٦٣,٦٣٥  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

     ٤,١٦٢,٨٩١,١٦١    -      -      -      -      -      ٤,١٦٢,٨٩١,١٦١  أرصدة لدى مصارف

   ٤,٨٨٢,٠٦٠,٢٠٨    ١,١٦٨,٧٨٣,٦٧٢    -      ٧٦٢,٨٥٤,٤١١    ١,٤٤٩,٣٩٦,٠٠٠    ١,٥٠١,٠٢٦,١٢٥    -    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
   ٢٠٥,٠٤٧,٤٥٦    ١,٨٠٢,٣٠١    -      ١٧١,٠٨٢    ٥,١٤٧,٩٦٨    ٢١,٤٢٣,٦٠٥    ١٧٦,٥٠٢,٥٠٠  موجودات أخرى

 وديعة جممدة لدى 

   ٧٢٤,٦١٨,٣٣٨    -      -      -      -      -      ٣٨٧٢٤,٦١٨,٣  مصرف سورية املركزي  

   ١٢,٧٥٢,٩٨٠,٧٩٨    ١,١٧٠,٥٨٥,٩٧٣    -      ٧٦٣,٠٢٥,٤٩٣    ١,٤٥٤,٥٤٣,٩٦٨    ١,٥٢٢,٤٤٩,٧٣٠    ٧,٨٤٢,٣٧٥,٦٣٤  اجملموع  

  

  :حسب القطاع االقتصادي ٢٠١٣كانون األول   ٣١وضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية كما يف ي
   ٢٠١٣نون األول كا  ٣١كما في             

     المجموع      خدمات -أفراد      زراعة      عقارات      تجارة      صناعة      مالي      

     .س.ل      .س.ل      .س.ل      .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    -      -      -      -      -    ٣,٩٧٦,٩١٨,٨٠٢  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  ورية املركزيمصرف س  

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



 

-  - 

  
   :السوق مخاطر -ب
  .األسهم وأسعار العمالت صرف وأسعار الفوائد أسعار يف التقلبات من السوق خماطر تنشأ

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

  :الفائدة أسعار مخاطر
 أسعار ملخاطر البنك يتعرض املالية، األدوات قيمة على أو املصرف أرباح على الفائدة أسعار يف التغريات تأثري احتمال عن الفائدة أسعار خماطر تنجم
 زمنيـة فـرتة يف الفوائـد أسعار مراجعة إعادة أو املتعددة الزمنية اآلجال حسب واملطلوبات املوجودات مبالغ يف فجوة لوجود أو توافق لعدم نتيجة الفائدة
  .واملطلوبات املوجودات على الفوائد أسعار مراجعة طريق املخاطرعن هذه بادارة البنك ويقوم معينة

  

 مـن الفائـدة أسـعار خمـاطر بدراسـة واملطلوبـات املوجـودات ادارة جلنـة وتقـوم الفائـدة أسـعار حلساسـية حـدود واملطلوبـات املوجودات إدارة سياسة منتتض
ا خالل  باحلدود ارنتهاومق واملتوقعة السائدة الفائدة بأسعار تأثرها ومدى واملطلوبات املوجودات استحقاقات يف الفجوات دراسة ويتم الدورية اجتماعا
  .األمر لزم ذاإ التحوط اسرتاتيجيات وتطبيق عليها املوافق

  

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

  

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

  :الفائدة سعر يف الزيادة أثر
    )غير مدققة( ٤٢٠١أيلول  ٣٠    
    األثر على          الفائدة إيراد حساسية        الفجوة              
      الملكيةحقوق           )والخسائر األرباح(        التراكمية          العملة    
   .س.ل          .س.ل          .س.ل              
  )    ١,٣٦٢,٢٣٦  (  )  ١,٨١٦,٣١٥  (  )    ٩٠,٨١٥,٧٤٥(        لرية سورية  
  ٣٥,٥١٤,٤٧٨        ٤٧,٣٥٢,٦٣٧        ٢,٣٦٧,٦٣١,٨٤٦        دوالر أمريكي  
    )    ٦٩٥,٩١٥(  )  ٩٢٧,٨٨٧(  )    ٤٦,٣٩٤,٣٢٥(        يورو  
  ٢,١٨٨        ٢,٩١٧        ١٤٥,٨٦٣        جنيه اسرتليين  
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  :الفائدة رسع يف النقصان أثر
    )غير مدققة( ٤٢٠١أيلول  ٣٠    
    األثر على          الفائدة إيراد حساسية         الفجوة              
      الملكيةحقوق           )والخسائر األرباح(          التراكمية          العملة    
   .س.ل          .س.ل          .س.ل              
        ١,٣٦٢,٢٣٦        ١,٨١٦,٣١٥      )    ٩٠,٨١٥,٧٤٥(        لرية سورية  
  )    ٣٥,٥١٤,٤٧٨  (  )  ٤٧,٣٥٢,٦٣٧(      ٢,٣٦٧,٦٣١,٨٤٦        أمريكيدوالر   
      ٦٩٥,٩١٥        ٩٢٧,٨٨٧    )    ٤٦,٣٩٤,٣٢٥(        يورو  
  )      ٢,١٨٨  (  )  ٢,٩١٧  (      ١٤٥,٨٦٣        جنيه اسرتليين  

  

 :أثر الزيادة يف سعر الفائدة

   ٢٠١٣كانون األول   ٣١    

   لىاألثر ع          حساسية إيراد الفائدة        الفجوة              

     حقوق الملكية          )األرباح والخسائر(        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  

 :أثر النقصان يف سعر الفائدة

   ٢٠١٣كانون األول   ٣١    

   األثر على          حساسية إيراد الفائدة        الفجوة              

     حقوق الملكية          )األرباح والخسائر(          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  
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  %)١٠( العملة صرف سعر في بالزيادة للتغير العمالت صرف أسعار مخاطر
ويقـوم اجمللـس بوضـع  لـهالبنك اللـرية السـورية العملـة الرئيسـية  يعترب .تتمثل بتذبذب قيمة أداة مالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية

  .ال تتجاوز املستويات احملددة للتأكد من أن املراكز يومياملراكز بشكل  مراقبةحدود ملراكز العمالت ويتم 
صــايف األربــاح واخلســائر يف حــال حــدوث تغــري معقــول يف اســعار الصــرف مــع بقــاء بقيــة  علــىالتغــريات  أثــر يقــوم البنــك بإعــداد حتليــل احلساســية ملراقبــة

  .االرتفاع املتوقع صايفملبلغ املوجب ميثل املبلغ السالب االخنفاض املتوقع يف بيان الدخل أو حقوق امللكية بينما ميثل ا .ثابتة املتغريات
  

    )غير مدققة( ٤٢٠١أيلول  ٣٠    
    حقوق على األثر      األرباح على األثر                 
    الملكية          والخسائر          القطع مراكز          العملة    
  .س.ل       .س.ل       .س.ل           
  ٤٦٥,٢١٥,٨٧٣        ٤٦٤,٨٦٩,٩٥١      ٤,٦٤٨,٦٩٩,٥١٠        أمريكي دوالر  
 ٥١٨,٦٩٧        ٦٩١,٥٩٦        ٦,٩١٥,٩٥٧          يورو  

  ١٦,٢١٧        ٢١,٦٢٣        ٢١٦,٢٢٩        اسرتليين جنيه 
  ١,٧٢١,٩٧٩        ٢,٢٩٥,٩٧١        ٢٢,٩٥٩,٧١٤        عمالت أخرى  
    
   ٢٠١٣كانون األول   ٣١    

   األثر على حقوق          األثر على األرباح                        
   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  
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  %)١٠( العملة صرف سعر في نقصبال للتغير العمالت صرف أسعار مخاطر
    

    )غير مدققة( ٤٢٠١أيلول  ٣٠    
    حقوق على األثر      األرباح على األثر                 
    الملكية          والخسائر          القطع مراكز          العملة    
  .س.ل       .س.ل       .س.ل           
  )    ٤٦٥,٢١٥,٨٧٣  (  )  ٤٦٤,٨٦٩,٩٥١(      ٤,٦٤٨,٦٩٩,٥١٠        أمريكي دوالر  
 )    ٥١٨,٦٩٧  (  )  ٦٩١,٥٩٦(      ٦,٩١٥,٩٥٧          يورو  

  )      ١٦,٢١٧(  )    ٢١,٦٢٣(      ٢١٦,٢٢٩        اسرتليين جنيه 
    )    ١,٧٢١,٩٧٩  (  )  ٢,٢٩٥,٩٧١(      ٢٢,٩٥٩,٧١٤        عمالت أخرى  
    
   ٢٠١٣كانون األول   ٣١    

   األثر على حقوق          األثر على األرباح                        

   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  
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  :المخاطر التشغيلية  -د
ا اخلسائر اليت ميكن أن يتعرض هلا البنك جراء عدم كفاية أو فشل العمليات أو األنظمة الداخلية أو العامل ني أو نتيجة تعرف خماطر التشغيل على أ

  .السرتاتيجية وخماطر السمعةألحداث خارجية ويشتمل هذا التعريف املخاطر القانونية واملخاطر ا

املخـاطر  نظراً لطبيعة املخاطر التشغيلية كغريها من املخاطر واليت ال ميكن تأكيد عدم حدوثها، فإن سياسات إدارة املخـاطر تبـىن علـى أسـاس ختفيـف
لق بيئة واعية للمخـاطر اضـافة اىل اسـتقاللية نظمة الضبط الفعالة والرقابة املستمرة، املوارد البشرية املؤهلة، ووضوح حدود الصالحيات وخأمن خالل 

  .االدارة املالية ورفع التقارير

شـــرات إن مســؤولية دائــرة ادارة املخـــاطر األساســية هــي جعـــل إدارة املخــاطر التشـــغيلية جــزءاً متكــامًال مـــع أنشــطة البنـــك اليوميــة مــن خـــالل تقــدمي مؤ 
  .عليها من منظور يهدف اىل ختفيف املخاطرومقاييس تساهم يف حتسني انظمة الضبط الداخلية والرقابة 

  

  :مخاطر االمتثال لمتطلبات السلطات الرقابية   -هـ
هــي خمــاطر العقوبــات القانونيــة أو الرقابيــة أو اخلســائر املاديــة أو خمــاطر الســمعة الــيت يتعــرض هلــا البنــك جــراء عــدم االمتثــال للقــوانني : خمــاطر االمتثــال 

  .وقواعد السلوك واملعايري واملمارسات املصرفية السليمةواألنظمة والتعليمات واألوامر 
يهـا، دور إدارة خماطر االمتثال بشكل أساسي هو تقييم مدى مالئمة إجـراءات وإرشـادات االمتثـال اخلاصـة بالبنـك ، وتتبـع أي قصـور يـتم اكتشـافه ف

بسياسة مراقبة االمتثال املوضـوعة وذلـك مـن خـالل إجـراء االختبـارات  وصياغة االقرتاحات املناسبة إلجراء التعديالت باإلضافة إىل التأكد من التقيد
واالختبارات اليت مت إجراؤها خالل فرتة التقرير واملخالفات " خماطر االمتثال"ورفع التقارير جمللس اإلدارة واإلدارة التنفيذية حبيث تتضمن التقارير تقييم 

  .تصحيحية اليت مت اختاذهاوجوانب القصور اليت مت الكشف عنها واإلجراءات ال
  

 القطاعي التحليل   -٢٢

  :املصرف أعمال قطاعات عن معلومات. أ
  :التالية الرئيسية األعمال قطاعات خالل من إدارية ألغراض املصرف تنظيم يتم

    األفراد حسابات -
   املؤسسات حسابات -
  اخلزينة -



 

-  - 

            :املصرف أعمال قطاعات عن معلومات يلي فيما
      )غير مدققة( ٤٢٠١ أيلول ٣٠ فيالمنتهية  ة أشهرلفترة التسع    
          
    )غير مدققة( ٣٢٠١ أيلول ٣٠    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
   ٢,٦٢٣,٧٤٠,٧٢١    ٩٢١,٠٥٩,٣٣٤    -      ٩٩٤,٦٣٠,٤٠٢    ٣١,٩١٠,٠٣١  )  ١٠٥,٤٨١,٠٩٩(    إمجايل الدخل التشغيلي  

 خمصص تدين التسهيالت   

 )  ٩٤٤,٢٠٣,٢,٠٣٢(  )  ٤١٧,٨٤٥,٦٦٥(    -      -    )  ٨٥٦,٠١٤,٥٠٤(    ٠٨٧,١٠,٣٤٩    االئتمانية املمنوحة    

   ٥٩١,٥٣٦,٧٧٧    ٧٥,٣٩٣,٩١٧    -      ٩٩٤,٦٣٠,٤٠٢  )  ٨٢٤,١٠٤,٤٧٣(  )  ٩٥,١٣٢,٠١٢(    نتائج أعمال القطاع  

 مصاريف غري موزعة   

 )  ٣٧١,١٠٠,٧٨٩(  )  ٤١٨,٧٩٤,٣٧٦(  )  ٤١٨,٧٩٤,٣٧٦(    -      -      -      :اعاتعلى القط    

   ٢٢٠,٤٣٥,٩٨٨  )  ٣٤٣,٤٠٠,٤٥٩(  )  ٤١٨,٧٩٤,٣٧٦(    ٩٩٤,٦٣٠,٤٠٢  )  ٨٢٤,١٠٤,٤٧٣(  )  ٩٥,١٣٢,٠١٢(  الربح قبل ضريبة الدخل ) /اخلسارة(

   ٥٧٩,٨٨٠,٣٢٦    ٣٤٦,٢٦٦,٦٨٧                              ضريبة الدخل  

   ٣١٤,٣١٦,٨٠٠    ٢,٨٦٦,٢٢٨                            السنة صايف ربح  

  
      )غير مدققة( ٤٢٠١أيلول  ٣٠    
    ٣٢٠١كانون األول   ٣١      المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

   ١٥,٧٨٦,٨٦٢,٠٤٧    ١٤,٣٦٨,٦٦٢,٧٧٨    -      ٩,٤٥٨,٨٩٣,٩٨٨    ٤,٢٩٤,٠٤٢,٨٢٦    ٦١٥,٧٢٥,٩٦٤    موجودات القطاع

 موجودات غري موزعة 

   ٢,٣٦٧,٠٧٢,٠١٩    ٢,٦٦٩,٥٤٠,٧٨٠    ٢,٦٦٩,٥٤٠,٧٨٠    -      -      -      :على القطاعات    

   ١٨,١٥٣,٩٣٤,٠٦٦    ١٧,٠٣٨,٢٠٣,٥٥٨    ٢,٦٦٩,٥٤٠,٧٨٠    ٩,٤٥٨,٨٩٣,٩٨٨    ٤,٢٩٤,٠٤٢,٨٢٦    ٦١٥,٧٢٥,٩٦٤    جمموع املوجودات  

   ١٥,٣٦٥,٣٨٩,٠٥٣    ١٤,٥١٥,٠٥٤,٧٣٠    -      ٢,٧٢٥,٥٦٩,٦٢٧    ٦,٦٠٨,٣٦٠,٥٧١    ٥,١٨١,١٢٤,٥٣٢    مطلوب القطاع  

 مطلوبات غري موزعة   

   ٣٧١,٠٩٠,٧٠٠    ١٠٢,٨٢٨,٢٨٧    ١٠٢,٨٢٨,٢٨٧    -      -      -      :على القطاعات    

   ٤٧٩,٧٥٣,١٥,٧٣٦    ١٤,٦١٧,٨٨٣,٠١٧    ١٠٢,٨٢٨,٢٨٧    ٢,٧٢٥,٥٦٩,٦٢٧    ٦,٦٠٨,٣٦٠,٥٧١    ٥,١٨١,١٢٤,٥٣٢    جمموع املطلوبات  

   ٣٠,٣٢٨,٩٧١    ١٠,١٦٦,٦٤٧    ١٠,١٦٦,٦٤٧    -      -      -      مصاريف رأمسالية  

    ١٠٦,٥٢٩,١٣٨    ٨١,٢٦٣,٢٨١    ٨١,٢٦٣,٢٨١    -      -      -      االستهالكات واإلطفاءات  
  



 

-  - 

  
  :اجلغرايف التوزيع عن معلومات. ب
  

بشـكل رئيسـي يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية مـن خـالل مركـزه الرئيسـي ف حيث ميـارس املصـرف نشـاطه املصر  ألعمال اجلغرايف التوزيع اإليضاح هذا ميثل
  .والفروع
  :اجلغرايف القطاع حسب الرأمسالية ومصاريفه املصرف إيرادات توزيع يلي فيما

    )غير مدققة( ٤٢٠١أيلول  ٣٠    
    المجموع      سورية خارج      سورية داخل    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  ٩٢١,٠٥٩,٣٣٤    ٣,٢٠١,١٨٧    ٩١٧,٨٥٨,١٤٧  الدخل التشغيلي إمجايل
    ١٠,١٦٦,٦٤٧    -      ١٠,١٦٦,٦٤٧  الرأمسالية املصروفات

  
    )غير مدققة( ٢٠١٣أيلول  ٣٠    
    المجموع      سورية خارج      سورية داخل    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  ٢,٦٢٣,٧٤٠,٧٢١    ٤,٦١١,١٥٦    ٢,٦١٩,١٢٩,٥٦٥  الدخل التشغيلي إمجايل
  ١٨,٠١١,١٢٣    -      ١٨,٠١١,١٢٣  الرأمسالية املصروفات

  

  المال رأسإدارة   -٢٣

 الصــادرة النســب خــالل مــن املــال رأس كفايــة مــدى مراقبــة يــتم. املختلفــة أنشــطته تــالزم الــيت املخــاطر ملواجهــة مناســب مــال رأس علــى املصــرف حيــافظ 
  . املركزي سورية مصرف خالل من تبنيها يتم واليت الدولية بازل مقررات مبوجب

  قــــــرار جملـــــــس النقــــــد والتســـــــليف  حســـــــب% ٨ والبالغــــــة املـــــــال رأس كفايــــــة ملتطلبــــــات دىناأل احلـــــــد تفــــــوق معـــــــدالت علــــــى باحملافظـــــــة رفاملصــــــ يلتــــــزم
 التنظيمــي املــال رأس تســتخدم والــيت االئتمانيــة بــالرتكزات املتعلقــة النســب كافــة يراعــي ،كمــا)الدوليــة بــازل جلنــة حســب% ٨( )٤ب/ م ن/٢٥٣(رقــم 

  .الرتكزات لتلك كمؤشر
  . أنشطته يف املخاطر ووصف االقتصادية الظروف على تطرأ اليت التغريات ضوء يف عليه تعديالت وجيري ماله رأس هيكلية املصرف يدير



 

-  - 

 
  :يتضمن هذا البند ما يلي

    كانون األول  ٣١      ٢٠١٤أيلول  ٣٠        
    ٣٢٠١      )غير مدققة(        
    .س.ل      .س.ل        

   ٢,٣٧١,٧٩٩,٤٠٩    ٢,٣٧٣,٦٤٧,٩٣٨  بنود رأس المال األساسي

   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(  )    ٣,٠٣٦,٥٤٩,٦٨٦(  خسائر مرتاكمة حمققة

   ٢,٤٠٨,٣٣٠,٠٧٦    ٢,٤٠٨,٣٣٠,٠٧٦  ة غري حمققةدور أرباح م

 :ينـزل

  )  ١٣,٣١٧,٧٩٥(  )    ١١,٤٦٩,٢٦٦  (  صايف املوجودات الثابتة غري املادية
  -          -      خسارة الفرتةصايف 

 بنود رأس المال المساند

    ٣٢,٣٣٧,١٠٩    ٣٢,٣٣٧,١٠٩  االحتياطي العام على خماطر التمويل
   ٢,٤٠٤,١٣٦,٥١٨    ٢,٤٠٥,٩٨٥,٠٤٧  )رأس املال التنظيمي(جمموع صايف األموال اخلاصة 

   ١١,٧٣٦,٣٨٩,٠٤٩      ١١,٩٥٢,٩١٤,٠٠٠  جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

   ٤٠٠,٦٨٤,٦٩٠    ٤٤٨,٣٩٠,٠٠٠  حسابات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر 

   ١١,٤٠١,٥١١    ٣٠,٠٩١,٨٩٩  خماطر السوق

   ٣٠٨,٠٢٤,٩٣٦    ٣٠٨,٠٢٤,٩٣٦  املخاطر التشغيلية 

   ١٢,٤٥٦,٥٠٠,١٨٦    ١٢,٧٣٩,٤٢٠,٨٣٥  موعاجمل

   %١٩,٣٠      %١٨,٨٩    ( % )نسبة كفاية رأس املال 

   %١٩,٠٤      %١٨,٦٣    ( % )نسبة كفاية رأس املال األساسي 



 

-  - 

  ) الميزانية خارج( محتملة والتزامات ارتباطات   -٢٤

  ):امسية قيمة( ائتمانية والتزامات ارتباطات - أ
  كانون األول  ٣١      ٢٠١٤أيلول  ٣٠      
    ٣٢٠١      )غير مدققة(        
    .س.ل      .س.ل      

   ٢٧,٧١٣,٠٠٠    ٣٢,٨٢٠,٢٠٠  استرياد إعتمادات

    -      -    صادرة قبوالت
   :صادرة كفاالت

    ٢٦,٧٤٨,٦٢٠    ٣٣,٤٥٨,٦٦٠  دفع  
   ٣,٨٤٠,٠٠٠    ٦,١٥٣,٢٥٠  دخول يف العطاء  

   ١٧٤,٦٨٠,١٧٣    ١٨٨,٦٤٧,١٨٣  حسن تنفيذ  

    ١٥٥,٥٠٣,٦٩٠    ٤٠,٣٧٧,٨٠٠  عقود مقايضة العمالت اآلجلة
   ١٢٠,٧٠١,٥٨٦    ٦٨,٣٦٣,٠٦١  مباشرة سقوف تسهيالت غري مستغلة

    ٥٠٩,١٨٧,٠٦٩    ٣٦٩,٨٢٠,١٥٤   

 :التزامات تعاقدية  -ب

        ٢٠١٣      ٢٠١٤   

 .س.ل      .س.ل        

   ١٤,٥٤١,٨٠٠    ١١,٨٦٠,٠٠٠  )مدة أقل من سنة(عقود إجيارات تشغيلية 

   ٤٤,٦٣٢٥٥,٠    ٥٢,٩٩٢,٦٣٢  )مدة أكثر من سنة(عقود إجيارات تشغيلية 

  ٦٩,٥٨٦,٤٣٢    ٦٤,٨٥٢,٦٣٢   

  .متثل عقود االجيار التشغيلية عقود اجيار الفروع املنتشرة يف أحناء القطر


