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  سورية -البنك العربي 
  مغفلة عامةشركة مساهمة 

  الدخلبيان 
      

    لو كانون األ  ٣١في  للسنة المنتهية        
    ٦٢٠١      ٧٢٠١  إيضاح    
    ل.س.      ل.س.        

     ٢,٠٩٤,٢٨٢,٠٦٤        ٢,٣٩١,٨٨٠,٦٢٤    ٢٥  الدائنة الفوائد
 )    ٠٠١,٠٢٤,٦٢٨,١(  )    ١,٣١٥,٤٢٩,٨٤٨  (  ٢٦  املدينة الفوائد
      ١,٠٩٣,٢٥٧,٤٣٦        ١,٠٧٦,٤٥٠,٧٧٦      الدخل من الفوائدصايف 

   ٣٣٤,٨٨٦,١٠٣        ٢٤٣,٤٥٦,٥٤١    ٢٧  دائنة رسوم وعموالت
 )    ٣٣,٢٩٣,١٨٤(  )    ٢٩,٣٠٥,٦٦٣  (  ٢٨  مدينة رسوم وعموالت

      ٣٠١,٥٩٢,٩١٩        ٢١٤,١٥٠,٨٧٨       عموالتالرسوم و الدخل من الصايف 

      ١,٣٩٤,٨٥٠,٣٥٥        ١,٢٩٠,٦٠١,٦٥٤      والعموالتوالرسوم الفوائد  من الدخلصايف 
     ١١,٢٥٠,٦٥٤        ١٠٧,٥٥٦,٠٠٤    ٢٩  جنبيةالعمالت األالتعامالت ب تشغيلية ناجتة عن أرباح

      ٩,٨٣١,٢٠٦,٨٨٥    )    ٤,٤٢٨,٣٣٩,٢٨٩  (  ٢٩  ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيويغري حمققة  أرباح(خسائر) / 
     ٢٧,٨٣٩,٧٠٧        ٩٣,٤٢٤,٥٦١    ٣٠  ات تشغيلية أخرىإيراد

ا حىت تاريخ االستحقاق خسائر       -      )    ٥,٢٠١,١٤٠  (  ٣٨  بيع موجودات مالية حمتفظ 
     ١١,٢٦٥,١٤٧,٦٠١    )    ٢,٩٤١,٩٥٨,٢١٠  (    إمجايل الدخل التشغيلي

 )    ٩٤٦,٧٧٩,٠٧٧(  )    ١,٠١٥,٠٢٣,١٥١  (  ٣١  املوظفني نفقات
 )    ٥٢,٩٥٥,٥٣٥(  )    ٧٢,٠٤٣,٢٨٤  (  ١١  املاديةوجودات الثابتة استهالكات م

  )    ٣,٤١٧,٦١٩(  )    ٣,٩٣٨,٩٩٩  (  ١٢  امللموسةإطفاءات موجودات غري 
  )    ١,٢٢٧,٥٧٤,٢٤١(  )    ٥٤,٤١٩,٣٨٥(  ٣٢  تدين التسهيالت االئتمانية مؤونةأعباء 
 )    ٢١١,٣٥٨,٤١٨(  )    ٢٢,٨٨٠,٣٩٨  (  ٣٣  خمصصات متنوعةمؤونة أعباء 

 )    ٧٧٩,١٦٠,٤٤٧(  )    ٨٢٦,٨٩٢,٩٣٥  (  ٣٤  مصاريف تشغيلية أخرى 
  )    ٣,٢٢١,٢٤٥,٣٣٧(  )    ٩٩٥,١٩٨,١٥٢,١  (    إمجايل املصروفات التشغيلية

      ٨,٠٤٣,٩٠٢,٢٦٤    )    ٤,٩٣٧,١٥٦,٣٦٢  (    (خسارة) / ربح السنة قبل الضريبة

    -      )    ٣٣٧,٢٢٠,٩٨٥(  ١٩  يبة مؤجلةإطفاء موجودات ضر 

      ٨,٠٤٣,٩٠٢,٢٦٤    )    ٥,٢٧٤,٣٧٧,٣٤٧  (    السنةربح (خسارة) /  صايف
      ١٥٩,٢٩      )     ١٠٤,٤٤  (  ٣٥  السنةربح (خسارة) /  حصة السهم من
      ١٥٩,٢٩      )     ١٠٤,٤٤  (  ٣٥  ضاألساسي واملخفّ  السنةربح (خسارة) /  حصة السهم من



 

  أساسياً من البيانات املالية اً تشكل جزء ٤٧ إىل ١إن اإليضاحات املرفقة من 
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  سورية -البنك العربي 
  والدخل الشامل اآلخر يان الدخلب

    
  

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في         
         ٦٢٠١          ٧٢٠١    
    ل.س.          ل.س.          

      ٨,٠٤٣,٩٠٢,٢٦٤    )    ٥,٢٧٤,٣٧٧,٣٤٧  (    السنة ربح(خسارة) /  صايف
      -          -        بنود الدخل الشامل اآلخر

      ٠٢,٢٦٤٨,٠٤٣,٩    )    ٥,٢٧٤,٣٧٧,٣٤٧(    الدخل الشامل للسنة
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  سورية  -البنك العربي 
  مغفلة عامةشركة مساهمة 

  الملكيةيرات في حقوق يبيان التغ
      
  
  

                            احتياطي                        
          أرباح مدورة      متراكمةخسائر       صافي (خسارة) /      لمواجهةعام                   رأس المال      
    المجموع      غير محققة      محققة      السنة ربح      مخاطر التمويل      احتياطي خاص      احتياطي قانوني      والمدفوعالمكتتب به       
  ل.س.   ل.س.    ل.س.    ل.س.   ل.س.    ل.س.   ل.س.     ل.س.      
   

    ٢٠,٢٢٤,٥٦٨,١٥٣    ٢٥,٤٩٧,٠٩٢,٢١٠  )  ١٠,٧٦٨,٢٤٩,٧٢٢(    -      ١٦٢,٣٢٨,٩٢٩    ١٤١,٦٩٨,٣٦٨    ١٤١,٦٩٨,٣٦٨    ٥,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠١٧كانون الثاين   ١يف  كما  الرصيد
 )  ٥,٢٧٤,٣٧٧,٣٤٧(    -      -    )٥,٢٧٤,٣٧٧,٣٤٧(    -      -      -      -    ٢٠١٧الدخل الشامل لعام 

   -    )  ٤,٤٢٨,٣٣٩,٢٨٩(  )  ٨٤٦,٠٣٨,٠٥٨(    ٥,٢٧٤,٣٧٧,٣٤٧    -      -      -      -    السنة خسائرختصيص 

    ٨٠٦,١٩٠٠١٤,٩٥,    ٢١,٠٦٨,٧٥٢,٩٢١  )  ٦١٤,٢٨٧,٧٨٠,١١(    -      ١٦٢,٣٢٨,٩٢٩    ١٤١,٦٩٨,٣٦٨    ١٤١,٦٩٨,٣٦٨    ٠٠٥,٠٥٠,٠٠٠,٠ ٢٠١٧األول  كانون  ٣١يف كما الرصيد  
  

    ١٢,١٨٠,٦٦٥,٨٨٩    ١٥,٦٦٥,٨٨٥,٣٢٥ )  ٨,٩٨٠,٩٤٥,١٠١(   -     ١٦٢,٣٢٨,٩٢٩    ١٤١,٦٩٨,٣٦٨   ١٤١,٦٩٨,٣٦٨    ٥,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٦كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
   ٨,٠٤٣,٩٠٢,٢٦٤    -      -      ٨,٠٤٣,٩٠٢,٢٦٤    -      -      -      -    ٢٠١٦الدخل الشامل لعام 

   -      ٩,٨٣١,٢٠٦,٨٨٥  )  ١,٧٨٧,٣٠٤,٦٢١(  )٨,٠٤٣,٩٠٢,٢٦٤(    -      -      -      -    ختصيص أرباح السنة

    ٥٣٢٠,٢٢٤,٥٦٨,١    ٢٥,٤٩٧,٠٩٢,٢١٠  )  ١٠,٧٦٨,٢٤٩,٧٢٢(    -      ١٦٢,٣٢٨,٩٢٩    ١٤١,٦٩٨,٣٦٨    ١٤١,٦٩٨,٣٦٨    ٥,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠١٦األول  كانون  ٣١الرصيد كما يف 
  



 

 أساسياً من البيانات املالية اً تشكل جزء ٤٧ إىل ١إن اإليضاحات املرفقة من  
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  سورية  -البنك العربي 
  مغفلة عامةشركة مساهمة 
  ةالنقدي اتبيان التدفق

    
    األول  كانون  ٣١للسنة المنتهية في         

    ٦٢٠١          ٧٢٠١      إيضاح  
  ل.س.          ل.س.        

  يةالتشغيلالنشاطات من  ةالنقدي اتالتدفق
      ٨,٠٤٣,٩٠٢,٢٦٤    )    ٤,٩٣٧,١٥٦,٣٦٢(    ائبضر القبل  الربح(خسارة) / 

  ت:تعديال
      ٥٦,٣٧٣,١٥٤        ٧٥,٩٨٢,٢٨٣    ١٢- ١١  واالطفاءات ستهالكاتاال

      ١,٢٢٧,٥٧٤,٢٤١        ٥٤,٤١٩,٣٨٥    ٣٢  تسهيالت ائتمانية تدين صايف التغري يف مؤونة
      ٢١١,٣٥٨,٤١٨        ٢٢,٨٨٠,٣٩٨    ١٨  متنوعة خمصصاتصايف 

  )    ١٦,٤٠٧,٤٢١(  )    ٧٧,٣٣٦,٦٠٠(    أرباح بيع موجودات آلت ملكيتها للبنك
ا حىت تاريخ االستحقاق     -          ٥,٢٠١,١٤٠      خسائر بيع موجودات مالية متوفرة حمتفظ 

  )    ٨,٥٦٧,٢٤٥(  )      ٥٠,٥٩٦(    واخلصم للموجودات املالية  العالوةصايف إطفاءات 
    )٩,٥١٤,٢٣٣,٤١١    )    ٤,٨٥٦,٠٦٠,٣٥٢      

  بنوك مركزيةلدى  يداعاتيف اإلالنقص /  )الزيادة(
ا عن ثالثة أشهر) (اليت         ١,٠٢٧,٥٦١,٧٠٥    )    ٥١٢,٢٠٠,٠٠٠(    تزيد استحقاقا

  لدى املصارف يداعاتيف اإلالنقص (الزيادة) / 
ا عن ثالثة أشهر)         ٦٨١,٦٣٣,٨٧٨    )    ٤,٤١٤,٥١٦,٦١٦(    (اليت تزيد استحقاقا

      ٢,٦٧٣,٥٨٦,٣٣٧        ٢,٩٢٦,٣١٧,٩٣٩      باشرةاملئتمانية االتسهيالت اليف النقص 
  )    ١٥١,٧٧٤,٧٥٨(  )    ١,١٦٢,٦٢٧,١٧٧(    يف املوجودات األخرى الزيادة
  )    ٤,٢٢٦,٣٥٥,٢٦٣(      ٧,٠١٤,٥٧٢,٨٩٠      الزبائنيف ودائع / (النقص)  الزيادة

  )    ٢٣٦,٨٣٦,٤٥٩(      ١٥٤,١٥٩,٨٤٢      نقدية ال تتأمينااليف الزيادة / (النقص) 
  )      ٥٤٨,١٠٠(  )    ٥٧,٠٩٤,٢٩٦(    املخصصات املتنوعة املستخدم خالل السنة من

    ١٦,٤٠٧,٤٢١        ٧٧,٣٣٦,٦٠٠      بيع موجودات آلت ملكيتها للبنكاحملصل من 
      ٣٥٠,٣١٢,١٩٩        ٥,١٠٦,٣٥٦,٣٥٨      يف املطلوبات األخرىالزيادة 

      ٩,٦٤٨,٢٢٠,٣٧١        ١٨٨٤,٢٧٦,٢٤٥,      النشاطات التشغيليةمن الناتجة  ةالنقدي اتصافي التدفق
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  سورية  -البنك العربي 
  مغفلة عامةشركة مساهمة 

  بيان التدفقات النقدية/ تابع
    

  

     األول  كانون  ٣١للسنة المنتهية في         
    ٦٢٠١          ٧٢٠١      إيضاح  

  ل.س.          ل.س.        
    النشاطات االستثماريةمن  ةالنقدي اتالتدفق

ا حىت تاريخ االستحقاقموجودات مالية استحقاق       ٣,٣١١,٥٦٧,١٥٥        ٥,٤٢٨,٤٨٨,٧٤٦      حمتفظ 

ا حىت تاريخ االستحقاقبيع      -          ٧٩٤,٢٣٣,٨٦٠      موجودات مالية حمتفظ 
ا حىت تاريخ االستحقاق   )    ٤,٢٦٦,٥٤٧,٠٠٠(      -        شراء موجودات مالية حمتفظ 

  )    ٥٣,٣٣٢,٩٨٥(  )    ١٧٩,٤٨٧,٧٤١(  ١١  شراء موجودات ثابتة مادية
        ١٥٠,١٨٥        -        احملصل من بيع موجودات ثابتة مادية

  )    ٥,٠٨٨,٢٨٢(      -      ١٢  اقتناء موجودات غري ملموسة

  )    ١,٠١٣,٢٥٠,٩٢٧(      ٦,٠٤٣,٢٣٤,٨٦٥    يةاالستثمار النشاطات  )المستخدمة فيالناتجة من / ( ةالنقدي اتصافي التدفق

  يةت التمويلالنشاطامن  ةالنقدي اتالتدفق
    -      )      ٣٨,٤٠٠(    عن سنوات سابقة دارةموزعة على املسامهني وأعضاء جملس اإل أرباح

    -      )      ٣٨,٤٠٠(    يةالتمويل النشاطاتفي  ةالمستخدم ةالنقدي اتصافي التدفق

  )    ١,٢٠٦,٨٥١,٣٣٥(      ٥٤٣,٦١٠,٤٨٩  مصرف سورية املركزي يف سعر الصرف على الوديعة اجملمدة لدى أثر التغري
  )    ١٦٢,٣٤٩٢,٧٦٤,(  )    ٢,٣٠٠,٨١٦,٦١٨(    أثر التغري يف سعر الصرف

      ٤,٦٦٣,٧٦٨,٩٤٧        ٨,٥٦٢,٢٣٥,٥٢٤      يف النقد وما يوازي النقدالزيادة صايف 
      ٨,٧٦٧,٤٩٠,٣٨٧        ١٣,٤٣١,٢٥٩,٣٣٤    ٦٣  النقد وما يوازي النقد يف بداية السنة

اية السنة       ١٣,٤٣١,٢٥٩,٣٣٤        ٢١,٩٩٣,٤٩٤,٨٥٨    ٦٣  النقد وما يوازي النقد يف 

  شغيلية من الفوائد التدفقات النقدية الت
    ٢,٠٢٧,١٤٦,٨١٥        ٢,٣٧٨,٤٨٨,٩٩٤      فوائد مقبوضة 
    ١,٠١٢,١٨٢,٥٤٤        ١,٢٨٥,١٤٢,٣٠١      فوائد مدفوعة 

  



 

 - ١١ -

  سورية  -البنك العربي 
  مغفلة عامةشركة مساهمة 

  ات حول البيانات الماليةإيضاح
  ٧٢٠١األول  كانون ١٣ نتهية فيالم للسنة

    

  بنكنشاط الو  موضوع  -١

األردن، رخص إلنشائها بتاريخ  –من البنك العريب ش.م.ع  % ٥١,٢٨٦هو شركة مسامهة سورية مملوكة بنسبة ش.م.م.ع. سورية  -العريب  كالبن
  ٤تاريخ  ٢٨واملعدل مبوجب القرار رقم  /م.و. الصادر عن رئاسة جملس الوزراء يف اجلمهورية العربية السورية٣٤مبوجب القرار رقم  ٢٠٠٤أيلول  ٢٢
 ١١يف سجل املصارف حتت الرقم و  ٢٠٠٥ آذار ٢٤تاريخ  ١٤٢٧٩وسجل يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم  ٢٠٠٥نون الثاين كا

  .٢١٠٣تشرين الثاين  ١٦عاماً تنتهي يف ٩٩ بنك. مدة ال٢٠٠٥متوز  ٥تاريخ 
  الواحد. للسهم لرية سورية ٥٠٠إمسية  بقيمة مسه ٣,٠٠٠,٠٠٠على  موزع سورية لرية ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠مقداره  مال برأس بنكال تأسس

لرية  ٥,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠املال ليصبح  رأس ، متت زيادة٢٠١١و ٢٠١٠، ٢٠٠٨أعوام  يف .٢٠٠٦كانون الثاين   ٢ية يف بنكه الأعمال بنكباشر ال
  .٢٠١١األول  كانون  ٣١كما يف   سورية

بدًال من مخسمائة لرية لسهم البنك العريب سورية لتصبح مائة لرية سورية مسية ة اإلبتجزئة لألسهم حيث مت تعديل القيم بنكقام ال ٢٠١٢خالل عام 
  .٢٠١٢األول  كانون  ٣١سهم كما يف  ٥٠,٥٠٠,٠٠٠سورية وبلغ عدد األسهم 

موزعة  ١٩ية والبالغ عددها ية واملالية من خالل مركزه الرئيسي يف دمشق وفروعه داخل اجلمهورية العربية السور بنكال عمالمجيع األ بتقدمي بنكيقوم ال
 ضاع األمنيةو فروع مغلقة بسبب األ ٩منها  فروع موزعة على باقي احملافظات عشرةو فروع يف حمافظة دمشق وريفها،  تسعةعلى احملافظات كالتايل: 

 .السوريةالعربية يف اجلمهورية  والتشغيلية

خدمات إدارية خمتلفة للبنك، مثل تطبيق أنظمة تقنيات احلاسوب، تدريب املوظفني،  األردن بالتعاقد مع البنك على تقدمي -قام البنك العريب ش.م.ع
يئة أصول أعمال   سورية.-، ونقل املعرفة املصرفية وأصول من اإلدارة املصرفية إىل البنك العريبهمساعدة البنك يف 

  بتاريخ ل.س. ٤٥٥,٨٣ للسهم يف السوق غالقاإل عرراق املالية، وقد بلغ سو سورية مدرجة يف سوق دمشق لأل –العريب  البنكإن أسهم 
  .٢٠١٧األول  كانون  ٢٨

  وهي خاضعة ملوافقة اهليئة العامة للمسامهني. ٢٠١٨شباط  ١١ املنعقد بتاريخاألول  باجتماعهعلى البيانات املالية  دارةاإل جملسوافق 
  
  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  - ٢

  .مصرفواملعدلة واليت ليس هلا أثر جوهري على البيانات املالية للللتقارير املالية اجلديدة عايري الدولية امل  -أ
  للفرتات املالية اليت تبدأ املفعول، واليت أصبحت سارية مصرفتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية يف إعداد البيانات املالية لللالدولية ل عايرياملّمت تطبيق 
  :٢٠١٧كانون الثاين   ١بعد أو  كما يف
  
 واملتعلقة باالعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة عن اخلسائر غري احملققة. ضرائب الدخل) ١٢ار احملاسبة الدويل رقم (يعلى مع التعديالت 
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الت ألول مرة خالل السنة احلالية. توضح هذه التعديالت كيف ينبغي للمنشأة تقييم ما إذا كان سيكون هناك أرباح هذه التعدي صرفاملطبق 
على مستقبلّية خاضعة للضريبة كافية حبيث ميكن للمنشأة االستفادة من الفروقات الزمنية املؤقتة. مل يكن لتطبيق هذه التعديالت أّي تأثري 

  .مصرفالبيانات املالية لل
 اإلفصاحات. – بيان التدفقات النقدية) ٧على معيار احملاسبة الدويل رقم ( التعديالت 

إفصاحات متكن مستخدمي البيانات . تتطلب هذه التعديالت من املنشأة، اضافة هذه التعديالت ألول مرة خالل السنة احلالية صرفامل طبق
  نشطة التمويلية مبا فيها التغريات النقدية وغري النقدية.املالية من تقييم التغريات يف املطلوبات الناجتة من األ

  
 واليت تشمل التعديالت على املعيار الدويل  ٢٠١٦ – ٢٠١٤السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام  التحسينات

  ).١٢لتقارير املالية رقم (ل
  ).فللمصر فقط على البيانات املالية ما يلي (ينطبق 
التحسينات السنوية على املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية  واملشمولة يف) ١٢لتقارير املالية رقم (لالتعديالت على املعيار الدويل  املصرف طبق

ومل يتم تطبيقها  ة األوىل يف السنة احلالية. إن التعديالت األخرى املشمولة يف هذه التحسينات غري سارية املفعول بعدر للم ٢٠١٦ – ٢٠١٤
  ).ب(راجع إيضاح  صرفمن قبل امل مبكراً 

أو  ) إىل أنه ال يتعني على املنشأة تقدمي معلومات مالية موجزة عن احلصص يف الشركات التابعة١٢لتقارير املالية رقم (ليشري املعيار الدويل 
ا برسم البيع. توضح التعديالت أن هذا هو مستب مصرفاملشاريع املشرتكة املصنفة (أو املدرجة ضمن أو  الشركات الزميلة عدة) كمحتفظ 

  ) هلذه احلصص.١٢لتقارير املالية رقم (لاالمتياز الوحيد من متطلبات اإلفصاح للمعيار الدويل 
ن ضمأو  يف هذه املنشآت صرفحيث مل تصنف أي من حصص امل للمصرفمل ينتج أي أثر من تطبيق هذه التعديالت على البيانات املالية 

ا برسم البيع.جمموعة    مصنفة، كمحتفظ 
  

  لتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد:املعايري الدولية ل  -ب
  بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة أدناه الصادرة لكن غري سارية املفعول بعد: صرفامل قميمل 
 

 لتقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلةمعايير ا
  سارية المفعول للسنوات

 بعدأو  المالية التي تبدأ في
 ٢٠١٦ - ٢٠١٤التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام 

احملاسبة الدويل رقم ) ومعيار ١اليت تشمل التعديالت على املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقم (
)٢٨.( 

  ٢٠١٨كانون الثاين   ١

 ٢٠١٧ - ٢٠١٥التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام 
ومعيار احملاسبة ) ١١و () ٣اليت تشمل التعديالت على املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقم (

  ).٢٣) و (١٢الدويل رقم (

  ٢٠١٩ون الثاين كان ١
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): العمليات بالعمالت األجنبية والدفعات ٢٢للتقارير املالية رقم ( الدوليةتفسري جلنة املعايري 
  املقدمة.

  اجزاء من عمليات، حيث :أو  اجملراة بالعمالت األجنبية العملياتيتناول التفسري 
 جنبيةأة يوجد مثن معنون بعمل 
 متعلق بذلك الثمن قبل االعرتاف بايراد مؤجل  أو صل مدفوع مقدماً أنشأة بتعرتف امل

  و، ذات الصلة املصاريفأو  اإليراداتأو  باملوجودات
  ًاإليراد املؤجل هو غري نقدي.أو  األصل املدفوع مقدما  

  ٢٠١٨كانون الثاين  ١

  معاجلات ضريبة الدخل. حول ني): عدم اليق٢٣لتقارير املالية (لتفسري جلنة املعايري الدولية 
ول التفسري حتديد الربح اخلاضع للضريبة (اخلسائر الضريبية)، األسس الضريبية، اخلسائر يتنا

الضريبية غري املستخدمة، اإلعفاءات الضريبية غري املستخدمة واملعدالت الضريبية وذلك عندما 
 .)١٢( رقم الدويل معيار احملاسبة مبوجب الدخل ضريبة معاجلات بشأن يقني عدم هناكيکون 

  على وجه التحديد ما يلي:ول التفسري يتناو 
 ما إذا كان ينبغي النظر يف املعاجلات الضريبية بشكل مجاعي؛ 
 مراجعات السلطات الضريبية؛ افرتاضات 
  حتديد الربح اخلاضع للضريبة (اخلسارة الضريبية)، األسس الضريبية، اخلسائر الضريبية

 ، وعدالت الضريبيةاملغري املستخدمة واالعفاءات الضريبية غري املستخدمة و 
  يف الوقائع والظروف التغرياتأثر  

  ٢٠١٩كانون الثاين   ١

واملتعلقة  "الدفع على أساس السهم") ٢التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
  والقياس لعمليات الدفع على أساس السهم. بالتصنيف

  ٢٠١٨كانون الثاين   ١

واملتعلقة بالفرق ما بني تاريخ  "عقود التأمني") ٤ للتقارير املالية رقم (التعديالت على املعيار الدويل
  ) ومعيار عقود التأمني اجلديد.٩سريان كل من املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

  ٢٠١٨كانون الثاين   ١

فقرة حيث مت تعديل ال "االستثمارات العقارية") ٤٠التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (
إىل االستثمارات العقارية فقط أو  ) لتنص على ان املنشأة تقوم بتحويل أي عقار من٥٧رقم (

  عندما يكون هنالك دليل على التغري يف االستخدام.
مع تعريف االستثمارات تتوقف عن التوافق أو  العقاراتحيدث التغري يف االستخدام عندما تتوافق 

  العقارية.
  يا اإلدارة الستخدام العقار دليل على وجود تغري يف االستخدام.ال يشكل التغيري يف نوا

  مت تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة الواردة فيها غري شاملة.

  ٢٠١٨كانون الثاين ١
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 ٢٠١٠و ٢٠٠٩ األدوات املالية (النسخ املعدلة لألعوام ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
) األدوات املالية يف تشرين ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( ) حيث صدر٢٠١٤و ٢٠١٣و

وطرح متطلبات جديدة لتصنيف وقياس املوجودات املالية، ومت تعديله يف تشرين  ٢٠٠٩الثاين 
إلضافة متطلبات لتصنيف وقياس واستبعاد املطلوبات املالية، كما مت طرح نسخة  ٢٠١٠األول 

لتتضمن متطلبات جديدة حملاسبة التحوط. كما مت إصدار نسخه  ٢٠١٣جديدة يف تشرين الثاين 
كي يتضمن بشكل رئيسي كل من (أ) متطلبات التدين   ٢٠١٤معدلة من املعيار يف متوز 

للموجودات املالية (ب) تعديالت حمددة ملتطلبات التصنيف والقياس من خالل طرح فئة لقياس 
  آلخر لبعض أدوات الدين البسيطة.املوجودات املالية من خالل الدخل الشامل ا

) حتتوي على املتطلبات احملاسبية ٩إن النسخة النهائية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
): االعرتاف والقياس. وتتضمن ٣٩املالية وحّلت حمل معيار احملاسبة الدويل رقم ( لألدوات

   النسخة اجلديدة من املعيار املتطلبات التالية:

  :والقياس التصنيف

تصنف املوجودات املالية بناء على منوذج األعمال والتدفقات النقدية التعاقدية. وقدمت نسخة 
املالية  املوجوداتتصنيف جديدا لبعض أدوات الدين حيث ميكن تصنيفها ضمن " ٢٠١٤

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر". ويتم تصنيف املطلوبات املالية بشكل مشابه 
) لكن هنالك اختالفات يف املتطلبات املنطبقة على قياس خماطر ٣٩عيار احملاسبة الدويل رقم (مل

  االئتمان املتعلقة باملنشأة.
  ي:ــــــالتدن

منوذج "اخلسارة االئتمانية املتوقعة" الحتساب خسارة تدين املوجودات  ٢٠١٤قدمت نسخة 
طر االئتمانية بشكل مسبق حىت يتم االعرتاف ، وعليه أصبح من غري الضروري زيادة املخااملاليـة

  خبسارة التدين.
  محاسبة التحوط:

منوذج جديد حملاسبة التحوط مت تصميمه ليكون أكثر مالءمة مع كيفية قيام  ٢٠١٤قدمت نسخة 
   .املنشآت بإدارة املخاطر عند التعرض ملخاطر التحوط املايل وغري املايل

  إلغاء االعتراف:

إلغاء االعرتاف للموجودات املالية واملطلوبات املالية كما وردت يف املعيار مت إتباع متطلبات 
  ).٣٩احملاسيب الدويل رقم (

  ٢٠١٨كانون الثاين ١
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املتعلقة مبزايا الدفع  دوات املالية :ألا)  ٩التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( 
ر الدويل للتقارير املالية رقم ملتطلبات احلالية للمعيامع التعويضات السلبية، حبيث تعدل ا املسبق

اء اخلدمة وذلك للسماح القياس بالكلفة املطفأة (٩( أو وفقًا لنموذج  ) فيما يتعلق حبقوق ا
ل الدخل الشامل اآلخر) مبا فيها حالة مدفوعات التعويضات البالقيمة العادلة من خ ،عمالاأل

  السلبية.

  ٢٠١٩كانون الثاين   ١

  ): اإليرادات من العقود مع العمالء.١٥( رقمملعيار الدويل للتقارير املالية ا

حيث وضع نظام شامل وموحد  ٢٠١٤) يف أيار ١٥صدر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
به املنشآت يف قيد اإليرادات الناجتة من العقود املربمة مع العمالء. املعيار الدويل للتقارير  تستعني

) سوف حيل حمل اإلرشادات احلالية بشأن االعرتاف باإليرادات مبا يف ذلك املعيار ١٥لية رقم (املا
): عقود اإلنشاءات وما ١١): اإليرادات، واملعيار احملاسيب الدويل رقم (١٨احملاسيب الدويل رقم (

ا من تفسريات عند سريان العمل باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم (   .)١٥يتعلق 

) على أنه يتوجب على املنشأة ١٥ويرتكز املبدأ األساسي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
ا لوصف التحويل احلاصل للبضائع اخلدمات املتفق عليها للعمالء بقيمة أو  االعرتاف بإيرادا

املعيار على اخلدمات، ويقدم أو  اليت تتوقع املنشأة احلصول عليها لقاء تلك البضائع القيمةتعكس 
  وجه الدقة منهجاً لالعرتاف باإليرادات بناًء على مخس خطوات:

  : حتديد العقود املربمة مع العميل.١* اخلطوة 
  : حتديد التزامات األداء الواردة بالعقد.٢* اخلطوة 
  : حتديد قيمة املعاملة.٣* اخلطوة 
  بالعقد. : ختصيص قيمة املعاملة على التزامات األداء الواردة٤* اخلطوة 

  : االعرتاف باإليرادات عند (أو حني) استيفاء املنشأة اللتزامات األداء٥* اخلطوة 

ا عندما يتم استيفاء ١٥ومبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( ) تعرتف املنشأة بإيرادا
ستيفاء التزام اخلدمات اليت تنطوي على اأو  االلتزام، أي عندما حتول السيطرة للعميل على البضائع

) حىت يتم ١٥ما. لقد مت إضافة املزيد من التوجيهات املستقبلية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
) مزيدًا من ١٥معاجلة حاالت حمددة، وإضافة إىل ذلك يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

  اإلفصاحات التفصيلية.

  ٢٠١٩كانون الثاين   ١

): اإليرادات من العقود مع العمالء املتعلقة ١٥لى املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (التعديالت ع
والرتاخيص) ، اعتبارات املوكل مقابل الوكيلبتوضيح ثالثة جوانب للمعيار (حتديد التزامات األداء، 

  ولتوفري انتقال مريح للعقود املعدلة والعقود املكتملة.

  ٢٠١٨ الثاينكانون   ١
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): عقود اإلجيار، حيدد هذا املعيار كيفية االعرتاف والقياس ١٦( رقمعيار الدويل للتقارير املالية امل
والعرض واإلفصاح عن عقود اإلجيار وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية. كما يوفر هذا املعيار 

ول وااللتزامات منوذج حماسيب موحد للمستأجر، حيث يتطلب قيام املستأجرين باالعرتاف باألص
ا  تكون أصوهلا ذات قيم أو  أقلأو  شهراً  ١٢لكافة عقود اإلجيار باستثناء العقود اليت تكون مد

  منخفضة.

متويلية، ضمن مفهوم املعيار الدويل للتقارير أو  يستمر املؤجرين بتصنيف عقود اإلجيارات كتشغيلية
جوهري عن املعيار احملاسيب الدويل السابق  ) املتعلق باحملاسبة للمؤجر دون تغيري١٦املالية رقم (

  ).١٧رقم (

  ٢٠١٩ الثاينكانون   ١

: اإلستثمار يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة): ٢٨تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (
ألجل يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة. وتوضح هذه التعديالت اتتعلق باحلصص الطويلة 

للحصص الطويلة  األدوات املالية )٩املنشأة للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ( تطبيق
 من صايف اإلستثمار يف الشركة الزميلة أو مشروع مشرتك واليت تشكل جزءً  األجل يف شركة زميلة

 .تطبيق طريقة حقوق امللكية ن ال يكون قد متأأو املشروع املشرتك على 

 ٢٠١٩كانون الثاين   ١

): األدوات املالية، اإلفصاحات املتعلقة ٧التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
  ).٩الدويل للتقارير املالية رقم ( للمعياربالتطبيق االويل 

الدويل للتقارير  املعيارعندما يتم تطبيق 
  ).٩املالية رقم (

ات املالية اإلفصاحات املتعلقة بإفصاحات إضافية ): األدو ٧املالية رقم ( للتقاريراملعيار الدويل 
حول حماسبة التحوط (والتعديالت الالحقة) والناجتة عن تطبيق الفصل اخلاص مبحاسبة التحوط 

  ).٩يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

الدويل للتقارير  املعيارعندما يتم تطبيق 
  ).٩املالية رقم (

 عقود التأمني )١٧تقارير املالية رقم (ال إلعداداملعيار الدويل 

) قياس املطلوبات التأمينية بالقيمة احلالية ١٧( يتطلب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم
ج قياس وعرض أكثر اتساقاً للوفاء دف هذه املتطلبات إىل حتقيق  ، ويوفر  جلميع عقود التأمني. 

ملبادئ لعقود التأمني. وحيل املعيار الدويل إلعداد التقارير املتسقة القائمة على ا احملاسبةهدف 
  ١من  اعتباراً  التأمنيعقود ) ٤( ) حمل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم١٧املالية رقم (

  .٢٠٢١كانون الثاين 

  ٢٠٢١ الثاينكانون   ١

ومعيار  يانات املالية املوحدةالب )١٠( تعديالت على املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم
) واملتعلق ٢٠١١): اإلستثمار يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة (٢٨رقم ( الدويلاحملاسبة 

 .مشروعه املشرتكأو  شركته الزميلةلاملسامهة يف املوجودات من املستثمر أو  مبعاجلة البيع

 غري حمدد بعد التطبيقتاريخ 

هذه املعايري ن تطبيق . إعندما تكون قابلة للتطبيق مصرفلل املعايري والتفسريات والتعديالت اجلديدة يف البيانات املاليةتتوقع اإلدارة تطبيق هذه 
  .ويلااليف فرتة التطبيق  مصرفوالتفسريات والتعديالت اجلديدة، قد اليكون هلا أي تأثري جوهري على البيانات املالية لل
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للفرتة املالية اليت تبدأ يف  مصرف) يف البيانات املالية لل٩لتقارير املالية رقم (ل) واملعيار الدويل ١٥لتقارير املالية رقم (للدويل تتوقع اإلدارة تطبيق املعيار ا
كانون الثاين   ١يف للفرتة السنوية اليت تبدأ  مصرف) يف البيانات املالية لل١٦وإعتماد املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ( ٢٠١٨كانون الثاين   ١

٢٠١٩. 
  

 األدوات المالية  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

/ "األدوات املالية" والذي سيحل ٩بإصدار النسخة النهائية من املعيار الدويل للتقارير املالية رقم / ٢٠١٤قام جملس معايري احملاسبة الدولية يف متوز 
). طرح هذا املعيار ٢٠١٣و ٢٠١٠، ٢٠٠٩/ (٩ومجيع النسخ السابقة للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم // ٣٩حمل معيار احملاسبة الدويل رقم /

  متطلبات جديدة لتصنيف وقياس األدوات املالية، تدين القيمة وحماسبة التحوط.
على  .٢٠١٨كانون الثاين   ١بعد أو  ت املالية اليت تبدأ يفسارية املفعول للفرتا ٢٠١٤/ لعام ٩لمعيار الدويل للتقارير املالية رقم /لإن النسخة اجلديدة 

 ٢٠١٩كانون الثاين   ١/ إىل تاريخ ٩قراراً بتأجيل تطبيق املعيار الدويل رقم/ ٢٠١٨الرغم من أن جملس احملاسبة والتدقيق أصدر يف جلسته األوىل للعام 
  إال أن املصرف ينوي تطبيق هذا املعيار اجلديد من تاريخ سريانه.

حي لألرباح يقوم املصرف بتطبيق هذا املعيار بأثر رجعي، وسيتم قيد التغريات يف القياس والتصنيف الناجتة عن هذا التطبيق، كتعديل للرصيد االفتتاس
ع اثر رجعي، فإنه ال / سوف يطبق م٩. بالرغم من أن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم /٢٠١٨كانون الثاين   ١كما يف دورة / (اخلسائر املرتاكمة)امل

قارنة، ميكن للمصرف إعادة عرض بيانات املقارنة، إال إذا كان ذلك ممكن بدون استخدام اإلدراك املتأخر. لن يقوم املصرف بإعادة عرض بيانات امل
  ألنه من غري املمكن القيام بذلك دون استخدام اإلدراك املتأخر.

/. إن هذا التقييم مبين على املعلومات املتوفرة حالياً، واليت ٩أثر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم / ، قام املصرف بدراسة مفصلة لتقييم٢٠١٧يف عام 
  .٢٠١٨ممكن أن تكون عرضة لتغيريات قد تنشأ نتيجة توفر معلومات جديدة عند تطبيق املعيار خالل العام 

وحقوق امللكية باستثناء تأثري متطلبات اخنفاض القيمة للمعيار الدويل للتقارير املالية  بشكل عام ال يتوقع املصرف تأثري جوهري على بيان الوضع املايل
  يتوقع املصرف زيادة خمصص التدين مما سيكون له أثر سليب على حقوق امللكية، كما هو مفصل أدناه. ./٩رقم /

  التصنيف والقياس:

  القيمة العادلة.أو  بشكل الحق حسب القيمة املطفأة اسوف يتم قياسه ٩ارير املالية رقم مجيع األصول املالية اليت هي ضمن نطاق املعيار الدويل للتق
ا ضمن منوذج أعمال هدفه حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية، وينشأ عنها تدفقات نقدية تعاقدية تعد حصراً  االستثمارات يف أدوات دين حمتفظ 

اية الفرتة امل، األساسي املتبقي، سيتم قياسها بشكل عام بالقيمة املطفأةدفعات من املبلغ األساسي وفائدة على املبلغ    الية الالحقة.يف 
ا ضمن منوذج أعمال هدفه حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول املالية، واليت ينشأ عن شاال روطها ستثمارات يف أدوات دين احملتفظ 

نقدية تعد حصرًا دفعات من املبلغ األساسي والفائدة على املبلغ األساسي املتبقي، يتم بشكل عام قياسها التعاقدية، يف تواريخ حمددة، تدفقات 
 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر.

اية الفرتات احملاسبية الالح قة. باإلضافة إىل ذلك، ميكن يتم قياس مجيع االستثمارات يف أدوات الدين األخرى وحقوق امللكية بالقيمة العادلة يف 
 ،أدوات حقوق ملكية يف الدخل الشامل اآلخر بعض للمنشآت أن ختتار، بشكل غري رجعي، عرض التغريات الالحقة يف القيمة العادلة الستثمار يف

  اخلسائر. أو  مع االعرتاف بإيراد أنصبة األرباح من هذه األدوات، يف بيان األرباح

وهري على تصنيف األصول املالية وقيمتها الدفرتية علمًا أن حمفظة املصرف االستثمارية بالكامل مصنفة ضمن منوذج ال يتوقع املصرف تأثري ج
  شامل اآلخر.األعمال الذي يهدف إىل حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول املالية ويتم تقييمها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ال
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 :يف القيمة التدنــــــي

القيمة أو  خسارة اخنفاض قيمة مجيع األصول املالية متضمنا القروض وأدوات الدين املقاسة بالقيمة املطفأة سابتحال اً منوذج ٢٠١٤قدمت نسخة 
يستبدل منوذج اخلسارة  ٩م املعيار الدويل للتقارير املالية رقاخلسارة االئتمانية املتوقعة يف وذج إن منالعادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر. 

  .٣٩رقم  احملاسبة الدويلعيار ماملتكبدة يف 
منهجا ذا "ثالث مراحل" لالعرتاف باالخنفاض يف قيمة االئتمان والذي يعتمد على التغريات امللحوظة يف  اخلسارة االئتمانية املتوقعةمنوذج يتضمن 
اخماطر  . إن النموذج يتطلع إىل املستقبل ويتطلب استخدام توقعات معقولة وداعمة لألوضاع املستقبلية ائتمان املوجودات املالية منذ االعرتاف األويل 

  االئتمانية املتوقعة. اخلسارة  واالقتصادية يف حتديد الزيادة الكبرية يف خماطر االئتمان وقياس

االئتمان من تاريخ االعرتاف األويل وهي غري متدنية القيمة. جيب  اليت مل تشهد ارتفاعًا ملحوظًا يف خماطر: تتضمن املوجودات املالية املرحلة األوىل
  شهر ١٢) خالل فرتة Probability of Default PDاالعرتاف باخلسائر االئتمانية املتوقعة وفقًا الحتمالية التعثر (

)12 months expected credit loss(. 

فاعًا ملحوظًا يف خماطر االئتمان من تاريخ االعرتاف األويل، دون وجود دليل موضوعي على شهدت ارت: تتضمن املوجودات املالية اليت املرحلة الثانية
  تدين قيمتها. جيب االعرتاف باخلسائر االئتمانية املتوقعة وفقاً الحتمالية التعثر على مدى عمر هذه املوجودات.

طول الفرتة الزمنية اليت تؤخذ باحلسبان (مقارنة مع من املتوقع أن تكون املخصصات يف هذه املرحلة أعلى بسبب زيادة املخاطر و 
  املرحلة األوىل).

: تتضمن املوجودات املالية اليت يوجد دليل موضوعي على اخنفاض قيمتها يف تاريخ التقرير املايل وفقًا للمؤشرات احملددة يف تعليمات املرحلة الثالثة
  على مدى عمر هذه املوجودات.توقعة املصرف املركزي. يتم االعرتاف باخلسائر االئتمانية امل

  اعتبارات هامة
  التقدير: مستوى عال منهلا تأثري جوهري وتتطلب /، واليت ٩فيما يلي، أهم مفاهيم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم /

  االئتمانيف خماطر  امللحوظة تقييم الزيادة
، حيث يقارن املصرف خطر التعثر على مدى عمر األصل املايل بني تاريخ التقارير املالية يتم تقييم الزيادة امللحوظة يف خماطر االئتمان بشكل نسيب

  وتاريخ االعرتاف األويل باستخدام مؤشرات املخاطر الرئيسية اليت يعتمد عليها املصرف يف سياساته إلدارة املخاطر.

نصف سنوي بناًء على ثالث عوامل. إذا أشار أي من هذه أو  ربعيإن تقييم الزيادة امللحوظة يف خماطر االئتمان لكل أصل مايل سيتم بشكل 
  :العوامل إىل حصول زيادة ملحوظة يف خماطر االئتمان، سينتقل األصل املايل من املرحلة األوىل إىل املرحلة الثانية

 ) نسبة االعرتاف األويل.PDمت وضع حدود دنيا لقياس الزيادة امللحوظة يف خماطر االئتمان بناًء على حركة احتمالية التعثر ( -١

تصنيف األصول املالية اليت لتعكس بشكل أفضل إذا لزمت،  تعديالت،الوإجراء صنيف سيتم إجراء مراجعات نوعية إضافية لتقييم نتائج الت -٢
 شهدت زيادة ملحوظة يف خماطر االئتمان.

قد شهدت زيادة  ،يوماً  ٣٠استحقاقها تاريخ اليت جتاوز  املالية األدوات بأن للنقض، قابالً  اً افرتاض ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  يتضمن -٣
يتم يف حال شهدت األدوات املالية تدين يف قيمتها بتاريخ التقارير  املرحلة الثالثةإىل ملرحلة الثانية من ال اقنتاالإن يف خماطر االئتمان. ملحوظة 

ة بني امل  .٣٩معيار احملاسبة الدويل رقم و  ٩عيار الدويل للتقارير املالية رقم املالية. إن أسس حتديد تدين القيمة متشا
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 عوامل االقتصاد الكلي، واملعلومات املستقبلية، والسيناريوهات املتعددة
قية ومعززة تؤخذ باالعتبار الحتساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة حسب كل مرحلة، مؤشرات ومعلومات تارخيية وحالية، باإلضافة إىل توقعات منط

  ، يتطلب من اإلدارة استخدام افرتاضات هامة.تقدير وتطبيق معلومات مستقبليةإن والظروف االقتصادية. لألحداث املستقبلية 

نية املتوقعة يف سارة االئتمااخل) املستخدمة لتقدير EAD( واملخاطر عند التعثر) LGD(، نسبة اخلسارة يف حال التعثر )PD( التعثراحتمالية إن 
لكل ة مرتبطة بشكل وثيق باخلسائر االئتمانية يف احملفظة ذات الصلة. سيكون كلي  يةمتغريات اقتصادبناًء على  مصاغة ، هياألوىل والثانيةاملرحلة 

  ذات الصلة.ية الكلية تغريات االقتصاداملتوقعات بية املتوقعة، خلسائر االئتماناساب تحاسيناريو اقتصادي كلي مستخدم يف 

اعتماد عدة سيناريوهات حبيث تؤدي إىل احتساب غري منحازة للخسارة االئتمانية املتوقعة. سيتم مراجعة هذه السيناريوهات دورياً، سوف يتم 
  بنفس االحتماالت.وستطبق على مجيع احملافظ اخلاضعة خلسائر ائتمانية متوقعة 

  التعثرتعريف 
السياسات  املستخدم يفالتعثر مع تعريف ماشيًا سيكون مت، بني املراحلاحلركة توقعة ولتحديد قياس خسائر االئتمان امل التعثر املستخدم يف إن تعريف
  .خاطراملدارة الداخلية إل

 عثر حيصل بعد جتاوز تاريخ االستحقاق بفرتةبأن الت لنقضلكنه حيتوي على افرتاض قابل لتعريفاً للتعثر،  ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ال يتضمن 
  .اً يوم ٩٠

  العمر املتوقع
االئتمان.  عند قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة، جيب على املصرف أن يأخذ يف االعتبار الفرتة التعاقدية القصوى اليت يتعرض هلا املصرف ملخاطر

التمديد. بالنسبة لبعض التسهيالت جيب مراعاة مجيع الشروط التعاقدية عند حتديد العمر املتوقع، مبا يف ذلك خيارات الدفع املسبق وخيارات 
اليت ليس هلا تاريخ استحقاق ثابت، يتم تقدير العمر املتوقع على أساس الفرتة اليت يتعرض فيها املصرف ملخاطر االئتمان وحيث تجددة االئتمانية امل

 ال ميكن للمصرف ختفيف اخلسائر االئتمانية من خالل إجراءات إدارية.

 احلوكمة
. تتكون اللجنة من ممثلني ٩شراف على تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم إلجلنة داخلية ل ءنشامت إطار القائم إلدارة املخاطر، باإلضافة إىل اإل

الرئيسية  ترفيعي املستوى من اإلدارة املالية وإدارة املخاطر، وستكون مسؤولة عن مراجعة واعتماد توزيع املوجودات املالية حسب املراحل واملداخال
  االئتمانية املتوقعة. إمجايل احتياطي اخلسائراألخرى واالفرتاضات املستخدمة يف تقدير اخلسائر االئتمانية املتوقعة. كما تقوم بتقييم مدى مالءمة 

  حماسبة التحوط
هذه املتطلبات  إصدار). وقد مت ٢٠١٣( ٩ كما صدرت يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  قام املصرف بتطبيق متطلبات حماسبة التحوط مبكراً 

حسب القيمة القياس ، إال لتعكس إضافة ٢٠١٤يف متوز  ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  إصدار، ومل تتغري يف ٢٠١٣ألول مرة يف تشرين الثاين 
  .٩ العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر كما يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم

  لعدم وجود بنود حتوط مقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر.ات املالية بيانالال يتوقع املصرف أي تأثري على 
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 )٧إفصاحات األدوات املالية (املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

مثل  ٩تتعلق باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم  مشوالً ية أكثر لتشمل إفصاحات نوعية وكم ٢٠١٨بتعديل اإلفصاحات لعام يقوم املصرف سوف 
  ومتطلبات حماسبة التحوط اجلديدة، وأحكام االنتقال. واملراحل الثالث لتدين القيمة،فئات التصنيف اجلديدة، 

مثل الضرائب  املاليةتعديل بنود أخرى يف البيانات  ،٩عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم سيتم  أعاله ذكورةالتعديالت امل باإلضافة إىل
  .ناجتة عن حتويل العمالت األجنبيةاملؤجلة وفروقات الصرف ال

 األثر املايل املتوقع
ا من قبل املصرف، وتغطى ٩إن تطبيق املعيار رقم  يت باملخصصات اجملمعة ال بشكل جزئي على القوائم املالية ينتج عنه خمصصات إضافية مت احتسا

  مت احتجازها خالل الفرتات السابقة.

 .٢٠١٨كانون األول   ٣١وسيواصل املصرف حتسني مناذج اخنفاض القيمة والعمليات ذات الصلة حىت 
  
   المحاسبية السياسات  -٣

  تصريح التقيد بالمعايير
  ني احمللية النافذة وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف.وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية، ووفقاً للقوان بنكالبيانات املالية للإعداد مت 
  سس التقييمأ

  يتم قياسها بالقيمة العادلة : ساس مبدأ الكلفة التارخيية باستثناء البنود التالية اليتأالبيانات على إعداد مت 
ا بغرض املتاجرة. -  املوجودات واملطلوبات احملتفظ 

 اخلسائر.أو  رباحالقيمة العادلة من خالل األ املالية احملددة على اساس دواتاأل -

 االستثمارات يف حقوق امللكية. -

 املالية املتوفرة للبيعوجودات امل -

  املالية املشتقة اليت يتم قياسها بالقيمة العادلة. دواتاأل -
  .االقتصاد عملة وهي املاليـة، البيانـاتإعداد  عملـة السورية، باللرية املالية البيانات تظهر

 املتبعة احملاسبية السياسات أهم

  :جنبيةاأل العمالت  )أ(
القطع السائدة بتواريخ العمليات.  أسعار ) يتم تسجيلها على أساسأجنبيةالتقارير املالية (عمالت إعداد إن العمليات اجملراة بعمالت غري عملة 

البنود غري  إنالقطع السائدة بتاريخ بيان الوضع املايل.  أسعار على أساس جنبيةحتويل البنود املالية بالعمالت األإعادة بتاريخ كل بيان وضع مايل يتم 
ي مت فيه حتديد القيمة القطع السائدة يف التاريخ الذ أسعار ساسألقيمة العادلة يعاد حتويلها على ساس اأاملسجلة على  جنبيةاملالية بالعمالت األ

  ال يعاد حتويلها. أجنبيةساس الكلفة التارخيية بعملة أ  املالية اليت جرى تقييمها علىن البنود غريإالعادلة. 
، باستثناء فروقات القطع على العمليات املنفذة بقصد التحّوط ملخاطر حمددة خلسائر يف الفرتة اليت نشأت فيهاوا رباحتقيد فروقات القطع يف األ

املتوقع تسديدها يتم أو  نشاط أجنيب من غري املقرر إىلدائنة متوجبة أو  رصدة مدينة مطلوبة منأقات القطع على بنـود مالية متثل وفرو  أجنبيةبعمالت 
اخلسائر أو  رباحضمن حقوق املسامهني ومن مث تقيد يف األ أجنبيةها يف حساب فـروقات حتويل عمالت إظهار تسجيلها يف الدخل الشامل اآلخر و 

  عند التفرغ عن صايف املسامهة.
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  املوجودات واملطلوبات املالية:لغاء االعرتاف بإاالعرتاف و   )ب(
اف املبدئي يتم االعرتاف املبدئي بالقروض والتسليفات والودائع وسندات الدين الصادرة واملطلوبات املرؤوسة، بالتاريخ الذي نشأت فيه. ويتم االعرت 

  داة.التعاقدية لأل يف الشروط فريقاً  بنكجبميع املوجودات واملطلوبات املالية االخرى يف التاريخ الذي يصبح فيه ال
املوجودات واملطلوبات  إصدارأو  جراء العملية املرتبطة مباشرة باقتناءإن تكاليف إيتم القياس املبدئي للموجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة. 

تنزيلها من القيمة العادلة للموجودات أو  ضافتهاإ اخلسائر) يتمأو  رباحاملالية (باستثناء املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األ
املطلوبات املالية بالقيمة أو  جراء العملية املرتبطة مباشرة باقتناء املوجوداتإتكاليف ما أ، عند االعرتاف املبدئي. حسبما ينطبقواملطلوبات املالية، 
 .اخلسائرأو  رباحيف األ ا فوراً اخلسائر فيتم االعرتاف أو  رباحالعادلة من خالل األ

املايل يف صل عندما حتّول األأو  ،صلية يف التدفقات النقدية من األمايل عند انتهاء أجل احلقوق التعاقدأصل ب بنكاالعرتاف من قبل الإلغاء  يتم
يع خماطر وعائدات ملكية حيافظ على مجأو  بنكمل حيول ال إذا منشأة اخرى. إىلاملايل صل عملية تتضمن حتويل مجيع خماطر وعائدات ملكية األ

ا يف األ بنكن يعرتف الأجيب ، املنقولصل واستمر بالسيطرة على األصل األ ات املرتتبة عنها يف املبالغ اليت قد يتم لتزاموباالصل حبصته احملتفظ 
املايل وكذلك صل باالعرتاف باأل بنكر الن يستمأاملايل املنقول، جيب صل اطر وعائدات ملكية األبصورة مهمة على مجيع خم بنكحافظ ال إذا .دفعها

  االعرتاف باالقرتاضات الضامنة للعائدات املقبوضة.
 رباحوجمموع املقابل املقبوض وبرسم القبض ضمن األصل مايل بالقيمة املطفأة، يتم االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية لألأصل االعرتاف بإلغاء  عند
  سائر.خلاأو 

ا ال تفي أطول وخماطر مماثلة واملصدرة من املصدر عينه حيث أاف بسندات الدين املستبدلة بسندات دين ذات استحقاقات االعرت إلغاء  ال يتم
طفاؤها كتعزيز للعائد على مدى الفرتة املتبقية إات واحلسومات الناجتة عن عملية بدل السندات املذكورة و و االعرتاف. يتم تأجيل العالإلغاء  بشروط

  ت املمددة.لالستحقاقا
التزامانتهاء أجل االأو  إلغاءأو  عفاء منمبطلوبات مالية فقط عند اإل بنكلاالعتـراف من قبل اإلغاء  يتم يتم االعرتاف بالفرق بني  .ات اخلاصة 

ات لتزاماالأو  غري النقدية املنقولة االعرتاف به واملقابل املدفوع وبرسم الدفع، مبا يف ذلك املوجوداتإلغاء  املايل الذي مت لتزامالقيمة الدفرتية لال
  اخلسائر.أو  رباحاملتكبدة ضمن األ

  تصنيف املوجودات املالية:  (ج)
أو  ، قروض وتسليفات، متوفرة للبيع،ا كـ : مستبقاة لتاريخ االستحقاقراق مالية تبعا لتصنيفها إمأو يل، يتم تقييم االستثمارات يف و لالعرتاف األ اً الحق

  اخلسائر.أو  رباحمن خالل األبالقيمة العادلة 
  راق مالية مستبقاة لتاريخ االستحقاق:أو استثمارات يف 

 بنكن الإقابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت و أو  االستثمارات املستبقاة لتاريخ االستحقاق هي موجودات غري مشتقة ذات دفعات ثابتة
ا حلني االلديه النية اإل أو  رباحساس القيمة العادلة من خالل األأستحقاق، واليت ال تكون حمددة على جيابية والقدرة على االحتفاظ 

  كمتوفرة للبيع.أو   اخلسائر
  .باستعمال طريقة الفائدة الفعلية ساس الكلفة املطفأةأيتم قياس االستثمارات املستبقاة لتاريخ االستحقاق على 

  راق مالية كقروض وتسليفات:أو استثمارات يف 
ن إقابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت و أو  راق مالية كقروض وتسليفات هي موجودات غري مشتقة ذات دفعات ثابتةأو  االستثمارات يف

ا حلني االستحقاق. بنكال   لديه القدرة على االحتفاظ 
  لفعلية.ساس الكلفة املطفأة باستعمال طريقة الفائدة اأراق مالية كقروض وتسليفات على أو يتم قياس االستثمارات يف 
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  راق مالية متوفرة للبيع:أو استثمارات يف 
ن سندات املسامهة غري املدرجة إخرى. ا ضمن فئات املوجودات املالية األاالستثمارات املتوفرة للبيع هي موجودات غري مشتقة مل يتم حتديده

ساس القيمة أي االستثمارات املتوفرة للبيع على اليت ال ميكن تقييم قيمتها العادلة بشكل موثـوق يتم تسجيلها بالكلفة. يتم تسجيل باق
  اخلسائر غري احملققة ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر.أو  رباحالعادلـة وتدرج األ

عيد تصنيفها كمستبقاة لتاريخ االستحقاق عن التغري يف القيمة أدين متوفرة للبيع  أدواتيتم فصل التغري يف القيمة العادلة الستثمارات يف 
  الدين.داة على مدى العمر املتبقي ألكتعزيز للعائد طفاؤها  إدين متوفرة للبيع ضمن حقوق امللكية ويتم  أدواتالستثمارات يف  العادلة

  اخلسائر:أو  رباحالقيمة العادلة من خالل األ أساسالتحديد على 
  اخلسائر يف أي من احلاالت التالية:أو  حربا القيمة العادلة من خالل األ أساسبتحديد موجودات ومطلوبات مالية على  بنكيقوم ال
  أو  القيمة العادلة ؛ أساسالتقارير الداخلية عنها على إعداد املطلوبات و أو  وتقييم املوجودات إدارةيتم   •
  أوحد كبري عدم تناسب حماسيب قد ينشأ خالفا لذلك ؛  إىليقّلل أو  ن التحديد يلغيإ  •
  .ية املطلوبة يف العقد خالفا لذلكشتقات مدجمة تعّدل بصورة هامة التدفقات النقداملطلوبات تتضمن مأو  ن املوجوداتإ  •

  حقوق امللكية: أدواتاملطلوبات املالية و   (د)

  حقوق ملكية :أو  التصنيف كدين
التعاقدية والتعريف  على جوهر االتفاقياتبناًء حقوق ملكية أو  كمطلوبات مالية  بنكالدين وحقوق امللكية اليت يصدرها ال أدواتيتم تصنيف 

  حقوق امللكية. داة ألو  املايل لتزاملال

االتزاماملنشأة بعد خصم مجيع أصول حقوق امللكية هي أي عقد يثبت احلصة املتبقية يف أداة  حقوق امللكية الصادرة  أدواتيتم االعرتاف ب .ا
  . املباشرة صدارصايف من تكاليف اإلبقيمة العائدات املقبوضة  بنكعن ال

ا واقتطاعها من حقوق امللكية. ال يتم االعرتاف بأي ربح، حقوق امللكية اخلاصة به أدواتشراء  بنكعاد الأ ذاإ خسارة يف أو  فيتم االعرتاف 
  .بنكحقوق امللكية اخلاصة بال أدواتإلغاء أو  إصدارأو  بيعأو  اخلسائر عند شراءأو  رباحاأل

 اً حق ملكية وفقأداة أو  بشكل منفصل كمطلوبات مالية بنكبة (سندات قابلة للتحويل) الصادرة عن الاملرك دواتاملكونة لأل جزاءيتم تصنيف األ
أو  ن خيار التحويل الذي سيتم تسديده مبوجب تبادل مبلغ نقدي ثابتإ .حقوق امللكيةأداة و  املايل لتزامجلوهر االتفاقيات التعاقدية وتعريف اال

  حق ملكية.أداة هو مبثابة  بنكحقوق امللكية اخلاصة بال دواتأمقابل عدد حمدد من آخر  مايلأصل 
  املطلوبات املالية :

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

يتم حتديده بالقيمة العادلة أو  املايل بغرض املتاجرة لتزاماخلسائر عندما حيتفظ باالأو  رباححتديد املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األ يتم
 اخلسائر.أو  األرباحمن خالل 

  :إذايل و اخلسائر عند االعرتاف األأو  رباحاملايل غري احملتفظ به بغرض املتاجرة قد حيدد بالقيمة العادلة من خالل األ لتزامن االإ
 أوخيفف بشكل جوهري تضارب القياس واالعرتاف الذي قد ينتج ؛ أو  كان مثل هذا االعرتاف يلغي 

 ا وتقييم  اً االثنني معأو  مطلوبات ماليةأو  من جمموعة موجودات مالية اً املايل ميثل جزء لتزامكان اال مة القي أساسها على ئداأواليت يتم ادار
وفق ذلك  داخلياً  البنكوتقدم املعلومات حول ، اسرتاتيجية استثمارية موثقةأو  بنكاملخاطر لل دارةالسرتاتيجية موثقة إل اً العادلة وفق

 أو؛  ساساأل
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 ة من خالل بالقيمة العادل وكان العقد املختلط بكامله حمدداً ، أكثرأو  من عقد حيتوي على مشتق مدمج اً املايل ميثل جزء لتزامكان اال
 .٩اخلسائر مبوجب معيار التقارير املالية الدويل رقم أو  رباحاأل

  :موجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة  (ه)

اية كل فرتة تقرير، يقوم املصرف مبراجعة القيم الأو  تظهر املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف بالكلفة دفرتية بالقيمة العادلة أيهما أقل. يف 
ا أي خسارة تد ين للموجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون مستحقة لتحديد فيما إذا كان يوجد أي مؤشر بأن تلك املوجودات قد أصا

  يف قيمتها. إن وجد هكذا مؤشر، يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات لتحديد مدى خسارة تدين القيمة (إن وجدت). 

لعادلة للموجودات بشكل إفرادي أقل من قيمتها الدفرتية، يتم إنقاص القيمة الدفرتية لتوازي القيمة العادلة. تقيد خسارة تدين القيمة إن كانت القيمة ا
يض لوفر ويف هذه احلالة تعامل خسارة تدين القيمة كتخف التقييم،إعادة اخلسائر، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتياً بقيمة أو  حاًال يف األرباح

  التقييم (املقيد سابقاً).إعادة 

حبيث أن يف حال أن خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً، يتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل إىل أن تصل إىل التقدير املعدل لقيمته العادلة، لكن 
يتم قيد خسارة تدين قيمة لألصل يف سنوات سابقة. يتم قيد  القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن أن حتدد فيما لو مل

التقييم، ويف هذه احلالة يعامل عكس إعادة اخلسائر، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتيًا بقيمة أو  عكس خسارة تدين القيمة حاًال يف األرباح
  التقييم (املقيد سابقاً). إعادة خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر 

نقد على املصرف بيع املوجودات اليت آلت ملكيتها له وفاًء لديون مستحقة خالل سنتني من تاريخ االستحواذ عليها وفقًا ألحكام قرار جملس الجيب 
  .٢٠٠٢لعام  ٢٣وقانون النقد األساسي رقم  ٢٠٠٩كانون األول   ٩الصادر بتاريخ  ٤/م ن/ب٥٩٧والتسليف رقم 

  ملالية :تقاص املوجودات واملطلوبات ا  )و(
ما إ بنكعندما ينوي الأو  تقاص املوجودات واملطلوبات املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل بالصايف فقط عندما يكون هناك حق قانوين لعمل ذلك

  .ن حيقق املوجودات ويسدد املطلوبات بشكل متزامنأما إصايف القيمة و  أساسالقيام بالتسوية على 

 املالية : دواتقياس القيمة العادلة لأل  )ز(

دفعه لتحويل التزام مبوجب عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يف تاريخ أو  السعر الذي ميكن احلصول عليه من بيع األصلن القيمة العادلة هي إ
  .القياس

 يف السوق بأخذها يف االعتبار عند عملية االلتزام واليت يقوم املتشاركنيأو  يتم قياس القيمة العادلة ألصل والتزام معني استنادًا إىل خصائص األصل
  االلتزام يف تاريخ القياس.أو  تسعري األصل

ماد تقنيات يقوم املصرف باعتماد أسعار السوق بتقييم أدواته املالية املتداولة يف سوق مايل نشط، إذا مل يكن سوق األداة نشطًا يقوم املصرف باعت
  الستعمال األقصى ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبق.لقياس القيمة العادلة تأخذ يف االعتبار ا

  مستويات التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة: IFRS 13التقارير املالية عداد حدد املعيار الدويل إل
 املستوى األول: األسعار املعلنة (غري املعدلة) ألصول والتزامات متطابقة يف أسواق نشطة؛ -
سعر املعلن املتضمن يف املستوى األول الذي يتم رصده لألصل وااللتزام؛ سواًء بصورة مباشرة (مثل املستوى الثاين: معلومات غري ال -

 غري مباشرة (أي مشتقة من األسعار)؛أو  األسعار)
  االلتزام ال تستند إىل تلك املرصودة من السوق (معلومات غري منظورة).أو  املستوى الثالث: معلومات عن األصل -
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  وجودات املالية:تدين قيمة امل  )ح(
احية وجود اخلسائر، لنأو  رباحالقيمة العادلة من خالل األ أساساملوجودات املالية، ما عدا تلك اليت هي على  يتم تقييم يف تاريخ كل بيان وضع مايل

يل و بعد اجراء القيد األأكثر و أ . يكون هنالك تدين يف قيمة املوجودات املالية عند وجود دليل حّسي، نتيجة حصول حدثمؤشرات تدين يف قيمتها
  للموجودات، ان التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لالستثمار قد تأثرت.

أو  على الصعوبات املالية اليت ميكن ان تواجه اجلهة املقرتضة، مالية اخنفضت قيمتهاأصول جمموعة أو  مالياً  صالً أن أدلة املوضوعية على تشتمل األ
  .مالية مماثلة أدواتوى التدين يف بعني االعتبار اجتاه ومستاآلخذ  إىلضافة إ، ولة واملخاطر التشغيليةاملصدرة، خماطر السي

  بشكل منفرد وبشكل مجاعي.صول بعني االعتبار األ بنكاملسجلة بالكلفة املطفأة، يأخذ الصول عند النظر بوجود دليل على تدين يف قيمة األ
ي الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية والقيمة االسرتدادية و االكلفة املطفأة حتدد مبا يس أساسجلة على ن خسائر تدين قيمة املوجودات املسإ

يتم عكس خسارة تدنـي القيمة املقيدة ، حصل اخنفاض يف خسارة تدين القيمـة يف فرتة الحقة إذااخلسائر. أو  رباحاملقدرة. تقيد اخلسائر يف األ
ن تبلغه أين القيمة ال تزيد عما كان ميكن املايل بتاريخ عكس خسارة تدصل اخلسائر ضمن حدود ان القيمة الدفرتية لألأو  رباحمن خالل األسابقاً 

  الكلفة املطفأة فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين القيمة.
 موضوعياً دليال ً  االخنفاض الذي يستغرق وقتا طويالً أو  هاما دون تكلفت إىلحقوق امللكية يعترب االخنفاض الكبري يف القيمة العادلة  أدوات إىلبالنسبة 

  على اخنفاض القيمة.
يف الدخل الشامل اآلخر واملرتاكمة ضمن حقوق املسامهني يتم  ن اخلسائر املرتاكمة املسجلة سابقاً إراق مالية متوفرة للبيع، فأو بالنسبة لالستثمارات يف 

راق مالية. ان أو سائر تدين القيمة مثبتة حبصول تدين مستمر ملدة طويلة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف اخلسائر عندما تكون خأو  رباحقيدها يف األ
ن أي إاخلسائر. أو  رباحدين متوفرة للبيع، الحقة حلصول خسارة تدين يف القيمة، ال تقيد يف األ أدواتأي زيادة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف 

  .اخلسائرأو  رباحتقيد يف األ، حقوق ملكية متوفرة للبيع، الحقة حلصول خسارة تدين يف القيمة أدواتادلة لالستثمارات يف زيادة يف القيمة الع

  مالية مشتقة : أدوات  )ط(
ريخ التقرير. يتم قيد قيمتها العادلة بتا أساسعلى  مشتقة ويعاد تقييمها الحقاً داة القيمة العادلة بتاريخ الدخول يف عقد أل أساستقيد املشتقات على 

حتّوطية، ويف هذه احلالة أداة املشتقة حمددة ومستعملة كداة كانت األ  إذااخلسائر اال أو  رباحاخلسائر الناجتة عن ذلك حال حصوهلا يف األأو  رباحاأل
  .اخلسائر يعتمد على طبيعة عالقة التحّوطأو  رباحن توقيت القيد يف األإف

  مشتقات مدجمة:
مشتقة مستقلة عندما ال تكون خماطرها وخصائصها متعلقة  أدواتخرى تعامل كأعقود مضيفة أو  مالية اخرى أدواتاملدجمة ضمن ن املشتقات إ

ا يف األ أساسن العقود املضيفة غري مقّيمة على إالعقود املضيفة و  إىلبقرب بتلك العائدة   اخلسائر.أو  رباحقيمة عادلة تقيد تغريا

  حماسبة التحّوط:
، إما كتحّوطـات أجنبيةغري مشتقة متعلقة مبخاطر عمالت  أدواتمشتقة مدجمة و  أدواتحتّوطية معينة، اليت تتضمن مشتقات و  أدوات بنكال حيدد

 يةجنبملخاطر العمالت األ . تقيد التحّوطاتأجنبيةاطات حتّوطات لصـايف استـثمـارات يف نشأو  حتّوطات التدفقات النقدية،أو  القيمة العادلـــة،
  ات ثابتة كتحّوطات تدفقات نقدية.التزامعلى 

املخاطر واسرتاتيجيته للدخول يف  إدارةه اخلاصة بأهدافو ، التحّوطية والبند املتحّوط لهداة العالقة بني األ بنكيوّثق ال، عند بداية عالقة التحّوط
التحّوطية املستعملة يف عالقة حتّوطية داة كانت األ  إذافيما  بنكيوّثق ال، عند بداية عملية التحّوط وبشكل مستمر، كذلك  .عمليات حتّوط متفرقة
  التدفقات النقدية للبند املتحّوط له.أو  التغريات يف القيمة العادلةإلغاء  هي عالية الفعالية يف



 

 - ٢٥ -

  حتّوط القيمة العادلة:
أي  إىلاخلسائر، باالضافة أو  رباحقيمة عادلة تقيد حاال يف األ ن التغــريات يف القيمة العادلــة للمشتقات احملـددة واملمكن اعتبارها كتحّوطـاتإ

التحّوط والتغري يف البند املتحّوط له داة ن التغري يف القيمة العادلة ألإ .املخاطر املتحّوط هلا إىلتغريات يف القيمة العادلة للبند املتحّوط له العائد 
  الدخل املتعلق بالبند املتحّوط له. املخاطر املتحّوط هلا تقيد يف بند بيان إىلالعائد 

ال تعود أو  تنفيذهاأو  اءهاإأو  يتم بيعهاأو  التحّوطيةداة ينتهي أجل األأو  العالقة التحّوطية، بنكتتوقف حماسبة التحّوط هذه عندما يلغي ال
اخلسائر ابتداء أو  رباحطفاءه يف األإاطر املتحّوط هلا يتم ن تعديل القيمة الدفرتية للبند املتحّوط له الناتج عن املخإ .مقبولة للمحاسبة التحّوطية

  من ذلك التاريخ.
  حتّوط التدفق النقدي:

  ا ضمن الدخل الشامل اآلخر. ن اجلزء الفاعل من التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات احملددة واملعتربة كتحّوطات تدفق نقدي يتم تأجيلهإ
  اخلسائر.أو  رباحيف األ جلزء غري الفاعل تقيد حاالً اخلسائر املتعلقة باأو  رباحن األإ
اخلسائر يف الفرتات اليت يقيد فيها أو  رباحاأل إىليف الدخل الشامل اآلخر واملرتاكمة ضمن حقوق املسامهني يعاد تصنيفها  اً ن املبالغ املقيدة سابقإ

امنا، عندما ينتج عن العمليات املستقبلية  .ل الذي قيد فيه البند املتحّوط لهوذلك يف ذات بند بيان الدخ، اخلسائرأو  رباحالبند املتحّوط له يف األ
واخلسائر املقيدة سابقا يف الدخل الشامل اآلخر واملرتاكمة ضمن  رباحفان األ، مطلوبات غري ماليةأو  املرتقبة املتحّوط هلا قيد ملوجودات غري مالية

  .املطلوبات غري املاليةأو  ملاليةيل لكلفة تلك املوجودات غري او  وتدرج ضمن التقييم األحقوق املسامهني يتم حتويلها من حقوق املسامهني
اءهاأو  يتم بيعهاأو  التحّوطيةداة ينتهي أجل األأو  العالقة التحّوطية، بنكتتوقف حماسبة التحّوط عندما يلغي ال ال تعود مقبولة أو  تنفيذهاأو  ا

ومرتاكمة ضمن حقوق املسامهني بذلك التاريخ تبقى ضمن حقوق آخر  خسائر مقيدة يف الدخل الشاملأو  أرباحللمحاسبة التحّوطية. ان اي 
ائيا يف األ ، تمل حصول عملية مستقبلية مرتقبةاخلسائر. عندما ال يعود من احملأو  رباحاملسامهني وتتحقق عندما تقيد العملية املستقبلية املرتقبة 

  اخلسائر.أو  رباحيف األ رتاكمة سابقا ضمن حقوق املسامهني يتم قيدها حاالً اخلسائر املأو  رباحفان األ

  قروض وتسليفات:  )ي(
ا راق أو غري االستثمارات يف ، قابلة للتحديدأو  القروض والتسليفات هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات ثابتة مالية، وغري حمتفظ 

الكلفة املطفأة بعد تنـزيل الفائدة غري احملققة وبعد مؤونة تدين قيمة الديون حيث ينطبق. تسجل  سأسا. تقيد القروض والتسليفات على للمتاجرة
 أووذلك لوجود شكوك واحتمال بعدم حتصيل قيمتها االصلية و/ستحقاق اال أساسعلى ن املستوى والديون دو الديون الرديئة واملشكوك بتحصيلها 

ا.   عائدا

  كفاالت ماليـة:  )ك(
جراء دفعة إن مدين معّني عجز عن لتعويض احلامل عن خسارة ترتبت أل جراء دفعات حمددةإ بنكالكفاالت املالية هي عقود توجب على الن عقود إ

  كفاالت، كتب اعتماد، عقود ضمان ائتماين).اشكال قانونية للمقاضاة ( ن تأخذ عدةأدين. ميكن هلذه العقود أداة مستحقة مبوجب شروط 

القيمة األعلى ما بني هذه القيمة املطفأة والقيمة  أساسحتمل يف الدفاتر على  قيمتها العادلة، والحقاً  أساسعلى  لياً أو كفاالت املالية تقيد مطلوبات ال
  جراء دفعة من جراء الكفالة ). إاحلالية للدفعة املتوقعة (عندما يصبح من احملتمل 

  :الثابتة املوجودات  )ل(
  ن وجدت. إ، ات املرتاكمة وخسارة تدين القيمةالكلفة التارخيية، بعد تنـزيل االستهالك أساس تظهر املمتلكات واملعدات على
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باستثناء االراضي والدفعات على حساب نفقـات رأمسالية، باستعمال طريقة ، تكلفة املوجوداتطفاء الثابتة املادية إلصول يتم احتساب استهالك األ
  املعنية كما يلي:صول قدرة لألالقسط الثابت على مدى مدة اخلدمة امل

       %   
  ٢    مباين    
  ١٥-٢    أثاث    
  ١٢,٥    معدات مكتبية    
  ٢٠    وسائل النقل    
  ٢٥    أجهزة حاسب آيل    

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

الثابتة يتم حتديدها بالفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفرتية للموجودات ويتم تسجيلها صول ي من األأسائر الناجتة عن استبعاد واخل رباحن األإ
  اخلسائر.أو  رباحضمن األ

  :املادية غري املوجودات    )م(

  .وجدت إن القيمة يف التدين ومؤونة املرتاكمطفاء اإل تنـزيل بعد الكلفة بسعر املادية غري املوجودات تظهر

  جيري إطفاء املوجودات غري املادية على مدى األعمار اإلنتاجية كما يلي:
       %   
  ٢,٥    الفروغ    
  ٢٥    برامج الكمبيوتر    

  اء الشهرة) :نملموسة وغري ملموسة (باستثأصول التدين يف قيمة   )ن(

اية كل فرتة تقرير قد صول ي مؤشر بإن تلك األأكان يوجد   إذاامللموسة وغري امللموسة لتحديد فيما  مبراجعة القيم الدفرتية الصوله بنكيقوم ال، يف 
ا خسارة تدين يف قيمتهاأ   ن وجدت).إلتحديد مدى خسارة تدين القيمة ( صل يتم تقدير القيمة االسرتدادية لأل، ن وجد هكذا مؤشرإ .صا

يتم حسم التدفقات ، عند حتديد القيمة االستعمالية .ناقص كلفة البيع والقيمة االستعماليةالقيمة االسرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة 
قيمتها احلالية باستعمال نسبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املالزمة  إىلالنقدية املستقبلية املقدرة 

  .تقديرات التدفقات النقدية املستقبليةالذي مل يتم بشأنه تعديل صل لأل
تقيد خسارة تدنـي  .لتوازي القيمة االسرتداديةصل يتم انقاص القيمة الدفرتية لأل، قـل من قيمته الدفرتيةأصل ان تقدير القيمـة االسرتدادية لألك  إذا

ويف هذه احلالة تعامل خسارة تدين القيمة  ، التقييمإعادة بقيمة  املختص مسجل دفرتياً صل كان األ  إذااخلسائر، اال أو  رباحالقيمة حاال يف األ
  ).التقييم ( املقيد سابقاً إعادة ر كتخفيض لوف

التقدير املعّدل  إىلن تصل أ إىل( وحدة منتجة لتدفقات نقدية ) صل ، يتم زيادة القيمة الدفرتية لألخسارة تدين القيمة الحقاً  انعكست يف حال
ن حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة أيث ان القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن لقيمتها االسرتدادية، لكن حب

صل كان األ  إذااال ، اخلسائرأو  رباحيف األ يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة حاالً  .( وحدة منتجة لتدفقات نقدية ) يف سنوات سابقةصل لأل
 التقييم ( املقيد سابقاً).إعادة ويف هذه احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر ، التقييمإعادة بقيمة  دفرتياً املختص مسجل 
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اخلاصة واملمتلكات املأخوذة استيفاء لقروض هي القيمة السوقية املقدرة كما حتدد من قبل خممين العقارات على  بنكن القيمة العادلة ملمتلكات الإ
ة يف املنطقة اجلغرافية نفسها وعلى  أساس القيمة املتوقعة لعملية بيع حالية بني مشرتي راغب  أساستوافق السوق من خالل املقارنة مع عمليات مشا

  .التصفية بعد تعديل عامل عدم السيولة وقيود السوقأو  أي يف غري عمليات البيع القسرية، وبائع راغب

اية اخلدمة  )س(   للموظفني: مؤونة تعويضات 

املؤسسة. متثل هذه  إىليسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيه و  مسجل يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية بنكإن ال
اية اخلدمة بنكاملسامهات اتفاق ال نات االجتماعية. بالتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض من مؤسسة التأميو  مع موظفيه حول تعويض 

اية اخلدمة.التزامأي  بنكليس على ال   ات أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض 

  املؤونات:  )ع(

ن يتوجب أنه من احملتمل أاستنتاجي ميكن تقديره بشكل موثوق، و أو  موجب قانوين بنكترتب على ال - سابق نتيجة حدث -  إذايتم قيد املؤونات 
دفقات النقدية املستقبلية املتوقعة باستعمال نسبة قبل يتم حتديد املؤونات عن طريق حسم الت .اخلارج لتسديد املوجب إىلية جراء تدفق منافع اقتصادإ

  ، حسبما ينطبق.لتزامالضريبة اليت تعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر احملددة لال

  :عباءات واأليرادحتقق اإل  )ف(

والتسليفات املصنفة دون والنسبة املطبقة، باستثناء القروض صل باحلسبان رصيد األاآلخذ االستحقاق، مع  أساسعباء الفوائد على أت و اإيرادتقيد 
ا فقط عند حتقق اسرتدادها. تتضمن  والرديئة مشكوك بتحصيلها، العادية احلسومات إطفاء الفوائد  أعباءات و إيراداليت يتم االعرتاف بعائدا
  ات.و والعال

مطـلوبـات مـاليـة ( مثل العموالت أو  من نسـبـة الفـائـدة الفعـليــة علـى موجــودات مـالية ـياً أساس سـوم والعـموالت اليت تشكـل جزءاً الر  أعباءات و إيرادن إ
  عباء الفوائد.أات و إيراددراجها ضمن إة على القروض ) يتم والرسوم املكتسب

  .عند تنفيذ اخلدمات املعنية األخرىت ات الرسوم والعموالإيرادتقيد 
  الفوائد الظاهرة يف بيان الدخل ما يلي: أعباءات و إيرادتتضمن 

  فوائد على موجودات ومطلوبات مالية بالكلفة املطفأة.  -

  راق مالية متوفرة للبيعأو فوائد على استثمارات يف   -

ا عندما تكون خماطر نسبة ، عالية التحوط، مبا فيها عدم ف القيمة العادلة ملشتقات مقبولةالتغريات يف  - والبنود املتحّوط هلا املتعلقة 
  .الفائدة هي املخاطر املتحّوط هلا

ات الفوائد على حمفظة املتاجرة إيرادو  اخلسائرأو  رباحالقيمة العادلة من خالل األ أساسالفوائد على املوجودات املالية احملددة على  اتإيراد إظهاريتم 
  .والدخل الشامل اآلخر بيان الدخلضمن  بشكل منفصل

ا للمتاجرة أو  رباحالقيمة العادلة من خالل األ أساسمن املوجودات املالية احملددة على  األخرىات يرادتتضمن صايف اإل اخلسائر غري تلك احملتفظ 
  ما يلي:

  .رباحنصبة األأات إيراد  -
  / خسائر حمققة وغري حمققة.أرباح  -
  فروقات الصرف.  -
  االخرى. اتيرادراق املالية املتوفرة للبيع ضمن اإلو على األ رباحيتم قيد أنصبة األ .احلق باستالم الدفعة وءعند نش رباحانصبة األ إيراديتم االعرتاف ب
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  ضريبة الدخل:  )ص(

  متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.
 رباحمن صايف األ % ٢٥، والذي حدد الضريبة مبعدل ٢٠٠١نيسان  ١٦تاريخ  ٢٨ألحكام القانون  مؤونة ضريبة الدخل وفقاً  بنكحيتسب ال

ت تشريعات ضريبية جديدة تفرض على ر صد ٢٠١٣احمللية. خالل عام  ل مجيع اإلضافات باستثناء رسم اإلدارةو هي تشم ،اخلاضعة للضريبة
  .٢٠١٧ يف عام %١٠مت رفع هذه النسبة إىل  ،تسديد الضريبةتسدد مع ربح السنوي و من الضرائب على ال %٥الشركات رسم إعادة إعمار بنسبة 

بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري اجلائز  بيان الدخلالصافية الواردة يف  رباحاخلاضعة للضريبة عن األ رباحختتلف األ
  تنـزيلها من الوعاء الضرييب.

املطلوبات يف البيانات املالية أو  اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجوداتأو  لة هي الضرائب املتوقع دفعهاإن الضرائب املؤج
 الضرييب لتزامها. وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقاً للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية االأساسوالقيمة اليت يتم احتساب الربح الضرييب على 

  حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.أو 
ما يتم يتم االعرتاف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقبال. بين

  .تنزل مستقبًال عند احتساب الربح الضرييب االعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف
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 

  :النقد وما يوازي النقد  )ق(

ا األصلية ثالثة أشهر فأقل)، وتتضمن: النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية هو النقد واألرصدة النقدية ال يت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر(استحقاقا
ا األصلية ثالثة  ية اليت تستحق خالل مدةبنكية، وتنـزل ودائع البنوك واملؤسسات البنكواألرصدة لدى البنوك واملؤسسات ال ثالثة أشهر(استحقاقا

  رصدة املقيدة السحب.أشهر فأقل ) واأل
  :رباححصة السهم من األ  )ر(

يتم احتساب حصة  .سهمه العاديةاملخفضة بالنسبة أل رباحية وحصة السهم من األساساأل رباحمعلومات حول حصة السهم من األ بنكيعرض ال
على املعدل املوزون لعدد االسهم العادية  بنكة للاخلسارة للفرتة العائد حلملة االسهم العاديأو  ية بتقسيم صايف الربحساساأل رباحالسهم من األ

اخلسارة على محلة االسهم العادية واملعدل املوزون لعدد أو  املخفضة عرب تعديل الربح رباحخالل الفرتة. يتم احتساب حصة السهم من األ املتداولة
  ية واليت تتضمن خيار االسهم املمنوح للموظفني، حسبما ينطبق.جلميع تأثريات التخفيضات احملتملة على االسهم العاد املتداولةسهم العادية األ
  
  اضاتية للتقديرات واالفتر أساسأحكام محاسبية مهمة ومصادر   -٤

أن تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة بالقيمة الدفرتية  بنكال إدارةأعاله، على  ٣رقم  يضاحلسياسات احملاسبية املفصلة يف اإليف سياق تطبيق ا
ا على عامل اخلربة وعلى عوامل أخرى تعتربللموجو   دات واملطلوبات غري املتوفرة من مصادر أخرى. تعتمد هذه التقديرات واالفرتاضات املتعلقة 

  ذات صلة. وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التغريات واالفرتاضات.
ة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية اليت حيصل فيها تعديل تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات بشكل دوري. يتم إجراء القيود الناجت

كانت املراجعة تؤثر على الفرتة احلالية   إذايف فرتة املراجعة وفرتات الحقة أو  كانت هذه املراجعة تؤثر حصريًا على هذه الفرتة،  إذاالتقدير وذلك 
  وفرتات الحقة. 
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  أحكام مهمة لتقدير المخاطر
واليت قد ينتج عنها خماطر  بيان الوضع املايل،ية املتعلقة باملستقبل، ومصادر أساسية أخرى للتقديرات كما يف تاريخ ساسيلي التقديرات األما في

  التسبب بتعديالت على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية التالية.
  :الخنفاض يف قيمة القروض والتسليفاتا

كان يتوجب قيد خسارة ناجتة عن   إذاكان هناك اخنفاض يف قيمتها. عند حتديد فيما   إذادوريًا مبراجعة حمفظة القروض ملعرفة ما  بنكلايقوم 
لتحديد وجود معلومات ملموسة يؤكد وجود اخنفاض، قابل للقياس، يف التدفقات النقدية املقدرة اليت تنتج  بنكاخنفاض يف القيمة، يستعمل ال

ضاع أو وجود  إىلأو  على التسديد، بنكحصول تغري سليب يف قدرة مديين ال إىلة القروض. قد تتضمن األدلة معلومات ملموسة تشري من حمفظ
  على حتصيل مستحقاته. بنكاقتصادية ذات صلة بعدم قدرة ال

وجودات ذات خماطر ائتمان ودليل موضوعي على خربات سابقة فيما يتعلق خبسائر متعلقة مب إىلاألحكام والتقديرات باالستناد  دارةتستعمل اإل
ة لتلك املتعلقة باحملفظة، عند تقدير تدفقات النقدية. يقوم ال مبراجعة دورية للمنهجية وللتقديرات املستعملة  بنكوجود اخنفاض يف القيمة مشا

اخلسائر الفعلية من جهة و  بني تقديرات اخلسائر من جهةلتحديد قيمة وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية، لتقليل حجم الفروقات اليت قد تنتج 
  أخرى.

 حتديد القيم العادلة :

 باستعمال عندما ال ميكن حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ضمن بيان الوضع املايل باستعمال سعر السوق املتداول، يتم حتديد القيمة العادلة
  ).ز( ٣) كما هو مذكور يف اإليضاح Discount Cash Flow (DCF) modelدية (تقنيات تقييم تتضمن متوذج حسم التدفقات النق

عملياً، إن سعر احلسم املستخدم يف قياس القيمة العادلة  يتم أخذ املعطيات يف مناذج التقييم هذه من أسعار سوق ميكن حلظها، حيث أمكن.
توفرة من املشاركني يف السوق، مبا فيها الفائدة املرتبطة باملخاطر املتدنية، نسبة باستعمال منوذج التقييم، يأخذ يف احلسبان املعلومات املنظورة امل

لغاية تسعري خماطر املديونية (العائدة للمصرف وللجهة املتعاقد معها)  )Credit Default Swap Rates(السواب على خماطر املديونية 
تغيري يف االفرتاضات املتعلقة بأي من هذه العوامل قد يؤثر على القيمة أي  نسبة احلسم املطبقة. إنإىل  وعامل خماطر السيولة الذي يضاف

  عن مصرف سورية املركزي.السيادية ومن ضمنها شهادات اإليداع الصادرة سندات لالعادلة ل
فيها  تكونطبق يف احلاالت اليت تستخدم املعطيات غري املنظورة يف قياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفرة، وبالتايل تن

أن متثل السعر املقبول للتفرغ عنها أي  السـوق بتاريخ التقييم ضعيفة هذا إن وجدت، وجيب أن تبقى الغاية من قياس القيمة العادلة نفسها، حركة
  مالية. أدواتصاحب االلتزام ملطلوبات أو  املالية دواتمن مالك األ
 املتوفرة املعلوماتنظورة باالعتماد على أفضل املعلومات املتوفرة يف ظل الظروف احمليطة، واليت ميكن أن تتضمن املعطيات غري املإىل  يتم الوصول
  .لدى املنشأة

 :تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة

ا اجلمهورية العربية السورية، قامت اإل ، ال توجد مؤشرات دارةرتدادية لألصول. باعتقاد اإلبتقدير القيمة االس دارةيف ظل الظروف الراهنة اليت متر 
 مؤونات تدين إضافية. لتكوين

 :مبدأ االستمرارية

 طلبات معيار احملاسبة الدويل تعلى االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستمرارية وذلك حسب م بنكالبتقييم مدى قدرة  دارةقامت اإل

ا حالة عدم االستقرار من أنه وبالرغم  دارةالية والتشغيلية. تعتقد اإلعة من املؤشرات املبتقييمها على جممو  دارة. اعتمدت اإل١ رقم اليت متر 
عليه  بناءً تلك املوارد الكافية لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظور. مي البنكالعربية السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية، فإن  اجلمهورية
  ائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية.القو إعداد فقد مت 
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  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية   - ٥

 هذا البند مايلي : يتضمن
    لو كانون األ  ٣١ في كما       

      ٦٢٠١          ٧٢٠١    
     ل.س.          ل.س.        

      ١,٨٢٨,٢٥٤,٤٩٨        ٣,١٤٧,٠٣٤,٠٠٠      نقد يف اخلزينة
      ٢٨٣,٤٩١,١٠٢        ٢٤٦,٧٩٦,٤٦٩      نقد يف الفروع املغلقة*

 :أرصدة لدى بنوك مركزية

     ٤,٣٩٥,٦٨٢,٧٢١        ٩,٠٤٣,٨٦٦,٩٠٠      وحتت الطلب حسابات جارية

      ٢,٣٨٢,٨٨٤,٤١٠        ٢,٦٧٢,١٢١,٥٧٧      ** الزامي احتياطي نقدي
      ٨,٨٩٠,٣١٢,٧٣١        ١٥,١٠٩,٨١٨,٩٤٦      اجملموع

أرصدة باللريات  منهامؤقتاً،  اعلى إيقاف العمل فيه مصرف سورية املركزيقة من قبل ها بعد حصول املوافإغالقمت  اليتميثل النقد املوجود يف الفروع *
الصرف بتاريخ  أسعار ة حسبقومم جنبيةبالعمالت األلرية سورية لألرصدة  ٢١٢,٢٩٨,٦٥٦مبلغ و  لرية سورية ٣٤,٤٩٧,٨١٣ بلغت السورية
لرية سورية لألرصدة بالعمالت  ٢٤٨,٩٩٣,٢٨٩لرية سورية ومبلغ  ٣٤,٤٩٧,٨١٣أرصدة باللريات السورية  (مقابل ٢٠١٧األول  كانون  ٣١

  .يف كل من الفروع حرستا ودرعا) ٢٠١٦األول  كانون  ٣١األجنبية مقومة حسب أسعار الصرف بتاريخ 
رار املتعلقة باألحداث علمًا بأن عقود التأمني تشتمل فقط على تغطية النقد واملوجودات األخرى من احلريق والسرقة وال تشتمل على تعويض األض

  يضاحكما يف اإلالقوائم املالية  إعداد تاريخ لتغطية كافة األضرار املتوقعة حىت الشغب والتخريب، وعليه مت تكوين مؤونات  أعمالاالستثنائية ك
  .١٨رقم 

 ٢٠١١ أيار ٢ تاريخ ٥٩٣٨ رقم القرار الوزراء لسجم رئاسة عن الصادرة السورية العربية اجلمهورية يف املطبقة صرفيةامل والتشريعات للقوانني وفقاً   **
 التوفري ودائع الطلب، حتت الودائع متوسط من %٥ نسبةب مصرف سورية املركزي لدى زاميإل نقدي احتياطيب حتتفظ أن املصارف على

  .السكين اإلدخار ودائع باستثناء ألجل والودائع
  .بنكلل التشغيلية شطةاألن يف استعماله يتم وال إلزامي االحتياطي هذا إن  
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 صارف مالرصدة لدى أ   - ٦

 هذا البند مايلي: يتضمن
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
    لو كانون األ  ٣١كما في       لو كانون األ  ٣١كما في       لو كانون األ  ٣١كما في       
     ٦٢٠١      ١٧٢٠     ٦٢٠١      ٧٢٠١     ٢٠١٦      ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.     س.ل.      ل.س.     ل.س.      ل.س.      

 ٦,١٢٥,٦٦٢,٩٨٥  ٣,٠٧٩,٤٦٤,٧٤١    ٧٩٣,٧٤٥,٩٢٢    ٧٦٤,٦٢٦,٤٩٢  ٥,٣٣١,٩١٧,٠٦٣  ٢,٣١٤,٨٣٨,٢٤٩ *حتت الطلبو  حسابات جارية

 ٤١٥,٢٥٣,٧٥٠,٥  ٧,١٧٠,٢١٦,١١٠  ٤,٣٦٥,٢٥٣,٧٥٠  ٦,٦٦٧,٠٢٥,٦٩٩  ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠   ٥٠٣,١٩٠,٤١١  )أقلأو  استحقاقها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهرألجل ( ودائع

   ١١,٥٤٠,٩١٦,٧٣٥  ١٠,٢٤٩,٦٨٠,٨٥١  ٥,١٥٨,٩٩٩,٦٧٢  ٧,٤٣١,٦٥٢,١٩١  ٦,٣٨١,٩١٧,٠٦٣    ٢,٨١٨,٠٢٨,٦٦٠  

  .)٢٠١٦األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ٩٢,٧٦٩,٥٤٢مقابل ( ٢٠١٧األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ٧٨,١٩٥,٤٣٩ بلغت األرصدة املقيدة السحب لدى املصارف اخلارجية

 .)٢٠١٦األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ٥,٣٣١,٩١٧,٠٦٣مقابل ( ٢٠١٧األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ٢,٣١٤,٨٣٨,٢٤٩بدون فائدة  احمللية بلغت األرصدة لدى املصارف
 :يتضمن رصيد احلسابات اجلارية وحتت الطلب مايلي   *

لرية سورية كما  ١٣٣,٤٨١,٤٠٠ا املقومة باللريات السورية مبلغوبلغت قيمته ٢٠١٢قام البنك بتسديدها خالل عام ، دوالر أمريكي ٣٠٦,١٥٠صايف رصيد كفالة خارجية بالعمالت األجنبية بقيمة  -
 موضح أدناه.، وقد مت تسجيل مصروف املؤونة كما هو وقد مت تكوين مؤونة لتغطية كامل قيمتها حلني البت بتعويض قيمة الكفالة املسددة، ٢٠١٧األول  كانون  ٣١يف 

عالمه بضرورة حجز املبلغ لصاحلنا إوقد مت متابعة البنك املراسل و ، ٢٠١٧أيار  ١٠وذلك مبوجب مطالبة أصولية من املستفيد بتاريخ  ٢٠١٨حزيران  ٣٠متديد الكفالة لغاية  ٢٠١٧متوز  ٢مت بتاريخ 
  ."دراسة طلبنا باملستقبل يف حال زوال العقوباتإعادة  مع االحتفاظ حبقللعقوبات األوروبية و  ظراً ال ميكن دفع قيمة الكفالة ن" ).٢٠١٧أيلول  ٢٠ (آخر مراسلة كانت بتاريخ

  كما يف  لرية سورية ٤٦,٢٣٩,٥٥٧وبلغت قيمتها املقومة باللريات السورية مبلغ  ٢٠١٥قام البنك بتسديدها خالل عام ، يورو أورويب ٨٨,٩٠٠صايف رصيد كفالة خارجية بالعمالت األجنبية بقيمة  -
 ، وقد مت تسجيل مصروف املؤونة كما هو موضح أدناه.وقد مت تكوين مؤونة لتغطية كامل قيمتها حلني البت بتعويض قيمة الكفالة املسددة ٢٠١٧األول  كانون  ٣١

 كانون األول ٢٦مه بضرورة حجز املبلغ لصاحلنا (آخر مراسلة كانت بتاريخ عالإوقد مت متابعة البنك املراسل و ، ٢٠١٥أيار  ٣١يوجد متابعات من املستفيد حيث آخر مطالبة وردت إلينا بتاريخ 
دراسة طلبنا باملستقبل يف حال إعادة  للعقوبات األوروبية ومع االحتفاظ حبق ال ميكن دفع قيمة الكفالة نظراً " ٢٠١٨كانون الثاين   ٢ ولكن رد البنك املراسل بأكثر من مرة كان آخرها بتاريخ .)٢٠١٦
 ."لعقوباتزوال ا
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 يبني اجلدول التايل رصيد حمفظة الكفاالت اخلارجية:
  محفظة كفاالت خارجية:

 يتضمن هذا البند مايلي:
    كانون األول  ٣١كما في       
     ٦٢٠١      ٢٠١٧    
  ل.س.      ل.س.      

   ٢٠٦,٥٢٢,٠٩٧   ١٧٩,٧٢٠,٩٥٧  رصيد حمفظة كفاالت خارجية

  )  ٢٠٦,٥٢٢,٠٩٧( )  ١٧٩,٧٢٠,٩٥٧(  ةخمصص حمفظة كفاالت خارجي
    -      -    

  حركة مخصص محفظة كفاالت خارجية:
 يتضمن هذا البند مايلي:

    كانون األول  ٣١كما في       
     ٦٢٠١      ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.      

    ١٣٥,٧٧٥,٢٦٤    ٢٠٦,٥٢٢,٠٩٧  الرصيد يف بداية السنة
    -     -    املكون خالل السنة

   ٨٣٣٧٠,٧٤٦,  )  ٢٦,٨٠١,١٤٠(  تأثري فروقات أسعار الصرف

اية السن     ٢٠٦,٥٢٢,٠٩٧   ١٧٩,٧٢٠,٩٥٧  ةالرصيد يف 
  
 مصارف اللدى  إيداعات   - ٧

  :يتضمن هذا البند ما يلي
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية    
    لو كانون األ  ٣١كما في       لو كانون األ  ٣١كما في       لو كانون األ  ٣١كما في       
     ٦٢٠١      ٧٢٠١     ٦٢٠١      ٧٢٠١     ٦٢٠١      ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.     ل.س.      ل.س.     ل.س.      ل.س.      

ا عن( إيداعات   ٢٥,٥٠٢,٩٣٤,٥٠٠  ٢٥,٤٧٨,٦١٤,٥٩٥  ٢٥,٥٠٢,٩٣٤,٥٠٠  ٢٥,٤٧٨,٦١٤,٥٩٥    -      -    )من تاريخ إنشائها ثالثة أشهر تزيد استحقاقا
      -      -    ٢٥,٥٠٢,٩٣٤,٥٠٠  ٢٥,٤٧٨,٦١٤,٥٩٥  ٢٥,٥٠٢,٩٣٤,٥٠٠  ٢٥,٤٧٨,٦١٤,٥٩٥  



 

  - ٣٣ -

  مباشرةالئتمانية االتسهيالت في الصا  -٨

   كانون األول  ٣١ في كما    يتضمن هذا البند مايلي:

       ٦٢٠١          ٧٢٠١    
    ل.س.          ل.س.        

  الشركات الكبرى:
      ٤٩٤,٩١٩,١٦٠        ٤٥٦,٧٥١,٣٢٢      حمسومة كمبياالت (سندات)  
      ١,١٦٤,٠١٧,٢٨٣        ١,١٤٧,٧٦٥,٨٦٤      ةجارية مدين حسابات  
      ٣٧,٩١٢,٩٠٥,٢٤٤        ٣٤,٢٥٨,٣٨٦,٢٧٥      وسلف قروض  
      ٦٤,١٧٨,١١١        ٥٩,٦١٤,٨٩٠      بطاقات االئتمان  
  )    ٢,٦٦١,٩٦٠(  )    ٣,٢٣٠,٢٤٧  (    السلفو  املقبوضة مقدماً على القروض الفوائد  

      ٣٩,٦٣٣,٣٥٧,٨٣٨        ٣٥,٩١٩,٢٨٨,١٠٤      
  المتوسطة:و  المؤسسات الصغيرة

      ١٨,٦٢٨,٠٥٩        ١٧,٢٧٦,٩٤٨      حمسومة كمبياالت (سندات)  
      ٦,٢٢٥,٤١٤        ١,٣٨٢,٩٢٠      حسابات جارية مدينة  
      ٢٦,٦١٩,٤٨٢        ٣٠,٢١٨,١١٥      قروض وسلف  

      ٥١,٤٧٢,٩٥٥        ٤٨,٨٧٧,٩٨٣      
  األفراد:

        ٣٥٠,٢٦٠          ٣٣٥,٢٦٠      حمسومة كمبياالت (سندات)  
        ٢٢٨,٤٢٨        ١٦,٢٧٩,٣١٤     حسابات جارية مدينة  
      ٢٠٩,٤٨٢,٢٨٢        ٢٧٣,٦٣٦,٣١٦      قروض وسلف  
      ٤٢,٤٥٦,٠٢٠        ٣٩,٧٦٠,٩١٧      بطاقات االئتمان  
  )      ١,٠١١(      -        القروض الفوائد املقبوضة مقدماً على  

      ٢٥٢,٥١٥,٩٧٩        ٣٣٠,٠١١,٨٠٧      
      ٣٩,٩٣٧,٣٤٦,٧٧٢        ٣٦,٢٩٨,١٧٧,٨٩٤      إمجايل التسهيالت االئتمانية

  )    ١١,٧٨٦,٤٠٨,٥٨٨(  )  ١٣,٥٩٧,٢٥٦,٢٨٧(    قةمعلّ  فوائد
  )    ١٦,٤٢٠,٩٨٦,٥٠٩(  )    ٤٤٢,٩٣٢,٦٦٥,١٤(   مباشرة تدين تسهيالت ائتمانية خمصص
    ١١,٧٢٩,٩٥١,٦٧٥        ٢٥٧,٩٨٨,٩٤٢,٨     التسهيالت االئتمانية املباشرة صايف

 مقابــــــل( ٢٠١٧األول  كــــــانون  ٣١مــــــا يف ك  لــــــرية ســـــورية ٢٩,٤١٤,٨٤٦,٨٨١ ) املباشــــــرةغــــــري املنتجـــــةغـــــري العاملــــــة ( بلغـــــت التســــــهيالت اإلئتمانيــــــة
التسـهيالت االئتمانيـة املباشـرة للسـنة إمجـايل مـن رصـيد  %٨١,٠٤نسـبته  ، أي مـا)٢٠١٦األول  كـانون  ٣١يف  كما لرية سورية ٢٩,٩٢٣,٣٥١,٣٠٢

  .)٢٠١٦األول  نكانو   ٣١ يف كمامن رصيد التسهيالت االئتمانية املباشرة   %٧٤,٩٣مقابل ( ٢٠١٧األول  كانون  ٣١يف املنتهية 
  كمــــــــا يف   لــــــــرية ســــــــورية ١٥,٨١٧,٥٩٠,٥٩٤املعلقــــــــة بعــــــــد تنـــــــــزيل الفوائــــــــد  ) املباشــــــــرةغــــــــري املنتجــــــــةغــــــــري العاملــــــــة ( بلغــــــــت التســــــــهيالت اإلئتمانيــــــــة

إمجـــايل مـــن رصـــيد  %٤٣,٥٨، أي مـــا نســـبته )٢٠١٦األول  كـــانون  ٣١ســـورية كمـــا يف  لـــرية ١٨,١٣٦,٩٤٢,٧١٤مقابـــل ( ٢٠١٧األول  كـــانون  ٣١
  .)٢٠١٦األول  كانون  ٣١كما يف   %٤٥,٤١مقابل ( ٢٠١٧األول  كانون  ٣١باشرة كما يف االئتمانية امل سهيالتالت
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 كانت كما يلي:  املباشرة إن حركة خمصص تدين قيمة التسهيالت االئتمانية
    ٧٢٠١    

  المؤسسات            
    المجموع      األفراد      الصغيرة والمتوسطة      الشركات      
    ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      
  ١٦,٤٢٠,٩٨٦,٥٠٩    ١١٤,٩٦٥,٤٤٨    ١٦,٤١٩,٢٨٣  ١٦,٢٨٩,٦٠١,٧٧٨  ل السنةأو الرصيد يف 

  )١,٩٣٢,٢٠٨,٧٣٢(  )  ١٦,٦٦٤,٤٤٧(  )  ٢,٩٣٨,٩٤٦(  )١,٩١٢,٦٠٥,٣٣٩(  التغري خالل السنة
  )  ٢٤٥,٨٤٥,١١(  )    ٥٠,٠٠٠(    -    )  ٤٥,٧٩٥,١١٢(  (ديون مشطوبة) املستخدم خالل السنة

  ٤٤٢,٩٣٢,٦٦٥,١٤    ٩٨,٢٥١,٠٠١    ١٣,٤٨٠,٣٣٧  ١٤,٣٣١,٢٠١,٣٢٧  اية السنةالرصيد يف 
  ل السنةأو الرصيد في 

  ١٦,١٩٢,٤٣١,٦٦٤    ١٣٥,٠٩٢,٣٧٥    ١٦,٨٥٤,٧٣٣  ١٦,٠٤٠,٤٨٤,٥٥٦  للديون غري املنتجةالقيمة  تدينخمصص 
    ٢٢٨,٥٥٤,٨٤٥  )  ٢٠,١٢٦,٩٢٧(  )  ٤٣٥,٤٥٠(    ٢٤٩,١١٧,٢٢٢  للديون املنتجةالقيمة  تدينخمصص 

    ١٦,٤٢٠,٩٨٦,٥٠٩    ١١٤,٩٦٥,٤٤٨    ١٦,٤١٩,٢٨٣  ١٦,٢٨٩,٦٠١,٧٧٨  
  التغير خالل السنة

  إضافات:
    ١,٢٥٧,٧٩٥,٦٧٦    ١٠,٤٠٦,٦٣٤    ٥,٤٠٢,١٨٧    ١,٢٤١,٩٨٦,٨٥٥  للديون غري املنتجةالقيمة  تدينخمصص 
    ٢٣٠,٩٢٣,٦٢٨    ١,٨١٧,٥٠١      ٣٩,٧٠٥    ٢٢٩,٠٦٦,٤٢٢  للديون املنتجةالقيمة  تدينخمصص 

  :*داداتاستر 
  )١,١٤١,٣٥٨,٤٧٥(  )  ١٠,٤٣٧,٤٤٥(  )  ١,٥٥٦,١٢٤(  )١,١٢٩,٣٦٤,٩٠٦(  للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 

  فروقات أسعار صرف ناجتة عن تكوين مؤونات
  )١,٩٨٠,٥٣٩,٥٢٩(    -      -    )١,٩٨٠,٥٣٩,٥٢٩(    غري املنتجة للديون بالعمالت األجنبية  

  )  ٢٩٩,٠٣٠,٠٣٢(  )  ١٨,٤٥١,١٣٧(  )  ٦,٨٢٤,٧١٤(  )  ٢٧٣,٧٥٤,١٨١(  للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 
    )١,٩٣٢,٢٠٨,٧٣٢(  )  ١٦,٦٦٤,٤٤٧(  )  ٢,٩٣٨,٩٤٦(  )١,٩١٢,٦٠٥,٣٣٩(  

  (ديون مشطوبة) المستخدم خالل السنة
  )  ٤٥,٢٦٣,٠٤٢(  )    ٥٠,٠٠٠(    -    )  ٤٥,٢١٣,٠٤٢( للديون غري املنتجةالقيمة  تدينخمصص 

  )  ٥٨٢,٠٧٠(    -      -    )  ٥٨٢,٠٧٠(  نتجةامل للديونخمصص تدين القيمة 
    )٤٥,٨٤٥,١١٢(  )    ٥٠,٠٠٠(    -    )  ٤٥,٧٩٥,١١٢  (  

  الرصيد في نهاية السنة
  ١٤,٢٨٣,٠٦٦,٢٩٤    ١٣٥,٠١١,٥٦٤    ٢٠,٧٠٠,٧٩٦  ١٤,١٢٧,٣٥٣,٩٣٤  للديون غري املنتجةالقيمة  تدينخمصص 
    ١٥٩,٨٦٦,٣٧١  )  ٧٦٠,٥٦٣,٣٦(  )  ٧,٢٢٠,٤٥٩(    ٢٠٣,٨٤٧,٣٩٣  للديون املنتجةالقيمة  تدينخمصص 

    ١٤,٤٤٢,٩٣٢,٦٦٥    ٩٨,٢٥١,٠٠١    ١٣,٤٨٠,٣٣٧  ١٤,٣٣١,٢٠١,٣٢٧  



 

 - ٣٥ -

    ٢٠١٦    
  المؤسسات            
    المجموع      األفراد      الصغيرة والمتوسطة      الشركات      
    ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  ١٢,٩٨٥,١٢٩,٢١٩    ١١٢,٩٨١,٥١٢    ٢٠,٩٢٦,٥٥٥  ١٢,٨٥١,٢٢١,١٥٢  الرصيد يف أول السنة
    ٤,٢٨٩,٦١٠,٣٣١    ٢,٢٤٤,٣١٧  )  ٤,٥٠١,٧٩٨(    ٤,٢٩١,٨٦٧,٨١٢  التغري خالل السنة

  )  ٨٥٣,٧٥٣,٠٤١(  )  ٢٦٠,٣٨١(  )    ٥,٤٧٤(  )  ٨٥٣,٤٨٧,١٨٦(  (ديون مشطوبة) املستخدم خالل السنة
اية السنة   ١٦,٤٢٠,٩٨٦,٥٠٩    ١١٤,٩٦٥,٤٤٨    ١٦,٤١٩,٢٨٣  ١٦,٢٨٩,٦٠١,٧٧٨  الرصيد يف 
  ةالرصيد في أول السن

  ١٢,٧٥٨,٩٢٩,٤٨٣    ١٢١,٠٢٨,٨٤٠    ٢٠,٤٨٦,٩٤٦  ١٢,٦١٧,٤١٣,٦٩٧  للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
    ٢٢٦,١٩٩,٧٣٦  )  ٨,٠٤٧,٣٢٨(    ٤٣٩,٦٠٩    ٢٣٣,٨٠٧,٤٥٥  للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 

    ١٢,٩٨٥,١٢٩,٢١٩    ١١٢,٩٨١,٥١٢    ٢٠,٩٢٦,٥٥٥  ١٢,٨٥١,٢٢١,١٥٢  
  التغير خالل السنة

  إضافات:
  ٢,٨٧١,٨٩٨,٧٩٦    ١٨,٢٣٥,٦٥٥    ١,٠٩٣,٠٦٥,٨٥٣    ١,٧٦٠,٥٩٧,٢٨٨  للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 

  فروقات أسعار صرف ناجتة عن تكوين مؤونات
    ٣,٠٥٠,٨٥٦,٨٥٠    -      -      ٣,٠٥٠,٨٥٦,٨٥٠  غري املنتجة للديون بالعمالت األجنبية  

    ١٩٩,٧٩٨,٣٨٥    ٥٠٥,٥٤١    ١٣٩,٨٣٤    ١٩٩,١٥٣,٠١٠  للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 
  :*استردادات

  )١,٦٤٦,٥٢٣,٥١٥(  )  ٤,٠٧٧,٦١٣(  )١,٠٩٦,٦٩٨,٠٦٦(  )  ٥٤٥,٧٤٧,٨٣٦(  للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
  )  ١٨٦,٤٢٠,١٨٥(  )  ١٢,٤١٩,٢٦٦(  )  ١,٠٠٩,٤١٩(  )  ١٧٢,٩٩١,٥٠٠(  للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 

    ٤,٢٨٩,٦١٠,٣٣١    ٢,٢٤٤,٣١٧  )  ٤,٥٠١,٧٩٨(    ٤,٢٩١,٨٦٧,٨١٢    
  (ديون مشطوبة) المستخدم خالل السنة
  )  ٨٤٢,٧٢٩,٩٥٠(  )    ٩٤,٥٠٧(    -    )  ٨٤٢,٦٣٥,٤٤٣( للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
  )  ١١,٠٢٣,٠٩١(  )  ١٦٥,٨٧٤(  )    ٥,٤٧٤(  )  ١٠,٨٥١,٧٤٣(  املنتجة للديونخمصص تدين القيمة 

    )٨٥٣,٧٥٣,٠٤١(  )  ١٢٦٠,٣٨(  )    ٥,٤٧٤(  )  ٨٥٣,٤٨٧,١٨٦  (  
  الرصيد في نهاية السنة
  ١٦,١٩٢,٤٣١,٦٦٤    ١٣٥,٠٩٢,٣٧٥    ١٦,٨٥٤,٧٣٣  ١٦,٠٤٠,٤٨٤,٥٥٦  للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
    ٢٢٨,٥٥٤,٨٤٥  )  ٢٠,١٢٦,٩٢٧(  )  ٤٣٥,٤٥٠(    ٢٤٩,١١٧,٢٢٢  للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 

    ١٦,٤٢٠,٩٨٦,٥٠٩    ١١٤,٩٦٥,٤٤٨    ١٦,٤١٩,٢٨٣  ١٦,٢٨٩,٦٠١,٧٧٨  

م * نتيجة جدولة مع عدد من الزبائن وانتفت احلاجة لتكوينها كما وبلغت املخصصات املسرتدة واليت أو  االسرتدادات ناجتة عن تسديد الزبائن ملستحقا
مقابل مبلغ  ٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٤٠٨,٤١٢,٧٥٤مت االكتفاء من تشكيلها نتيجة ارتفاع تصنيف العمالء مبلغ 

  .٢٠١٦كانون األول   ٣١لرية سوريةكما يف  ٣٤٨,١٥٢,٤٠٣



 

 - ٣٦ -

 إن حركة الفوائد املعلقة كانت كما يلي:

        ٦٢٠١          ١٧٢٠    
    ل.س.          ل.س.        
      ٦,٨٧٥,٦٨٤,٧٨٣        ١١,٧٨٦,٤٠٨,٥٨٨    رصيد يف بداية السنةال

   :يضاف
      ٥,٧٠٩,٠٤٣,٩٠٥        ٢,٦٠٣,٥٣٨,٢٥٣    قة خالل السنةالفوائد املعلّ   

  ينـزل:
  )    ٣٦٨,٩٠١,٥٠٣(  )    ٧٤٦,٦٩٠,٧٨٣(  *اتيرادالفوائد احملولة لإل  
  )    ٤٢٩,٤١٨,٥٩٧(  )    ٤٥,٩٩٩,٧٧١(  اليت مت شطبها الفوائد  

اية السنة       ١١,٧٨٦,٤٠٨,٥٨٨        ١٣,٥٩٧,٢٥٦,٢٨٧    الرصيد يف 

  جدولة. عملياتمن أو  تسديدات جزئيةأو  تسديدات كليةتعود هذه الفوائد إىل   *
  
  موجودات مالية متوفرة للبيع   -٩

 البند مايلي: هذايتضمن 
    لو كانون األ  ٣١ في كما        

      ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.        

    ٨٣,٣٠٠,٠٠٠    ٨٣,٣٠٠,٠٠٠  سوقية) أسعار غري متوفر هلاأسهم (موجودات مالية 

    ٨٣,٣٠٠,٠٠٠    ٨٣,٣٠٠,٠٠٠    

سـورية، مت شـراء هـذه املوجـودات  –(يف األسـواق احملليـة) ضـمن شـركة التـأمني العربيـة  صـرفاسـتثمار املهلـا أسـعار سـوقية املوجودات املالية الغري متوفر متثل 
  على مرحلتني:

ســهم مــن مســامهني راغبـــني  ٥٢,٥٠٠لــرية ســـورية متثــل  ٣٩,٩٠٠,٠٠٠حيــث مت شــراء ماقيمتــه  ٢٠٠٩تشــرين الثـــاين  ٢٦: متــت بتــاريخ املرحلــة األوىل
  للسهم الواحد). لرية سورية ٥٠٠لرية سورية للسهم الواحد (والبالغة قيمته اإلمسية  ٧٦٠استثمارهم مقابل دفع مبلغ بالتخلي عن 

سـهم مـن أسـهم زيـادة رأس مـال شـركة  ٥٢,٥٠٠لرية سورية متثل  ٣٩,٩٠٠,٠٠٠حيث مت شراء ما قيمته  ٢٠١٠أيلول  ٢١: متت بتاريخ املرحلة الثانية
لـرية سـورية للسـهم الواحـد وعـالوة  ٥٠٠لـرية سـورية للسـهم الواحـد (وهـي عبـارة عـن قيمـة إمسيـة  ٧٦٠سهم مقابل دفـع  ٦٦,١٥٠لغة التأمني العربية والبا

نيسـان  ٢٢سورية املنعقـد بتـاريخ  –وذلك حسب حمضر اجتماع اهليئة العمومية غري العادية لشركة التأمني العربية  لرية سورية للسهم الواحد) ٢٦٠إصدار 
٢٠١٠.   

ما يعادل سهم لكـل  للمسامهني. ٢٠١٣عن العام توزيع أسهم  سورية –قررت اجلمعية العمومية ملسامهي شركة التامني العربية  ٢٠١٤حزيران  ٢٤بتاريخ 
 لـــــرية ســـــورية)، بلغـــــت قيمـــــة األســـــهم املوزعـــــة ١٠٠اإلمسيـــــة للســـــهم  ســـــهم يف الشـــــركة (القيمـــــة ٥٢٥,٠٠٠وباعتبـــــار البنـــــك العـــــريب ميلـــــك  .ســـــهم ١٥

  لرية سورية. ٣,٥٠٠,٠٠٠
سهم (وذلك بعد جتزئة األسهم) ما نسبته  ٥٦٠,٠٠٠سورية قد أصبح  –ضمن شركة التأمني العربية املصرف استثمارات جمموع مع العلم بأن 

  لرية سورية. ١,١٥٥,٢٨٠,٠٠٠من رأمسال الشركة البالغ  %٤,٨٥



 

 - ٣٧ -

  محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقموجودات مالية   -٠١

 :مايليهذا البند يتضمن 
    لو كانون األ  ٣١ في كما        

      ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.        
    -     -    (سندات دين) سوقية أسعار متوفر هلا مالية موجودات
      -     -    
  :غري متوفر هلا أسعار سوقية (سندات دين) مالية موجودات
    -     -    أذونات خزينة حكومية  
   ٨٢١,٢٩٥,٧,٢١٩    -    سندات مالية حكومية  
      -    ٧,٢١٩,٨٢١,٢٩٥   

  حتليل السندات واألذونات:
   ٧,٢١٩,٨٢١,٢٩٥    -    (غري متوفر هلا أسعار سوقية) ذات عائد ثابت  
      -    ٧,٢١٩,٨٢١,٢٩٥   

اللرية السورية دينار أردين مقّيمة ب ٧,٠٠٠,٠٠٠بقيمة امسية بلغت  ٢٠١٥، مت استحقاق سندات أذونات اخلزينة األردنية لعام ٢٠١٦شباط  ٥بتاريخ 
  حسب أسعار الصرف بذلك التاريخ. ٣,٣١١,٥٦٧,١٥٥

دينار أردين مقّيمة باللرية السورية  ١,٦٠٠,٠٠٠بقيمة امسية بلغت  ٢٠١٥مت استحقاق سندات اخلزينة األردنية لعام  ٢٠١٧تشرين الثاين  ٩بتاريخ 
  رف بذلك التاريخ.حسب أسعار الص ١,١٢٣,٨٣٨,٧٤٦

دينار أردين مقّيمة باللرية السورية  ٧,٠٠٠,٠٠٠بقيمة أمسية بلغت  ٢٠١٦مت استحقاق سندات اخلزينة األردنية لعام  ٢٠١٧ل كانون األو   ١٧بتاريخ 
 حسب أسعار الصرف بذلك التاريخ. ٤,٣٠٤,٦٥٠,٠٠٠

حسب  ٢٠١٦سندات اخلزينة األردنية لعام وهي متثل شراء البنك ل ٢٠١٦أيلول  ٠١بتاريخ  الغري متوفر هلا أسعار سوقيةو  مت اقتناء املوجودات املالية
  املواصفات التالية :

  اسم املصدر : البنك املركزي األردين
  Fitchحسب  NRدرجة تصنيف الشركة املصدرة : 

  نوع السند : سندات خزينة
ا حىت تاريخ االستحقاق   تصنيف السند : سندات خزينة حمتفظ 

  ديندينار أر  ١,٣٠٠,٠٠٠القيمة األمسية للسندات : 
  معدل اخلصم : صفر

  نصف سنوي % ٢,٨٣٧معدل الفائدة : 
   % ٢,٨٣٧معدل العائد : 

  ٢٠١٨أيلول  ٠١تاريخ االستحقاق : 

ذا اخلصوص. ٢٠١٧كانون األول   ١٨هذا السند بتاريخ  تصفيةمت   وذلك التزاماً بتعليمات مصرف سورية املركزي 
  



 

  - ٣٨ -

 موجودات ثابتة مادية   - ١١

   لي:يتضمن هذا البند ماي
  أجهزة          معداتو  تجهيزات               ٧٢٠١األول  كانون  ٣١كما في 

    المجموع      الحاسب اآللي      النقل لوسائ      أثاثو  مكتبية     مباني      أراضي        
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    الكلفة التاريخية:  
    ١,٩٣١,٢٣٣,٥٩٩    ٢٨٩,٨٢٢,٨٤٢    ١٤,٨٧٥,٦٤٠    ٢٢٠,٠٥٨,١٤١    ٨٨٣,٦٠٩,٠٦٦    ٥٢٢,٨٦٧,٩١٠  ٢٠١٦األول  كانون  ٣١الرصيد كما يف   
    ٦٣,٦٧٠,٣٤٠    ٥٨,٦٤٧,٢٩٥    -      ٣,٠٣١,٥٠٠    ١,٩٩١,٥٤٥    -    إضافات  
  )    ١١,٣٤٥,٤٥١(      -          -          -      )  ١١,٣٤٥,٤٥١(    -    استبعادات  
    ١,٩٨٣,٥٥٨,٤٨٨    ٣٤٨,٤٧٠,١٣٧    ١٤,٨٧٥,٦٤٠    ٢٢٣,٠٨٩,٦٤١    ٨٧٤,٢٥٥,١٦٠    ٥٢٢,٨٦٧,٩١٠  ٧٢٠١األول  كانون  ٣١الرصيد كما يف   

  االستهالك المتراكم:
  )    ٦١٢,٢٠٤,٠٩٤(  )    ٢٥٢,٠٠١,١٣٨(  )  ١٢,٢٨٣,١٤٧  (  )    ١١٥,٧٥٦,٤١٥(  )  ٢٣٢,١٦٣,٣٩٤(    -    ٢٠١٦األول  كانون  ٣١الرصيد كما يف   
  )  ٧٢,٠٤٣,٢٨٤(  )    ٢٧,٦٩٠,١٥٢(  )  ١,٥٦٢,٨٧٨(  )    ١٣,٠٦٦,٩٥٧(  )  ٢٩,٧٢٣,٢٩٧(    -    استهالك السنة  
    ١١,٣٤٥,٤٥١        -          -          -          ١١,٣٤٥,٤٥١      -    استبعادات  
  )    ٦٧٢,٩٠١,٩٢٧(  )    ٢٧٩,٦٩١,٢٩٠(  )  ١٣,٨٤٦,٠٢٥  (  )    ١٢٨,٨٢٣,٣٧٢(  )  ٢٥٠,٥٤١,٢٤٠(    -    ٧٢٠١األول  كانون  ٣١الرصيد كما يف   
  :القيمة الدفترية صافي  
    ١,٣١٠,٦٥٦,٥٦١    ٦٨,٧٧٨,٨٤٧    ١,٠٢٩,٦١٥    ٩٤,٢٦٦,٢٦٩    ٦٢٣,٧١٣,٩٢٠    ٥٢٢,٨٦٧,٩١٠  ٢٠١٧األول  كانون  ٣١كما يف   
    ٤٦,٣٥٢,٦٣٥    ١٩,٧٤٢,١٣٥    ٧,٠٠٠,٠٠٠    ١٩,٦١٠,٥٠٠    -      -    دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة  
    ٢٧٨,٣٦٦,٩٠١    -      -      -      ٢٧٨,٣٦٦,٩٠١    -    مشاريع حتت التنفيذ  
    ١,٦٣٥,٣٧٦,٠٩٧    ٨٨,٥٢٠,٩٨٢    ٨,٠٢٩,٦١٥    ١١٣,٨٧٦,٧٦٩    ٨٢١,٠٨٠٢٠٩,    ٥٢٢,٨٦٧,٩١٠  ٧٢٠١األول  كانون  ٣١صايف املوجودات الثابتة كما يف   



 

 - ٣٩ -

  أجهزة          تجهيزات ومعدات               ٢٠١٦األول  كانون  ٣١كما في 
    المجموع      الحاسب اآللي      النقل لوسائ      مكتبية وأثاث     مباني      أراضي        
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    الكلفة التاريخية:  
    ١,٨٨٠,٥١٣,٣١٤    ٢٨٢,٧٨٦,٩٩٢    ١٤,٨٧٥,٦٤٠    ١٨١,٥٣٤,٠٦٦    ٨٧٨,٤٤٨,٧٠٦    ٥٢٢,٨٦٧,٩١٠  ٢٠١٥األول  كانون  ٣١الرصيد كما يف   
    ٥٥,٤٠٦,٧٣٥    ٧,٠٣٥,٨٥٠    -      ٤٣,٢١٠,٥٢٥    ٥,١٦٠,٣٦٠    -    إضافات  
  )    ٦,٤٥٠٤,٦٨(      -          -      )    ٤,٦٨٦,٤٥٠(      -        -    استبعادات  
    ١,٩٣١,٢٣٣,٥٩٩    ٢٨٩,٨٢٢,٨٤٢    ١٤,٨٧٥,٦٤٠    ٢٢٠,٠٥٨,١٤١    ٨٨٣,٦٠٩,٠٦٦    ٥٢٢,٨٦٧,٩١٠  ٢٠١٦األول  كانون  ٣١الرصيد كما يف   

  االستهالك المتراكم:
  )    ٥٦٣,٧٨٤,٨٢٤(  )    ٢٣٦,٨١٩,٣٩٣(  )  ١٠,٢٠٩,٠١٩  (  )    ١٠٨,٤٣٠,٧٠١(  )  ٢٠٨,٣٢٥,٧١١(    -    ٢٠١٥األول  كانون  ٣١الرصيد كما يف   
  )    ٥٢,٩٥٥,٥٣٥(  )    ١٥,١٨١,٧٤٥(  )  ٢,٠٧٤,١٢٨(  )    ١١,٨٦١,٩٧٩(  )  ٢٣,٨٣٧,٦٨٣(    -    استهالك السنة  
    ٤,٥٣٦,٢٦٥                  -          ٤,٥٣٦,٢٦٥        -        -    استبعادات  
  )    ٦١٢,٢٠٤,٠٩٤(  )    ٢٥٢,٠٠١,١٣٨(  )  ١٢,٢٨٣,١٤٧  (  )    ١١٥,٧٥٦,٤١٥(  )  ٢٣٢,١٦٣,٣٩٤(    -    ٢٠١٦األول  كانون  ٣١الرصيد كما يف   
  صافي القيمة الدفترية:  
    ١,٣١٩,٠٢٩,٥٠٥    ٣٧,٨٢١,٧٠٤    ٢,٥٩٢,٤٩٣    ١٠٤,٣٠١,٧٢٦    ٦٥١,٤٤٥,٦٧٢    ٥٢٢,٨٦٧,٩١٠  ٢٠١٦األول  كانون  ٣١كما يف   
    ١٩,٧٤٢,١٣٥    ١٩,٧٤٢,١٣٥    -      -      -      -    دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة  
    ١٨٩,١٦٠,٠٠٠    -      -      -      ٠١٨٩,١٦٠,٠٠    -    مشاريع حتت التنفيذ  
    ١,٥٢٧,٩٣١,٦٤٠    ٥٧,٥٦٣,٨٣٩    ٢,٥٩٢,٤٩٣    ١٠٤,٣٠١,٧٢٦    ٨٤٠,٦٠٥,٦٧٢    ٥٢٢,٨٦٧,٩١٠  ٢٠١٦األول  كانون  ٣١صايف املوجودات الثابتة كما يف   

وذلك بعد  (محص، عدرا، درعا، حرستا، الريموك،صحنايا وفرعي حلب املنشية والشهبا مول) التالية عو فر اليف  يقاف العمل مؤقتاً إنتيجة للظروف االستثنائية اليت تشهدها بعض املناطق يف اجلمهورية العربية السورية، مت 
جزء من تعويض و من احلريق والسرقة  عقود التأمني تشتمل على تغطية النقد واملوجودات األخرى علمًا بأن، احلصول على موافقة مصرف سورية املركزي وذلك حلني زوال الظروف االستثنائية ليعود بعدها إىل اخلدمة

  واإلرهاب. األضرار املتعلقة باألحداث االستثنائية كأعمال الشغب والتخريب

  .ه سيجري البحث عن مكان أخر مناسب إلقامة فرع بديلعلماً بأن، مت إيقاف العمل موقتاً يف فرع احلريقة نتيجة النتهاء عقد اإلجيار دون رغبة من مالك العقار للتمديد

  .١٦وفقاً للمعيار احملاسيب الدويل  وذلك ميثل مبلغ االستبعادات على املوجودات الثابتة قيمة مباين مت انتهاء املنفعة االقتصادية منها بانتهاء عقد اإلجيار ذات الصلة

األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ٣٨٩,٩٦٨,٧٥٤(مقابل مبلغ  ٢٠١٧األول  كانون  ٣١كما يف   لرية سورية ٣٩٥,٠٩١,٨٤٦بلغت املوجودات الثابتة املستهلكة بالكامل وما تزال موجودة يف االستخدام مبلغ 
٢٠١٦.(    



 

 - ٤٠ -

  موجودات غير ملموسة    -٢١

  يتضمن هذا البند مايلي:
   ٧٢٠١األول  كانون  ٣١كما في      
    المجموع          برامج كمبيوتر         الفروغ      

   ل.س.        ل.س.        ل.س.     
  خية:التاري الكلفة

    ١٥٣,٤٩٧,٣٦١        ٥٠,٠٧٢,٣٦٣        ١٠٣,٤٢٤,٩٩٨    ٦٢٠١األول  كانون  ٣١الرصيد كما يف 
    ١٥٣,٤٩٧,٣٦١        ٥٠,٠٧٢,٣٦٣        ١٠٣,٤٢٤,٩٩٨    ٧٢٠١األول  كانون  ٣١الرصيد كما يف 

  المتراكم:طفاء اإل
  )  ٧١,١٦٣,٧٤٥(  )  ٤٥,٤٣٧,٢٨٦(    )  ٢٥,٧٢٦,٤٥٩(  ٢٠١٦األول  كانون  ٣١الرصيد كما يف 

  )  ٣,٩٣٨,٩٩٩(  )  ١,٣٥٣,٣٧٥(    )  ٤٢,٥٨٥,٦٢(  إطفاءات
  )  ٧٥,١٠٢,٧٤٤(  )  ٤٦,٧٩٠,٦٦١(    )  ٢٨,٣١٢,٠٨٣(  ٧٢٠١األول  كانون  ٣١الرصيد كما يف 
  القيمة الدفترية:

    ٧٨,٣٩٤,٦١٧        ٣,٢٨١,٧٠٢      ٧٥,١١٢,٩١٥    ٧٢٠١األول  كانون  ٣١الرصيد كما يف 
  

   ٢٠١٦األول  كانون  ٣١كما في      
   المجموع           برامج كمبيوتر         فروغال      

   ل.س.        ل.س.        ل.س.     
  الكلفة التاريخية:
      ١٤٨,٤٠٩,٠٧٩        ٤٤,٩٨٤,٠٨١        ١٠٣,٤٢٤,٩٩٨    ٢٠١٥األول  كانون  ٣١الرصيد كما يف 

      ٥,٠٨٨,٢٨٢        ٥,٠٨٨,٢٨٢        -      إضافات
    ١٥٣,٤٩٧,٣٦١        ٣٦٣٥٠,٠٧٢,        ١٠٣,٤٢٤,٩٩٨    ٢٠١٦األول  كانون  ٣١الرصيد كما يف 
  اإلطفاء المتراكم:
  )  ٦٧,٧٤٦,١٢٦(  )  ٤٤,٦٠٥,٢٩٢(  )    ٢٣,١٤٠,٨٣٤(  ٢٠١٥األول  كانون  ٣١الرصيد كما يف 

  )  ٣,٤١٧,٦١٩(  )    ٨٣١,٩٩٤(    )  ٢,٥٨٥,٦٢٥(  إطفاءات
  )  ٧١,١٦٣,٧٤٥(  )  ٤٥,٤٣٧,٢٨٦(    )  ٢٥,٧٢٦,٤٥٩(  ٢٠١٦األول  كانون  ٣١الرصيد كما يف 

  فترية:القيمة الد
    ٨٢,٣٣٣,٦١٦        ٤,٦٣٥,٠٧٧        ٧٧,٦٩٨,٥٣٩    ٢٠١٦األول  كانون  ٣١الرصيد كما يف 

 سعارحسب األ الفروغبيع إعادة  بنكميكن للو  ومحص. القصاععائد إلجيار فرعي  فروغكبدل   بنكاملبلغ املدفوع للمؤجر من قبل ال الفروغثل مي
اية عقد اإلجيار.   الرائجة يف السوق يف 



 

 - ٤١ -

 جودات أخرىمو    -٣١

  البند مايلي: هذايتضمن 
    لو كانون األ  ٣١كما في     

       ٦٢٠١          ٧٢٠١    
    ل.س.           ل.س.      ات برسم القبض:إيرادفوائد و 

      ٦٧,٦٣٥,٣٤٩        ١٠٨,٣٨٦,٩١٨    مصارف ومؤسسات مالية  
      ٦٤,١٦٦,٦١٨        ٥٥,٠١٧,٧٠٤    تسهيالت ائتمانية مباشرة  
ا حىت ت         ١٨,٢١١,٠٢٥        -      اريخ االستحقاقموجودات مالية حمتفظ 
      ١٥٠,٠١٢,٩٩٢        ١٦٣,٤٠٤,٦٢٢      

      ١٨٠,٣١١,٦٦٠        ١٣٨,٠١٣,٤٢٥    مصاريف مدفوعة مقدماً 
     ٤٠,٨٦٦,١٣٨        ٣٧,٨٧٨,٥٦٠    غرفة التقاص

      ١٠٩,٥٢٥,١٦٥        ١,٢١٥,٥١٨,٠٣٢    *وفاء لديون مستحقة بنكموجودات آلت ملكيتها لل
      ٢٩٩,٢٥٦,٤٢٧     ٥,٤٣١,٠٩٦٣٢    حسابات مدينة أخرى

      ٧٧٩,٩٧٢,٣٨٢        ١,٨٨٠,٢٤٥,٧٣٥      

لرية سورية كما  ٢٦,٨٣٣,٠٩٧(مقابل  ٢٠١٧األول  كانون  ٣١كما يف   لرية سورية ٤٩,٣٤٧,١٤١يتضمن بند املصاريف املدفوعة مقدماً، مبلغ 
 جرمانا،،طرطوس رعا،دالقصاع،  أبو رمانة،) يف منطقة وقع الرقابةم ،عقارات (مركزيات جيارات مدفوعة مقدماً عنإميثل  )٢٠١٦األول  كانون  ٣١يف 

لرية سورية كما يف  ١٥٣,٤٧٨,٥٦٣(مقابل  ٢٠١٧كانون األول   ٣١سورية كما يف لرية  ٨٨,٦٦٦,٢٨٤ومبلغ ، السويداءو ، جبلة، محاةصحنايا، 
  .ني، وغريهابرجميات، تأمميثل دفعات مقدمة على عقود صيانة، ) والذي ٢٠١٦كانون األول   ٣١

 للمحاكم والذي ميثل كفالة نقدية مدفوعة ٢٠١٧األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ١٤٥,٤٥٢,٨٩٨يتضمن بند حسابات مدينة أخرى مبلغ 
لرية سورية   ١٤٩,٩٣٧,٧٦٨ومبلغ  )٢٠١٦األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ١٦٤,٧١٦,٩٢٢(مقابل العمالء لقاء حجز احتياطي عن نيابة 
ا (مقابل أ إىلئية على التسهيالت املتعثرة والذي ميثل مصاريف قضا، ٢٠١٧األول  كانون  ٣١ا يف كم سورية   لرية ١١١,١٨٩,٧٤٢ن يتم اإلقرار 

  ).٢٠١٦األول  كانون  ٣١كما يف 

  املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة كمايلي:تتلخص حركة   *
    لكانون األو   ٣١كما في               
        ١٦٢٠          ٧٢٠١    
    .س.ل          .س.ل        
      ١٠٣,٢٧٢,١٤٤        ١٠٩,٥٢٥,١٦٥    رصيد بداية السنة  
      ١١,٧٦٦,٩٠٠        ١,١٦٨,٦٥٦,٢٦٧    إضافات خالل السنة  
  )    ٥,٥١٣,٨٧٩(  )    ٦٢,٦٦٣,٤٠٠(  استبعادات  

اية السنة         ١٠٩,٥٢٥,١٦٥        ١,٢١٥,٥١٨,٠٣٢    رصيد 

 مصرف سورية املركزيتها وقد مت مراسلة تصفي مت التجاوز على وقد ،قطع أرض مخسعقارات و  ستةبنك كيتها للمتثل املوجودات اليت آلت مل
  ات.العقار  للحصول على مهل إضافية لتصفية هذه



 

 - ٤٢ -

  سورية المركزي مصرفوديعة مجمدة لدى    -٤١

من رأمساهلا  %١٠على مصارف القطاع اخلاص أن حتتجز يتوجب  ٢٠٠١/ لعام ٢٨/ للفقرة /ب/ من القانون رقم /١٢أحكام املادة / على بناءً 
  .بنككحساب جممد ميكن اسرتداده عند تصفية ال  مصرف سورية املركزيلدى 

   يتضمن هذا البند مايلي:
    لو كانون األ  ٣١كما في               
       ٦٢٠١          ٧٢٠١    
     ل.س.           ل.س.        

      ١٧٩,٢٣١,٥٨٤        ١٧٩,٢٣١,٥٨٤    أرصدة باللرية السورية
      ٣,٤٥٤,٢٥٩,٧٩٩        ٢,٩١٠,٦٤٩,٣١٠    أرصدة بالدوالر األمريكي

      ٣,٦٣٣,٤٩١,٣٨٣        ٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤,٣      
  
 ودائع المصارف    -٥١

  هذا البند مايلي: يتضمن
    ٧٢٠١األول  كانون  ٣١كما في       
    المجموع     مصارف خارجية      محليةمصارف      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      
    ٤٤٧,٠٨٦,٨٩٣    -      ٠٨٦,٨٩٣,٤٤٧  حسابات جارية 

  ٤٤٧,٠٨٦,٨٩٣    -      ٤٤٧,٠٨٦,٨٩٣      
 

    ٢٠١٦األول  كانون  ٣١كما في       
    المجموع     مصارف خارجية      مصارف محلية     
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      
    ٣٣٣,٥٩٤,٦٢٠    -      ٣٣٣,٥٩٤,٦٢٠  حسابات جارية 

    ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠      -      ٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,    ودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ إنشائها

  ٤,٣٣٣,٥٩٤,٦٢٠    -      ٤,٣٣٣,٥٩٤,٦٢٠      



 

 - ٤٣ -

  ودائع الزبائن   -٦١

 هذا البند مايلي: يتضمن
    لو كانون األ  ٣١كما في     
   ٦٢٠١      ٧٢٠١    
     ل.س.       ل.س.    

   ٢٢,٨٣٣,٤٧١,٧١٣   ٢٢,٥٤٨,١٦٣,١٥٢  يةحسابات جار 

    ٢,٦٧٣,٣٥٢,٦٨١   ٢,٨٦٢,١٩٧,٦٢١  ودائع التوفري
    ١٨,٩١٦,٢٨١,٠٧٠   ٢٢,٤٢٥,٣٩٠,٨٣٣  رشعاخاضعة إلو  ودائع ألجل

  ٤٤,٤٢٣,١٠٥,٤٦٤    ٤٧,٨٣٥,٧٥١,٦٠٦    

  سورية كما يف لرية ١٠,٧٨٥,٥٨٦,٧٨٩مقابل (لرية سورية  ٧,٥٦٧,٢٤٢,٧٩٤مبلغ  ٢٠١٧األول  كانون  ٣١بلغت الودائع اخلامدة كما يف 
  .)٢٠١٦األول  كانون  ٣١ 

   %٢٤,٤٣أي ما نسبته  ٢٠١٧األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ١١,٦٨١,٥٣٩,٨٧١ئدة مبلغ وبلغت الودائع بدون فاكما 
من  %٢٦,٩٥أي ما نسبته  ٢٠١٦األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ١١,٩٦٩,٩٧٣,٨٤٠(مقابل بدون املبالغ اجملمدة من إمجايل الودائع 

  ).بدون املبالغ اجملمدة مجايل الودائعإ
  لرية سورية كما يف ١٢,٥٠٠,٠٠٠مبلغ  صريفع املايل غري املا شركات القط اللقاء رأمسئع احملجوزة (مقيدة السحب) كما وبلغت الودا

  ).٢٠١٦األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ١٢,٥٠٠,٠٠٠(مقابل  ٢٠١٧األول  كانون  ٣١
أي ما نسبته  ٢٠١٧األول  كانون  ٣١لرية سوية كما يف  ١,٠٧١,٢٥٢,١٢٧كما بلغت ودائع القطاع العام داخل اجلمهورية العربية السورية مبلغ 

من  %١,٣٤أي ما نسبته  ٢٠١٦األول  كانون  ٣١لرية سوية كما يف  ٥٩٦,٧٧٣,١٣٣مقابل (بدون املبالغ اجملمدة من إمجايل الودائع  %٢,٢٤
  .)بدون املبالغ اجملمدة إمجايل الودائع

(مقابل  ٢٠١٧كانون األول   ٣١ كما يفلرية سورية   ١,٠٦٢,١٦٥,٥١٩فات مبلغ يا عدا لقاء تسلبلغت الودائع اجملمدة لقاء حجوزات قضائية فيم
  ).٢٠١٦كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٢١١,٠٥٧,٩٤٧

  
  تأمينات نقدية   -٧١

 مايلي: البنديتضمن هذا 

    لو كانون األ  ٣١كما في     
   ٦٢٠١      ٧٢٠١    
     ل.س.       ل.س.    

    ١,٠٠١,٤٤٨,٦٩٥    ٦٣٢,٥١١,٨٩٨  تسهيالت مباشرةتأمينات نقدية مقابل 
  ٣٥٦,٨٣٦,٢٧٩    ٧٥٧,١٤٣,٢٤٩  ةت نقدية مقابل تسهيالت غري مباشر تأمينا

    ٦٨,٩١٥,٧٣١   ٦٦,٧٥٨,٥٢١  *تأمينات نقدية أخرى  

    ١,٤٢٧,٢٠٠,٧٠٥    ١,٤٥٦,٤١٣,٦٦٨   

  * ميثل مبلغ تأمينات نقدية أخرى ودائع جممدة لقاء تسليفات.
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  وعةمخصصات متن   -٨١

   يتضمن هذا البند ما يلي:
    ٧٢٠١    
  رصيد      ما تم رده      المستخدم      المكون      رصيد     
    نهاية السنة      اتيرادلإل      خالل السنة      خالل السنة      بداية السنة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  ائتمانيةخمصص تدين تسهيالت 
    ١٤,٥٢٤,٢١٣  )  ٣٧,٢٠٥,٨٧٨(    -      ٢,٠١٨,٢١٩    ٤٩,٧١١,٨٧٢  *منتجة – غري مباشرة  

  ائتمانية غريخمصص تدين تسهيالت 
    ٤١,٢٧٦,٢٤٧    -      -      ٤١,٢٧٦,٢٤٧    -    **غري منتجة -مباشرة   

    ٦٦٢,٣١٧  )  ١,٧٠٣,٨٣٣(    -      -      ٢,٣٦٦,١٥٠  ***الصرف أسعار مؤونة تقلبات
  ٤٤٩,٩٤٧,٠٥٩    -   )  ٤,٢٩٦٥٧,٠٩(    ٢٤,٥٨٤,٢٣١   ٤٨٢,٤٥٧,١٢٤  ****ات حمتملةالتزامملواجهة  اتخمصص

    ٥٠٦,٤٠٩,٨٣٦  )  ٣٨,٩٠٩,٧١١(  )  ٥٧,٠٩٤,٢٩٦(    ٦٧,٨٧٨,٦٩٧    ٥٣٤,٥٣٥,١٤٦  
  

    ٢٠١٦    
  رصيد      ما تم رده      المستخدم      المكون      رصيد     
    نهاية السنة      لإليرادات      خالل السنة      خالل السنة      بداية السنة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  دين تسهيالت ائتمانيةخمصص ت
    ٤٩,٧١١,٨٧٢    -      -      ١٧,٢٣٩,٢٥٨    ٣٢,٤٧٢,٦١٤  منتجة* –غري مباشرة   

  خمصص تدين تسهيالت ائتمانية غري
    -    )  ٢٨,٤١٨,٤٩٨(    -      -      ٢٨,٤١٨,٤٩٨  غري منتجة** -مباشرة   

    ٢,٣٦٦,١٥٠  )  ١٤١,٥٨٢(    -      -      ٢,٥٠٧,٧٣٢  مؤونة تقلبات أسعار الصرف***
    ٤٨٢,٤٥٧,١٢٤    -   )  ٥٤٨,١٠٠(    ٢١١,٥٠٠,٠٠٠   ٢٧١,٥٠٥,٢٢٤  اجهة التزامات حمتملة****خمصصات ملو 

    ٥٣٤,٥٣٥,١٤٦  )  ٢٨,٥٦٠,٠٨٠(  )  ٥٤٨,١٠٠(    ٢٢٨,٧٣٩,٢٥٨    ٣٣٤,٩٠٤,٠٦٨    

حيث بلغ  ٢٠١٧األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ٢,٥٠٠,٧٥٦,١٧٥بلغت التسهيالت االئتمانية العاملة (املنتجة) غري املباشرة   *
حيث بلغ  ٢٠١٦األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ٢,٦٢٥,٦٥٥,٩٢٤مقابل ( لرية سورية ١٤,٥٢٤,٢١٣خمصص هذه التسهيالت 
  ).لرية سورية ٤٩,٧١١,٨٧٢خمصص هذه التسهيالت 

حيث بلغ  ٢٠١٧األول  كانون  ٣١ لرية سورية كما يف ٤٨,٢٢٥,٠٠٠بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة (غري املنتجة ) غري املباشرة   **
 كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ٧,٠٢٥,٠٠٠مقابل ( ٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٤١,٢٧٦,٢٤٧خمصص هذه التسهيالت 

  وال يوجد حاجة لتشكيل خمصص هلا). ٢٠١٦األول 
 ٤ بتاريخ الصادر )١ب/ن م/٣٦٢( رقم والتسليف النقد جملس قرار من السابعة املادة على بناءً  الصرف أسعار مؤونة تقلبات احتساب مت  ***

 مراكز وسطي من %٥ أساس على الصرف أسعار لتقلبات مؤونة حتتجز أن سوريا يف العاملة املصارف على يتوجب حيث ٢٠٠٨ شباط
  .الشهر خالل التشغيلية القطع
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نتيجة الظروف الراهنة اليت قد  املخصصات املكونةباإلضافة إىل  سابقةات ضريبية إضافية عن فرتات التزامخصصات ملواجهة امل رصيد ميثل  ****
لفروع يتعرض هلا البنك وفروعه بكافة احملافظات وجتدر اإلشارة إىل أن املخاطر املتعلقة بالفروع املغلقة مرتبطة باملوجودات النقدية بتلك ا

  ).٥رقم  اإليضاح(
  
  ضريبة الدخل  -١٩

  هذا البند مايلي: يتضمن
  :ية مؤجلةضريب موجودات -أ

    كانون األول  ٣١كما في     
     ٦٢٠١          ٧٢٠١    
    ل.س.          ل.س.      

      ١,١٢٤,٨٧٩,٩٢١        ١,١٢٤,٨٧٩,٩٢١   يف بداية السنة كما رصيدال
      -      )  ٣٣٧,٢٢٠,٩٨٥( صايف إيراد ضريبة الدخل املؤجل (فقرة ج أدناه)

اية ال كما  الضريبة املؤجلة املوجودات رصيد       ١,١٢٤,٨٧٩,٩٢١        ٧٨٧,٦٥٨,٩٣٦   سنةيف 
  
  :الضرييب الربح مع احملاسيب الربح تسوية ملخص -ب
    لو األ كانون ٣١ في المنتهية للسنة           

     ٦٢٠١           ٧٢٠١     
    .س.ل          .س.ل     

      ٨,٠٤٣,٩٠٢,٢٦٤    )    ٤,٩٣٧,١٥٦,٣٦٢(  الضريبة قبل السنة ربح(خسارة) / 
  :يضاف

    -          ٤,٤٢٨,٣٣٩,٢٨٩    طع البنيوي غري احملققةتقييم مركز الق خسائر  
      ٢٣,٨٣٧,٦٨٣        ٢٩,٧٢٣,٢٩٧    )١١ رقم إيضاح ( املباين استهالك  
      ٢,٥٨٥,٦٢٥        ٢,٥٨٥,٦٢٥    )١٢(إيضاح رقم  الفروغإطفاء  
      ٣٠,٦١٧,٤٥٨        -       مؤونة تدين التسهيالت االئتمانية املنتجة 
      ٢١١,٥٠٠,٠٠٠        ٢٤,٥٨٤,٢٣١    ات حمتملةالتزامملواجهة  اتخمصص 
    -            ٥١٥,٦٠٠    خمصصات ملواجهة التزامات حمتملة *  
        ٥٧٠,٠٠٠          ٩٠٠,٠٠٠    غرامة  
  :ينـزل
  )      ١٤١,٥٨٢(  )    ١,٧٠٣,٨٣٣(  الصرف أسعار مؤونة تقلبات  
    -      )    ١٠٣,٢٩٤,٠٦٣(  مؤونة تدين التسهيالت االئتمانية املنتجة  
  )      ٥٤٨,١٠٠(      -      حمتملة خمصصات ملواجهة التزامات 
  )    ٩,٨٣١,٢٠٦,٨٨٥(      -      احملققة غري البنيوي القطع مركز تقييم أرباح  
    -      )    ٣٦,٠٠٠,٠٠٠(  خمصص ديون عام معاد لألرباح  
  )    ١,٥١٨,٨٨٣,٥٣٧(  )    ٥٩١,٥٠٦,٢١٦(  للضريبة اخلاضعة اخلسائر 

      -          -      )للضريبة اخلاضعة اخلسائر من %٢٥( السنة عن املؤجل الدخل ضريبة إيراد
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  :ضريبة الدخل إيراد صايف -ج
  ضريبة الدخل الظاهر يف بيان الدخل مما يلي: إيراد يتكون بند صايف

    لو األ كانون ٣١ في المنتهية للسنة           
       ١٦٢٠           ٧٢٠١     
  .س.ل          .س.ل       
    -          -      ضريبة الدخل للسنة (فقرة ب أعاله) إيراد

    -      )    ٣٣٧,٢٢٠,٩٨٥(  **يراد ضريبة الدخل عن أعوام سابقةإ اسرتداد

    )٣٣٧,٢٢٠,٩٨٥    (      -    

عود القوائم املالية، كما وتإعداد ومل يتم تكليفنا بأية مبالغ لغاية تاريخ  ٢٠١٣، ٢٠١٢مت البدء بتدقيق ضريبة الدخل لألعوام  ٢٠١٧خالل العام 
 .٢٠٠٨آخر تسوية ضريبية للعام 

لرية سورية   ٤٩,١٩١,٩٨٠والذي ُكلف املصرف مبوجبه بدفع مبلغ  ٢٠٠٩صدر قرار جلنة الطعن خبصوص ضريبة العام  ٢٠١٧خالل العام 
 النظر.إعادة جلنة  -وقد مت الدفع وقد قام املصرف بتقدمي اعرتاض على هذا التكليف لدى مديرية املالية دمشق  كضريبة إضافية.

 ١٧,٣٤٤,٥٩٣ حيث ُكلف املصرف بدفع املبالغ ٢٠١١و ٢٠١٠النهائي عن األعوام  صدر التكليف الضرييب ٢٠١٦خالل العام 
 -غ لدى مديرية مالية دمشق لرية سورية على التوايل كضريبة إضافية.مل يتم الدفع وقد قام املصرف بتقدمي اعرتاض على هذه املبال ١٥٩,٣٤١,٤٧٩و

القوائم املالية. ووفقاً  لذلك فقد قام املصرف بتشكيل خمصص لتغطية هذه إعداد اريخ يف هذا االعرتاض حىت ت مل يتم البتو  -النظر إعادة جلنة 
 األعباء ضمن بند خمصصات متنوعة.

لرية سورية كونه مدفوع  ٥٧,٦٠٩,٨٩٦والبالغ  ١٨مل يتم إدراج املستخدم من خمصصات ملواجهة التزامات حمتملة وفق ماورد يف اإليضاح رقم   *
 .٢٠٠٩ن عام لقاء تسويات ضريبة ع

، كما وقد مت إطفاء جزء ١٢ذلك وفقاً للمعيار احملاسيب الدويل رقم و  ٢٠١٤قررت إدراة املصرف عدم تكوين إيراد ضرييب مؤجل منذ بداية العام   **
  .٢٠١٢من املوجودات الضريبية املؤجلة املشكلة عن العام 

 



 

 - ٤٧ -

   مطلوبات أخرى   -٠٢

 البند مايلي: هذا يتضمن
    لو نون األكا  ٣١كما في     

       ٦٢٠١          ٧٢٠١    
     ل.س.           ل.س.        
 :)مستحقة غري مدفوعةبرسم الدفع (فوائد 

      ١٦٦,٦٩٨,٩٥٨        ٢٠٣,٥٥٣,١٠٩    ودائع الزبائن  
      ١,٦٢١,٠٦٦        ٨,٨٢٤,٠٩٥    تأمينات نقدية   
      ٨,٥٦٨,٤٩٣        -      ودائع املصارف  
      ١٧٦,٨٨٨,٥١٧        ٢١٢,٣٧٧,٢٠٤      

       ٦٩٣,٣٧٧         ٥٣٤,٣٧٧    الثابتة )صول دو األذمم دائنة (مور 

      ١٩,٢٨٠,٢٢١        ٤٠,٤٧٨,٨٤٦    تقاص بطاقات صراف آيل
      ٥٩٨,١٣٦,٢٤٤        ٥٠٨,٢٧٨,٠٨٣    *غري مدفوعةو  مصروفات مستحقة
     ٢٠٥,٥٥٠,٧٥١        ٤٣٤,٧٢٠,٩١٧    حواالت واردةو  شيكات مصدقة

     ١٢٤,٨٦٧,١٤٢       ١١٦,٠٩٥,٦٦٩     وغري مدفوعة ضرائب حكومية مستحقةو  رسوم

      ١,٠٧٧,٧٨١     ١,٠٣٩,٣٨١  وغري مدفوعة موزعة مستحقة أرباح
        ٨٤٩,٠٤٥       ١,١٤٨,٦٤٥    **صايف القيود العالقة فيما بني الفروع احمللية

      ٣,٢٦٥,٣٤٣        ٣,٢٥٧,٣٤٣    لرأس املال إضافية اكتتاباتناجتة عن  للمسامهني مستحقات
      ٤٢,٢٣٣,٣٦٩        ٣٣٩,١٣٧,١٧٦    ***أخرىذمم دائنة 

     ١,١٧٢,٨٤١,٧٩٠        ١,٤٥٥,١٠٦,٨٠٤      

ية ( عقود صيانة أنظمة توريدات خدمات موقعة مع املوردين جزء منها هو بالعملة األجنبو  تضمن هذا البند مبالغ مستحقة على عقود  *
  عقود اجيار ...اخل ) . ،املعلومات، عقود صيانة سويفت

  ها يوم العمل التايل.إغالقالقوائم املالية واليت مت إعداد ات اآللية املنفذة بتاريخ ميثل هذا البند حركة الصراف **

  القوائم املالية.إعداد تعثرة، وسيتم تسديدها بعد تاريخ يتضمن هذا البند قيمة رسم بيوع عقارية على عقارات مستملكة لصاح البنك لقاء ديون م ***
  
  المكتتب به والمدفوع  المالرأس    -١٢

لرية  ١٠٠قدرها إمسية سهم بقيمة  ٥٠,٥٠٠,٠٠٠لرية سورية موزع على  ٥,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠املصرح واملكتتب به واملدفوع  بنكال مال رأس بلغي
  .٢٠١٧األول  كانون  ٣١سورية للسهم كما يف 
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  فئتني: إىلتقسم مسية اإل بنكمجيع أسهم ال
معنــويني وتســدد قيمتهــا بــاللريات الســورية. باســتثناء الســوريني أو  خاص ســوريني طبيعيــنيوهــي األســهم الــيت ال جيــوز متلكهــا إال مــن قبــل أشــ :فئــة أال

م بالعمالت األ   رة.و ااجملسواق بسعر الصرف السائد يف األ جنبيةاملقيمني يف اخلارج اللذين يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتا
أجانــب بقــرار مــن جملــس الــوزراء وتســدد قيمتهــا بــالعمالت أو  نــويني عــربمعأو  وهــي األســهم الــيت جيــوز متلكهــا مــن قبــل أشــخاص طبيعيــني:ئــة بالف

  رة.و ااجملسواق بسعر الصرف السائد يف األ جنبيةاأل
  من خالل متلكه ألسهم من الفئة ب. بنكمال الرأس  من % ٥١,٢٨٦ما نسبته  األردن -البنك العريب ميتلك 
 ٢٠٠٥لعـام  ٣٥واملرسـوم رقـم  ٢٠٠١لعـام  ٢٨من تعـديل بعـض أحكـام مـواد القـانون رقـم املتضـ ٣صدر القـانون رقـم  ٢٠١٠كانون الثاين   ٤بتاريخ 

مليـار لـرية سـورية وقـد  ١٠لرأمسال املصـارف العاملـة يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية ليصـبح فيمـا خيـص املصـارف التقليديـة الذي تضمن زيادة احلد األدىن 
احلد األدىن املطلوب، وقد مت متديد املهلة لتصبح أربع سنوات مبوجـب  إىلزيادة رأمساهلا ضاعها بأو  مهلة ثالث سنوات لتوفيقمنحت املصارف املرخصة 

  .٢٠١١لعام  ١٧القانون رقم 
/ والذي تضمن زيادة املهلة املمنوحة للمصارف التقليدية يف اجلمهورية العربية السورية لزيادة احلد ٦٣صدر املرسوم التشريعي رقم / ٢٠١٣يف عام 

اية العام األ هذه املهلة حىت متديد  ٢٠١٥نيسان  ٢٢/م و) الصادر بتاريخ ١٣رقم ( قرار رئاسة جملس الوزراءمبوجب  ومت ٢٠١٤دىن لرأمساهلا حىت 
ذا اخلصوص٢٠١٥اية العام  صها من اجلهات الوصائية كونه يعترب من اختصا ، وسيتم متابعة موضوع الزيادة املطلوبة بعد تزويدنا بتوجيهات 

   حسب األصول.
مليـون لـرية سـورية  ١٨٠وذلك بتوزيع أسهم جمانية للمسامهني بقيمـة  املالرأس  ىل من زيادةو مت االنتهاء من املرحلة األ ٢٠١٠تشرين الثاين  ١٤بتاريخ 

املاليــة ســواق راق واألو يئــة األلــرية ســورية للســهم الواحــد). متــت املوافقــة علــى هــذه الزيــادة مــن قبــل ه ٥٠٠إمسيــة ســهم بقيمــة  ٣٦٠,٠٠٠(عبــارة عــن 
  .٢٠١٠تشرين الثاين  ٢٢السورية بتاريخ 

ذلـك و  ىل لـرأس املـالو املالية السورية موافقتها للبنك العريب سورية باسـتكمال الزيـادة األسواق راق واألو ، أصدرت هيئة األ٢٠١١كانون الثاين   ٦بتاريخ 
مت طــرح هــذه األســهم لالكتتــاب مــن قبــل لــرية ســورية.  ١,٨٧٠,٠٠٠,٠٠٠ تبلــغ مجاليــةإإمسيــة ســهم جديــد بقيمــة  ٣,٧٤٠,٠٠٠عــن طريــق طــرح 

ووافقــت هيئــة  ٢٠١١ آذار ١٥مت االنتهــاء مــن االكتتــاب بتــاريخ  .٢٠١١كــانون الثــاين   ٢٤املســامهني احلــاليني املســجلني يف ســجل املســامهني كمــا يف 
مبلـــــــــغ  ٢٠١١األول  كـــــــــانون  ٣١املـــــــــال كمـــــــــا يف رأس  ليبلـــــــــغ ،٢٠١١ آذار ٣١املاليـــــــــة الســـــــــورية علـــــــــى التخصـــــــــيص بتـــــــــاريخ ســـــــــواق راق واألو األ

  لرية سورية. ٥,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠
راق و على قرار جملس مفوضي هيئـة األبناًء راق املالية، و و إجراءات جتزئة أسهم الشركات املدرجة يف سوق دمشق لأل من دليل ٩على أحكام املادة  بناءً 
لسـهم البنـك العـريب سـورية لتصـبح مائـة لـرية سـورية بـدًال مـن مخسـمائة مسية اإلمت تعديل القيمة  ٢٠١٢آب  ١بتاريخ  ٤٨املالية السورية رقم  سواقواأل

  لرية سورية.
  املبالغ املدفوعة بالدوالر األمريكي على الشكل التايل:و  املال فيما بني املبالغ املدفوعة باللرية السوريةرأس  يتوزع

    القيمة التاريخية لما يعادل               
   تاريخ اإلصدار      بالليرة السورية       أجنبيةعمالت      األسهم المكتتب بها    األصلي صداراإل

   ليرة سورية     دوالر أمريكي    سهم   
   ٢٠٠٥كانون الثاين   ٢    ٣٧٥,٩٣٥,٠٠٠   -       ٣,٧٥٩,٣٥٠ رأس املال املدفوع باللرية السورية 

  رأس املال املدفوع بالدوالر األمريكي
 ٢٠٠٥كانون الثاين   ٢    ١,١٢٤,٠٦٥,٠٠٠  ٢١,٥٨٧,٥٧٠  ١١,٢٤٠,٦٥٠ )لرية السورية(سجل بال  

   ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢١,٥٨٧,٥٧٠  ١٥,٠٠٠,٠٠٠    



 

 - ٤٩ -

    القيمة التاريخية لما يعادل               
   تاريخ اإلصدار      بالليرة السورية       أجنبيةعمالت      األسهم المكتتب بها    يالثان صداراإل

  ليرة سورية     ريكيدوالر أم    سهم    

 ٢٠٠٨األول  تشرين ٢٤    ٧٤١,٦٨٨,٨١٠  -    ٧,٤١٦,٨٨٠ رأس املال املدفوع باللرية السورية 

  رأس املال املدفوع بالدوالر األمريكي
 ٢٠٠٨األول  تشرين ٢٤   ٧٥٨,٣١١,١٩٠  ٦,٥٢٠,٩٤١١  ٧,٥٨٣,١٢٠ (سجل باللرية السورية )  

   ,٠٠١,٥٠٠,٠٠٠,٠  ١٦,٥٢٠,٩٤١  ٠٠٠,٠٠٠١٥    
  

  القيمة التاريخية لما يعادل                
   تاريخ اإلصدار      بالليرة السورية       أجنبيةعمالت      األسهم المكتتب بها    األسهم المجانية

   ليرة سورية     دوالر أمريكي    سهم  
 ٢٠١٠تشرين الثاين  ٢٢    ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠  -    ١,٨٠٠,٠٠٠  رأس املال املدفوع باللرية السورية 

   ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠  -    ٠٠٠,١,٨٠٠    
  

  القيمة التاريخية لما يعادل                
   تاريخ اإلصدار      بالليرة السورية       أجنبيةعمالت       األسهم المكتتب بها    الثالث صداراإل

   ليرة سورية     دوالر أمريكي    سهم  
    ٢٠١١ آذار ٣١      ١,١١٠,٥٠٧,٣٥١    -      ١١,١٠٥,٠٩٠  رأس املال املدفوع باللرية السورية 

  رأس املال املدفوع بالدوالر األمريكي
   ٢٠١١آذار  ٣١      ٧٥٩,٤٩٢,٦٤٩  ١٦,٢٧٣,٦٤٩  ٧,٥٩٤,٩١٠  (سجل باللرية السورية)  

   ٠٠٠,٠٠٠١,٨٧٠,  ١٦,٢٧٣,٦٤٩  ١٨,٧٠٠,٠٠٠    
  

    القيمة التاريخية لما يعادل               
  بالليرة السورية       أجنبيةعمالت      األسهم المكتتب بها    

   ليرة سورية      دوالر أمريكي    سهم    مالياالج 
   ٢,٤٠٨,١٣١,١٦١  -    ٢٤,٠٨١,٣٢٠ رأس املال املدفوع باللرية السورية 

  رأس املال املدفوع بالدوالر األمريكي
  ٨٣٩,٨٦٨,٦٤١,٢  ٥٤,٣٨٢,١٦٠  ٢٦,٤١٨,٦٨٠ (سجل باللرية السورية )  

   ٠٠٠,٠٠٠٠٥٠,٥,  ٥٤,٣٨٢,١٦٠  ٥٠,٥٠٠,٠٠٠    



 

 - ٥٠ -

  تياطي القانوني والخاصاالح  - ٢٢

السنوية حىت بلوغه  رباحمن صايف األ % ١٠االحتياطي القانوين مبعدل  ٢٠١١شباط  ١٤تاريخ  ٢٩من قانون الشركات رقم  ١٩٧حددت املادة 
  املال.رأس  من % ٢٥

 %١٠٠السـنوية حـىت بلوغـه  ربـاحألمن صـايف ا %١٠االحتياطي اخلاص مبعدل  ٢٠٠٢) لعام ٢٣األساسي رقم (من قانون النقد  ٩٧حددت املادة 
  املال.رأس  من

ـا تشـكل الفـارق بـني جممـوع اإل ٢٠١١شباط  ١٤تاريخ  ٢٩من قانون الشركات رقم  ٢٠٠الصافية حسب املادة  رباحمت تعريف األ ات احملققـة يـرادبأ
  وجمموع املصروفات واالستهالك قبل تنـزيل خمصص ضريبة الدخل. 

  والتعمـــيم ٢٠٠٩كــانون الثـــاين   ٢٠خ بتـــاري ٣٦٩/١٠٠/٣رقـــم  مصـــرف ســـورية املركــزيالتعميمـــني الصـــادرين عــن  إىلشــارة ماســـبق وباإل إىلباالســتناد 
  .٢٠٠٩شباط  ١٢الصادر بتاريخ  ٩٥٢/١٠٠/١رقم 

بعـد  ققـةخـالل العـامني خسـارة حم بنـكال أعمـالحيـث كانـت نتيجـة  ٢٠١٦و ٢٠١٧مل يتم احتجاز احتياطي قانوين واحتيـاطي خـاص لكـال العـامني 
   .مبوجب التعميمني أعالهإضافة اخلسائر غري احملققة أو  ختفيض األرباح غري احملققة

  
  االحتياطي العام لمواجهة مخاطر التمويل  - ٢٣

 ٢٠٠٩األول  كانون  ٩تاريخ  ٤/م ن/ ب٥٩٧واملعدل لبعض أحكام القرار  ٢٠١٠نيسان  ١٤تاريخ  ٤/م ن/ب٦٥٠على أحكام القرار  بناءً 
اية العام حجز احتياطي عام ملخاطر التمويل حيتسب كالتايل:يتوجب ع   لى املصارف يف حال حتقيق أرباح يف 

 من إمجايل حمفظة الديون العادية املباشرة % ١ 

 من إمجايل التسهيالت العادية غري املباشرة % ٠,٥ 

 بدون أو  ام خاص) املباشرة املمنوحة بضمانة شخصيةإضافية من جزء التسهيالت االئتمانية املنتجة (العادية واليت تتطلب اهتم % ٠,٥
   ضمانة.

  ٢٩) تـــاريخ ٤/م ن/ب١٠٧٩القــرار رقـــم (و  ٢٠١٢تشــرين الثـــاين  ١٣) تـــاريخ ٤/م ن/ب٩٠٢علـــى أحكــام قـــرار جملــس النقـــد والتســـليف رقــم (بنــاًء 
وتعمــيم حــاكم مصــرف ســورية املركــزي ٢٠١٥ذار آ ٩) الصــادر بتــاريخ ١/م/١١٤٥وتعمــيم حــاكم مصــرف ســورية املركــزي رقــم ( ٢٠١٤كــانون الثــاين 

حلــني صــدور تعليمــات  )٤/م ن/ب٩٠٢(والــذي مت التأكيــد فيــه علــى اســتمرار العمــل بــالقرار  ٢٠١٥حزيــران  ٣٠) الصــادر بتــاريخ ١/م/٢٢٧١رقــم (
وهو نفـس املبلـغ احملجـوز لغايـة سورية  لرية ١٦٢,٣٢٨,٩٢٩مبلغ  ٢٠١٧األول  كانون  ٣١بلغ إمجايل احتياطي العام ملخاطر التمويل لغاية جديدة . 

  .والقرارات املعدلة له )٤/م ن/ب٩٠٢استكمال احتجاز االحتياطي العام ملخاطر عند انتهاء العمل بالقرار (وسيتم  ٢٠١٦األول  كانون  ٣١

 
  محققة خسائر متراكمة  -٤٢

 الصادر )٩٥٢/١٠٠/١( رقم والتعميم ٢٠٠٧ لعام )١/م ن/ب٣٦٢( رقم والتسليف النقد جملس وقرارات مصرف سورية املركزي تعليمات علىبناًء 
 حساب من البنيوي القطع مركز تقييمإعادة  عن الناجتة حمققة الغري القطع لفروقات املدورة / اخلسائررباحاأل فصل يتم ٢٠٠٩ شباط ١٢ بتاريخ

  .) / األرباح املدورةاخلسائر املرتاكمة(
  البنك خسائر حمققة. أعمالحيث كانت نتيجة  ٢٠١٧ام ال يوجد أرباح قابلة للتوزيع عن الع 



 

 - ٥١ -

  الفوائد الدائنة  - ٥٢

 ما يلي: البند هذايتضمن 

    لو كانون األ  ٣١للسنة المنتهية في      
       ٦٢٠١          ٧٢٠١    
     ل.س.           ل.س.        

  :تسهيالت ائتمانية مباشرة
      ١٨٠,٣٦٨,٤٢٢       ٧٩,١٨٨,٠٥٧    حسابات جارية مدينة  
      ١,٢٦٦,٧٧٠,٨٨٣        ١,٣٧٨,٢٦٢,٣٣٢    سلفو  قروض  
      ٨,٨٢٧,٨٨٧        ١١٠,٠٥٩,٢٩٨    سندات جتارية حمسومة  
      ٩,٢٩٦,٥٩٤        ١٠,٠٩٠,٧١٩    بطاقات االئتمان  
      ٤٧٢,٠٢٤,٢٦٩        ٦٣٨,٣٢٠,٩١٨    لدى املصارف إيداعاتو  أرصدة

ا لتاريخ االستحقاق       ١٥٦,٩٩٤,٠٠٩        ١٧٥,٩٥٩,٣٠٠    موجودات مالية حمتفظ 

      ٢,٠٩٤,٢٨٢,٠٦٤        ٢,٣٩١,٨٨٠,٦٢٤      

  
 الفوائد المدينة  -٦٢

  ا يلي: م البند هذا يتضمن
    لو كانون األ  ٣١للسنة المنتهية في     
     ٦٢٠١          ٧٢٠١    
     ل.س.           ل.س.      

      ١٥٣,٦٧١,٢٥٢        ١٣٩,٨٣٥,٦٣٥    ودائع مصارف  
   :الزبائنودائع   
      ١,٢٣١,١٩٢       ٢,١٢٣,٤٤٩    حسابات جارية  
      ٩٥,٥٩٤,٤٧٣       ١١٠,١٩٧,١٧٧    ودائع توفري  
      ٧٣٠,٢٦٦,١٤٦       ١,٠١٦,٨١٨,٣١٨    شعارخاضعة إلو  ودائع ألجل  
      ٢٠,٢٦١,٥٦٥        ٤٦,٤٥٥,٢٦٩    تأمينات نقدية  

    ١,٠٠١,٠٢٤,٦٢٨        ١,٣١٥,٤٢٩,٨٤٨      



 

 - ٥٢ -

  رسوم وعموالت دائنة  -٧٢

  هذا البند ما يلي:  يتضمن
    ألولكانون ا  ٣١للسنة المنتهية في    
     ٦٢٠١          ٧٢٠١    
     ل.س.           ل.س.      

      ١٤,٠٠٥,٨٩٧        ١١,٩٥٨,١٢٣    عموالت تسهيالت مباشرة
      ١٦٣,٨٠٢,٤٠١       ٧٥,٣٤٢,١٦٨    عموالت تسهيالت غري مباشرة

      ١٣,٧٢٢,٧٧٥        ١٥,٧٤٤,٥٨٩    عموالت مقبوضة بطاقات االئتمان
      ٢٤,٦١٣,٧٧٤        ٧,٥١٣,٦٧٧    عموالت مقبوضة حواالت

      ٣١,١٢١,٩٦٩        ٢١,٥٦٨,٩٤٣    موالت على السحبع
      ٨,٣٠٥,٤٢٤        ٨,٨٦٢,٦١٨    اإليداع النقدي بني الفروع عموالت على

      ٦٩,٧٩٨,٧١٦        ٨٩,٩٦٥,٢٦٤    الدائنة ساباتاحلعموالت على خدمة 
      ٢,٦٧٧,٨٤٧        ٢,٣٩٨,٩٢٨    الدائنةسابات تدين أرصدة احلعموالت 

      ٦,٨٣٧,٣٠٠      ١٠,١٠٢,٢٣١    عموالت أخرى

    ٣٣٤,٨٨٦,١٠٣      ٢٤٣,٤٥٦,٥٤١      
  
  رسوم وعموالت مدينة  -٨٢

 هذا البند ما يلي:  يتضمن
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في    
     ٦٢٠١          ٧٢٠١    
    ل.س.           ل.س.       

        ٤٢٩,٢٨٠          ٥٣٢,٦٩٠  عموالت مدفوعة (حواالت وشيكات)
      ٢٨,٣٥٩,١٧١        ٢٧,٩٧٥,٦٨٨    عموالت مدفوعة بطاقات االئتمان

      ٤,٥٠٤,٧٣٣        ٧٩٧,٢٨٥    عموالت مدفوعة أخرى

    ٣٣,٢٩٣,١٨٤        ٢٩,٣٠٥,٦٦٣      
  

  تعامالت بالعمالت األجنبيةأرباح ناتجة عن (خسائر)/   -٢٩

  هذا البند ما يلي: يتضمن
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
     ١٦٢٠          ٢٠١٧    
    ل.س.          ل.س.      

      ١١,٢٥٠,٦٥٤        ١٠٧,٥٥٦,٠٠٤    ن التعامالت بالعمالت األجنبيةية ناجتة عتشغيلأرباح 
      ٩,٨٣١,٢٠٦,٨٨٥    )    ٤,٤٢٨,٣٣٩,٢٨٩(  ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيويغري حمققة أرباح (خسائر) / 

  )٩,٨٤٢,٤٥٧,٥٣٩    )    ٤,٣٢٠,٧٨٣,٢٨٥      



 

 - ٥٣ -

  ا يلي:كم  ٢٠١٦و ٢٠١٧يف عامي  األرباح املدورة غري احملققةنتجت 
  قيمة المركز بالليرات      قيمة المركز بالليرات            
          أرباح مدورة      السورية كما في       السورية بتاريخ      المبلغ بالدوالر       
    تاريخ الشراء      غير محققة      ٧٢٠١األول  كانون ٣١      الشراء      األمريكي      
          ل.س.      ل.س.      ل.س.            

  ٢٠٠٨شباط  ٥      ٨,٢٨٨,١١٥,٥٣٧    ٩,٤١٢,١٨٠,٥٣٧    ١,١٢٤,٠٦٥,٠٠٠    ٢١,٥٨٧,٥٧٠ ل)و األ رصدامركز القطع البنيوي (اإل
    ٢٠٠٨متوز  ٢٧      ٦,٤٤٤,٨١٩,٠٦٩    ٧,٢٠٣,١٣٠,٢٥٩    ٧٥٨,٣١١,١٩٠    ١٦,٥٢٠,٩٤١ الثاين) صدارمركز القطع البنيوي (اإل
    ٢٠١١حزيران  ١٣      ٦,٣٣٥,٨١٨,٣١٥    ٩٦٤,٧,٠٩٥,٣١٠    ٧٥٩,٤٩٢,٦٤٩    ١٦,٢٧٣,٦٤٩  الثالث) صدارمركز القطع البنيوي (اإل

    ٢١,٠٦٨,٧٥٢,٩٢١    ٢٣,٧١٠,٦٢١,٧٦٠    ٢,٦٤١,٨٦٨,٨٣٩    ٥٤,٣٨٢,١٦٠          
  

  قيمة المركز بالليرات      قيمة المركز بالليرات            
          أرباح مدورة      السورية كما في       السورية بتاريخ      المبلغ بالدوالر       
    تاريخ الشراء      غير محققة      ٢٠١٦األول  كانون  ٣١      الشراء      األمريكي      
          ل.س.      ل.س.      ل.س.            

  ٢٠٠٨شباط  ٥      ١٠,٠٤٥,٩٩١,٣٦٦    ١١,١٧٠,٠٥٦,٣٦٦    ١,١٢٤,٠٦٥,٠٠٠    ٢١,٥٨٧,٥٧٠ مركز القطع البنيوي (اإلصدار األول)
    ٢٠٠٨متوز  ٢٧      ٧,٧٩٠,١١٩,٢٩١    ٨,٥٤٨,٤٣٠,٤٨١    ٧٥٨,٣١١,١٩٠    ١٦,٥٢٠,٩٤١ مركز القطع البنيوي (اإلصدار الثاين)

    ٢٠١١حزيران  ١٣      ٧,٦٦٠,٩٨١,٥٥٣    ٨,٤٢٠,٤٧٤,٢٠٢    ٧٥٩,٤٩٢,٦٤٩    ١٦,٢٧٣,٦٤٩  مركز القطع البنيوي (اإلصدار الثالث)

    ٢٥,٤٩٧,٠٩٢,٢١٠    ٢٨,١٣٨,٩٦١,٠٤٩    ٢,٦٤١,٨٦٨,٨٣٩    ٥٤,٣٨٢,١٦٠          

  
  
  



 

 - ٥٤ -

 ات تشغيلية أخرىإيراد  -٠٣

 هذا البند ما يلي: يتضمن

    كانون األول  ٣١سنة المنتهية في لل    
     ٦٢٠١          ٧٢٠١    
    ل.س.           ل.س.       

     ٥,٨٨٤,٤٨٧       ٥,٤٧١,٥٨٥    طوابع بريدية ورسوم اتصاالت

     ٢,٩٢٦,٨٥٣     ٧,٤٣١,١٢٥    إجيارات صناديق حديدية

      ١٦,٤٠٧,٤٢١        ٧٧,٣٣٦,٦٠٠    *أرباح بيع موجودات آلت ملكيتها للبنك
      ٢,٦٢٠,٩٤٦        ٢٥١,٣,١٨٥    ات أخرىإيراد

  ٢٧,٨٣٩,٧٠٧      ٩٣,٤٢٤,٥٦١      

  .حمققاً أرباح رأمساليةميثل هذا املبلغ الربح الناتج عن بيع عقار آلت ملكيته للبنك    *
  

  نفقات الموظفين  -٣١
  هذا البند ما يلي: يتضمن

    لو كانون األ  ٣١للسنة المنتهية في     
     ٦٢٠١          ٧٢٠١    
     ل.س.           ل.س.      

    ٧٣٦,٠١٧,١٠٦        ٧٧٩,٩٧٦,٧٩٨    ات املوظفنيو عالو  منافعو  بروات
    ٥١,٥٧٩,٦٩٩       ٥٦,٧٨٧,٧٤٩    اإلجتماعييف الضمان  بنكمسامهة ال

    ٤٨,٣٠٤,٣٤٨       ٥٢,٦٣٨,٣٦٩    نفقات طبية
   ٥,١٥٢,٩٢٦       ٩,٤٠٦,٠٨٦    تدريب املوظفني

    ٥٨,٥٧٣,١١٩       ٦٠,٣٠٥,٩٣٧    وبدالت أخرى سفر مياومات
    ٣٩,٩٢١,٧٠٧       ٤٧,٤٣٧,٩٥٧    بدالت سكن 
    ٧,٢٣٠,١٧٢      ٨,٤٧٠,٢٥٥    مصاريف أخرى

    ٩٤٦,٧٧٩,٠٧٧      ١,٠١٥,٠٢٣,١٥١    



 

 - ٥٥ -

  
   مؤونة تدني التسهيالت االئتمانيةأعباء   -٣٢

  هذا البند ما يلي:  يتضمن
    لو كانون األ  ٣١للسنة المنتهية في    
   ٦٢٠١        ٧٢٠١    
   ل.س.         ل.س.    

      ١٣,٣٧٨,٢٠٠    )    ٦٨,١٠٦,٤٠٤(  )٨رقم  إيضاح ( املنتجة التسهيالت االئتمانية املباشرة ينؤونة تدم (اسرتداد) /
     ١,٢٢٥,٣٧٥,٢٨١        ١١٦,٤٣٧,٢٠١    )٨رقم  إيضاح ( نتجةاملمؤونة تدين التسهيالت االئتمانية املباشرة غري 

  مؤونة تدين التسهيالت االئتمانية غري املباشرة (اسرتداد) /
      ١٧,٢٣٩,٢٥٨  )    ٣٥,١٨٧,٦٥٩(  )١٨رقم  ضاحإي ( املنتجة   
  غري املباشرةالتسهيالت االئتمانية  تدين(اسرتداد) /  مؤونة
  )    ٢٨,٤١٨,٤٩٨(      ٤١,٢٧٦,٢٤٧    )١٨رقم  إيضاح ( غري املنتجة  

    ٢٤١,٥٧٤٢٢٧,١,          ٥٤,٤١٩,٣٨٥     
  
   مؤونة مخصصات متنوعةأعباء   -٣٣

  هذا البند ما يلي:  يتضمن
    كانون األول  ٣١نتهية في للسنة الم   
   ٦٢٠١        ٧٢٠١    
  ل.س.         ل.س.     

  )      ١٤١,٥٨٢(  )    ١,٧٠٣,٨٣٣(  )١٨مؤونة تقلبات أسعار الصرف ( إيضاح رقم اسرتداد 
      ٢١١,٥٠٠,٠٠٠        ٢٤,٥٨٤,٢٣١    )١٨ات حمتملة ( إيضاح رقم التزامخمصصات ملواجهة 

    ٢١١,٣٥٨,٤١٨        ٢٢,٨٨٠,٣٩٨      



 

 - ٥٦ -

 غيلية أخرىمصاريف تش  -٣٤

  البند ما يلي: هذايتضمن 
    لو كانون األ  ٣١للسنة المنتهية في     

   ٦٢٠١      ٧٢٠١    
   ل.س.      ل.س.    

   ٣,٨٢٦,٥٦٢   ٩,٩٨٤,٠٣٣  تسويقو  مصاريف إعالنات

    ٢٠٩,٥٧٤,١٧٢   ٧٢,٢٢٣,٢٥٩  مصاريف اإلجيار 
    ٢٢,٠٨٤,٣٣٨   ٢١,٢٥٥,٣٩٥  قرطاسية ومصاريف مكتبية

    ٦٣,٢٠٤,٩٧٧   ٦١,٦٣٣,٨٢٢  امة ع إداريةو  أتعاب مهنية
   ٧٤,٠٢٨,٨٤٨   ٧٦,٥١٥,٧٨٢  ضيافة و  سفرو  إقامة

   ١٨,٥٢٢,٨٠٣   ١٨,٥٦٦,٧١٨  واتصاالت مصاريف هاتف

   ٢١,٤٥٠,٢٦٥   ٢٢,٥٥٦,٨٣٢  تأمني 

   ٦٨,٨٧٥,١٣٥   ٨٩,١٥٦,٥٦٩  تنظيفو  اشرتاكات، حراسة

   ٧,٧٧٨,٥٨٨   ٧,٥٣٤,١٨١  كمبيوترات و  مصاريف متديد شبكات

   ٢٩,٨٢٦,٥٩٢   ٣٤,٥٩٣,٨٢٣  ماءكهرباء و 

   ١٠,٦٢٢,٣٣٩   ١٤,١٨١,٦٠٠  انتقالو  نقل

   ٦٧,٨٦٣,٣٢٣    ٧٠,٦٢٤,٣٧٠  ةرسوم حكومي

    ٨٣,٢٢٥,١٦٨    ٩٨,٣٩٠,٧٠٠  ةمصاريف صيان
  ٤٨,٩٧٠,٠٤٠    ٧٠,٣٦٣,٥٩٢  مصاريف وقود و حمروقات
    -      ٢٥,٨٧١,٥٠٠  مشرتيات برجميات تطبيقية

    ٦,٧٦٩,٦٩٠    ١٠٤,٥٥٥,١٣٤  ديون معدومة
    ٤٢,٥٣٧,٦٠٧    ٢٨,٨٨٥,٦٢٥  مصاريف أخرى

  ٧٧٩,١٦٠,٤٤٧    ٨٢٦,٨٩٢,٩٣٥    



 

 - ٥٧ -

 األساسي والمخفض السنة ربح(خسارة) /  حصة السهم من  -٣٥

 السنة ما يلي: ربح بند صايف يتضمن

    لو كانون األ  ٣١للسنة المنتهية في     
   ٦٢٠١      ٧٢٠١    
 ل.س.      ل.س.    

 )  ١,٧٨٧,٣٠٤,٦٢١(  )  ٨٤٦,٠٣٨,٠٥٨(  احملققة ةالسن خسائر
     ٩,٨٣١,٢٠٦,٨٨٥    )  ٤,٤٢٨,٣٣٩,٢٨٩(  جتة عن تقييم مركز القطع البنيويان ةغري حمقق أرباح(خسائر) /

      ٨,٠٤٣,٩٠٢,٢٦٤    )  ٥,٢٧٤,٣٧٧,٣٤٧(  غري احملققة رباحالسنة متضمناً األ ربح (خسارة) / صايف

 األساسي واملخفض كما يلي:السهم  نصيبمت احتساب 
    لو كانون األ  ٣١تهية في للسنة المن   
   ٦٢٠١      ٧٢٠١    
   ل.س.      ل.س.    

     ٨,٠٤٣,٩٠٢,٢٦٤    )  ٥,٢٧٤,٣٧٧,٣٤٧(  السنة ربح (خسارة) /صايف 

      ٥٠,٥٠٠,٠٠٠        ٥٠,٥٠٠,٠٠٠    ماملتوسط املرجح لعدد األسه

      ١٥٩,٢٩      )  ١٠٤,٤٤  (  األساسي واملخفض ةالسنربح  (خسارة) / حصة السهم من

  عند حتويلها. رباحالسهم يف األ نصيبذات تأثري على  بنكأصدرها ال أدواتيف القيمة لعدم وجود  ضواملخف هم األساسيالس نصيبتطابق ي
  
  النقد وما يوازي النقد  -٣٦

 هذا البند ما يلي:  يتضمن

    لو كانون األ  ٣١للسنة المنتهية في     
   ٦٢٠١      ٧٢٠١    
 ل.س.      ل.س.    

      ٦,٢٢٣,٩٣٧,٢١٩        ١٢,١٩٠,٩٠٠,٩٠٠    *من تاريخ إنشائها رق خالل ثالثة أشهتستح نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
  :يضاف

      ١١,٥٤٠,٩١٦,٧٣٥        ١٠,٢٤٩,٦٨٠,٨٥١    من تاريخ إنشائها أرصدة لدى املصارف تستحق خالل ثالثة أشهر  
   :ينـزل
  )  ٦٢٠,٥٩٤,٣٣٣٤,(  )  ٤٤٧,٠٨٦,٨٩٣(  من تاريخ إنشائها املصارف اليت تستحق خالل ثالثة أشهر ودائع  

    ١٣,٤٣١,٢٥٩,٣٣٤        ٢١,٩٩٣,٤٩٤,٨٥٨      

  من النقد وما يوازي النقد. اً التشغيلية لذلك اليعترب جزء بنكيف أنشطة ال مصرف سورية املركزياليستخدم االحتياطي اإللزامي على الودائع لدى   * 



 

 - ٥٨ -

  العمليات غير النقدية  -٣٧
  التدفقات النقدية: غري نقدية مل تسجل يف قائمة عمليةفيما يلي 

التسـهيالت و  لرية سورية بقيد خمصص تدين التسـهيالت االئتمانيـة املباشـرة مـديناً  ٤٥,٨٤٥,١١٢شطب تسهيالت ائتمانية مباشرة بقيمة ناجتة عن  -
 )٢٠١٦األول  كـــانون  ٣١لـــرية ســـورية للســـنة املنتهيـــة يف  ٨٥٣,٧٥٣,٠٤١( ٢٠١٧األول  كــانون  ٣١للســـنة املنتهيـــة يف  االئتمانيــة املباشـــرة دائنـــاً 

ائد التأخري والفوائد املعلقة علـى بعـض حسـابات عبارة عن إعفاء املصرف جلزء من فو مبوجب موافقات جلنة التسهيالت املختصة يف املصرف، وهي 
  .التسهيالت اخلاصة بعمالء املصرف

  
  حتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقمموجودات مالية بيع خسائر   -٣٨

 ما يلي: هذا البند  يتضمن

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
   ٢٠١٦      ٢٠١٧    
 ل.س.      ل.س.    

ا حىت تاريخ االستحقاق     -      )  ٥,٢٠١,١٤٠(  خسائر بيع موجودات مالية حمتفظ 

  )٥,٢٠١,١٤٠  (      -    
  



 

 - ٥٩ -

  ذات العالقةاألطراف  المعامالت مع  -٣٩
 الفوائد والعموالت التجارية. أسعار العليا ضمن النشاطات االعتيادية واملسموحة وباستخدام دارةواإل دارةكات الشقيقة ومع كبار املسامهني وأعضاء جملس اإلالشر و  بالدخول يف معامالت مع الشركة األم بنكالقام 

  ذات العالقة خالل السنة: األطراففيما يلي ملخص املعامالت مع و 
  بيان الوضع المالي خلابنود د  -أ

  ٦١٢٠األول  كانون٣١ كما في      ٧٢٠١ول األ كانون  ٣١كما في      
          وكبار   دارةأعضاء مجلس اإل              
    المجموع      المجموع      وكبار الموظفينالمساهمين       الشركات الحليفة      الشركة األم    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  األرصدة املدينة 

    ٦١٦,٤٤٧,٨٦٩    ٦٠٦,٨٥٧,٥٦٦    -      ٧٨,١٩٥,٤٣٩    ٥٢٨,٦٦٢,١٢٧  * ودائع حتت الطلب
    ٤,٣٦٥,٢٥٣,٧٥٠    ٦,١١٥,٠٦٤,٢٦٣    -      -      ٦,١١٥,٠٦٤,٢٦٣  اقلأو  ودائع استحقاقها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر

    ٢٣,٨٧٩,٣٩٤,٥٠٠    ٢٤,٣٧٠,١٠٤,٠٠٠    -      -      ٢٤,٣٧٠,١٠٤,٠٠٠  (ودائع ألجل تستحق بعد ثالثة أشهر) إيداعات

  األرصدة الدائنة  
    ٤٧,١٧٤,٥٧٣    ٩٢,١٣٤,٨١٧    ٩٢,١٣٤,٨١٧    -      -    طلبودائع حتت ال
    ١,١٤٤,١٠١    ١,٢٣٠,٧٤٨    ١,٢٣٠,٧٤٨    -      -    ودائع توفري
    ٨٩,٩٩٩,١٥١    ٧٥,٨٣٥,٦٣٠    ٧٥,٨٣٥,٦٣٠    -      -    ودائع ألجل

  بنود خارج الميزانية  -ب
    ١٧,٦١٢,٠٨٢,٩٤٧    ١٦,٦٦١,٨٣٠,٣١١    -      -      ١٦,٦٦١,٨٣٠,٣١١  تعهدات بكفاالت وتكفالت

  الخسائر أو  األباحبنود بيان   -ج
    ٤٠١,٧٠٩,٢٨٣    ٥٢٣,١١٧,٦٣٧      ٢٧٦,٩٨٤    -      ٥٢٢,٨٤٠,٦٥٣  فوائد وعموالت دائنة
  )    ٤٥٧,٧٣٩(  )  ١,٠٢٦,٣٧٢(  )  ١,٠٢٦,٣٧٢(    -      -    فوائد وعموالت مدينة

  )  ٢٠,٧٤١,٥٠٦(  )  ٢٠,٦٢٤,٨٥٨(  )  ٢٠,٦٢٤,٨٥٨(    -      -    دارةتعويضات مدفوعة ألعضاء جملس اإل
  )  ١٦,٠٤٠,٣٠٠(  )  ٢٣,٤٣٩,٠٠٠(    -      -    )  ٢٣,٤٣٩,٠٠٠(  **عّمان –ن الفين واإلداري مع البنك العريب و ااتفاقية التع

املبالغ اجملمدة لدى البنك الوطين  )٢٠١٦ل األو  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ٩٢,٧٦٩,٥٤٢(مقابل  ٢٠١٧األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ٧٨,١٩٥,٤٣٩متثل ودائع حتت الطلب لدى الشركات احلليفة مببلغ   *
  .السعودي

يئة أصول أعماله، نقل معرفته ا–تشمل اتفاقية التعاون الفين واإلداري تقدمي خدمات إدارية خمتلفة إىل البنك العريب   ** لفنية سورية مثل (تطبيق أنظمة املعلومات املطلوبة لتسيري أعمال البنك، مساعدة البنك يف تدريب موظفيه، 
  املصرفية وأصول فن اإلدارة املصرفية).



 

 - ٦٠ -

 يبني اجلدول أدناه أعلى وأدىن نسبة فائدة دائنة سنوية على التعامالت مع األطراف ذات العالقة:

    الحد األعلى      الحد األدنى      العملة    

          %      %    
    ٢,٧٠      ٠,٤٥      دوالر أمريكي  ودائع املؤسسات األم واحلليفة

    ٣,١٠      ١,٧٥      دينار أردين  األم واحلليفةودائع املؤسسات 
    ٣,٧١      ٠,١٥٣      دوالر أمريكي  التنفيذية العليا دارةوكبار املسامهني واإل دارةودائع أعضاء جملس اإل

    ٩      ٩        لرية سورية  ودائع أعضاء جملس اإلدارة وكبار املسامهني واإلدارة التنفيذية العليا

  يا هي كالتايل:التنفيذية العل دارةإن منافع اإل
    لو كانون األ  ٣١للسنة المنتهية في    
   ٦٢٠١      ١٧٢٠    
   ل.س.      ل.س.    

    ٢٩٢,٥٣٥,٦٢٤    ٣٢٢,٢١٧,٢٩٥  رواتب ومكافآت  
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 العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  القيمة  -٤٠

  يتضمن هذا البند ما يلي:
  بالقيمة العادلة بالبيانات املاليةالقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية اليت ال تظهر 

  
    ٦٢٠١األول  كانون  ٣١كما في       ٧٢٠١األول  كانون  ٣١كما في    
  النتيجة الغير معترف بها    القيمة العادلة      القيمة الدفترية    النتيجة الغير معترف بها      القيمة العادلة      القيمة الدفترية    
  ل.س.      ل.س      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  الموجودات المالية
    -      ٨,٨٩٠,٣١٢,٧٣١    ٨,٨٩٠,٣١٢,٧٣١    -      ١٥,١٠٩,٨١٨,٩٤٦    ١٥,١٠٩,٨١٨,٩٤٦  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

    -      ١١,٥٤٠,٩١٦,٧٣٥    ١١,٥٤٠,٩١٦,٧٣٥    -      ١٠,٢٤٩,٦٨٠,٨٥١    ١٠,٢٤٩,٦٨٠,٨٥١  أرصدة لدى مصارف
  )  ٦٧٨,١٦٦,٠٢٠(    ٢٤,٨٢٤,٧٦٨,٤٨٠    ٢٥,٥٠٢,٩٣٤,٥٠٠  )  ٧٢٣,٢٣٢,٢٦٥(    ٢٤,٧٥٥,٣٨٢,٣٣٠    ٢٥,٤٧٨,٦١٤,٥٩٥  لدى مصارف إيداعات

  )٢,٠٨٩,٤٧٢,٧٣٩(    ٩,٦٤٠,٤٧٨,٩٣٦    ١١,٧٢٩,٩٥١,٦٧٥  )١,٦٤٩,٣٩١,٥٧٧(    ٦,٦٠٨,٥٩٧,٣٦٥    ٨,٢٥٧,٩٨٨,٩٤٢  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
   ا حمتفظ مالية موجودات

  )  ٦٠,٠٣٩,٥٩٦(    ٧,١٥٩,٧٨١,٦٩٩    ٧,٢١٩,٨٢١,٢٩٥    -      -      -    حىت تاريخ االستحقاق   
    -      ٣,٦٣٣,٤٩١,٣٨٣    ٣,٦٣٣,٤٩١,٣٨٣    -      ٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤    ٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤   مصرف سورية املركزيوديعة جممدة لدى 

  
  المالية المطلوبات

    -      ٤,٣٣٣,٥٩٤,٦٢٠    ٤,٣٣٣,٥٩٤,٦٢٠    -      ٤٤٧,٠٨٦,٨٩٣    ٤٤٧,٠٨٦,٨٩٣  صارفاملودائع 
    ١٦٧,٧٤٦,٦٨٩    ٤٤,٢٥٥,٣٥٨,٧٧٥    ٤٤,٤٢٣,١٠٥,٤٦٤    ٢٢٠,٥٨٤,١٧٦    ٤٧,٦١٥,١٦٧,٤٣٠    ٤٧,٨٣٥,٧٥١,٦٠٦  ودائع الزبائن
    ١٩,٣٣٩,١٤٥    ١,٤٠٧,٨٦١,٥٦٠    ١,٤٢٧,٢٠٠,٧٠٥    ٢٣,٦٥١,٦٨٣    ١,٤٣٢,٧٦١,٩٨٥    ١,٤٥٦,٤١٣,٦٦٨  تأمينات نقدية

  
ـــــا تســـــمـــــن ســـــنة، مت احتســـــاب القيمـــــة العادلـــــة علـــــى أكثـــــر  بالنســـــبة للبنـــــود ذات اســـــتحقاق    ٢٠١٧لعـــــام  %٩,٢٢ي صـــــايف القيمـــــة احلاليـــــة للتـــــدفقات النقديـــــة املتوقعـــــة علـــــى أســـــاس معـــــدل خصـــــم و اأ

  ية للقيمة الدفرتية.و ا. أما البنود ذات استحقاق أقل من سنة، مت اعتبار القيمة العادلة مس٢٠١٦لعام  % ٦,٧٦و
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 المخاطر إدارة  -٤١

  :المخاطر إدارة
  :مقدمة
 وذلك املخاطر دارةإل كلي طارإ ضمن معها يتعامل حيث بالشمولية، ميتاز متكامل بشكل يةبنكال املخاطر مع بالتعامل سورية - العريب البنك يقوم

 دارةاإل ومستوى دارةاإل جملس مستوى على حاكمية هيكلية على بذلك مستنداً . يةبنكال واملمارسات واالعراف املعايري أفضل على باالعتماد
  . رقابية مستويات ثالثة على والرقابة الضبط عملية إىل ضافةباإل التنفيذية

  

  : المخاطر دارةإل الكلي االطار
  :التالية املستويات من يتكون سورية -  العريب البنك يف يةبنكال املخاطر دارةإل الكلي طاراإل نإ

  :اللجان
 دارةاإل جملس(  التدقيق جلنة .( 

 دارةاإل جملس(  املخاطر إدارة جلنة(. 
 دارةاإل جملس(  الئتمانا جلنة.( 

 املطلوباتو  املوجودات إدارة جلنة. 
 التنفيذية االئتمان جلنة. 
 الطوارئ إدارة جلنة املعلومات، تكنولوجيا أمنو  ألنظمة التوجيهية اللجنة. 
  :هيو  تنفيذية مستويات ثالثة يف تتمثل الرقابةو  الضبط عملية نأ إىل ضافةباإل هذا

 املختلفة البنك أعمال وحدات يفو  الفروع على الداخلية بةالرقا حداتو  :لو األ املستوى.  
 الرقابية باملتطلبات لتزاماال مراقبة إدارةو ، املخاطر إدارة: الثاين املستوى.  
 الداخلي التدقيق إدارة: الثالث املستوى. 
 جلانه خالل من اجمللس يقوم ذلك إىل إضافةً . يواجهها اليت املخاطرة عوامل إدارة يف البنك إسرتاتيجية واعتماد مبراجعة دارةاإل جملس يقوم 

 .املختلفة البنك مناطق مجيع يف املخاطر دارةإل شاملة وإجراءات سياسات وجود من والتأكد باإلشراف املتعددة
 إىل وإضافة. تشغيليةأو  ائتمانية خماطر كانت سواء عمله نطاق من كل يف املخاطرة عوامل إدارةب اإلسرتاتيجية العمل وحدات مدراء يقوم 

 العالقة ذات املخاطرة عوامل إدارةب املدراء هؤالء ويقوم. السوق وخماطر السيولة خماطر إدارة عن املسؤولة تعترب اخلزينة دائرة فإن ذلك،
م نطاق وضمن املقررة احلدود ضمن   .املختلفة عملهم جماالت يف املخاطر هذه وتوثيق واحتواء وتقييم حتديد عن مسؤوليا

 عملية طرأ وضع إىل إضافة املختلفة، املخاطرة عوامل إدارةو  لتحديد شاملة منهجية وجود من التأكد عن املسؤولة املخاطر إدارة تعترب 
  .للمخاطر حتمله ودرجة البنك أعمال إسرتاتيجية مع لتتماشى العوامل هذه دارةإل

 العالقة ذات والقوانني والتشريعات التعليمات بكافة يلتزم البنك أن من كدالتأ عن املسؤولة الرقابية باملتطلبات االمتثال مراقبة إدارة تعترب 
 .املسؤولة الرقابية اجلهات عن تصدر اليت تلك ه،خاصةأعمالب

 نك،الب إدارة جملس يف التدقيق جلنة إىل تتبع حيث التنفيذية دارةاإل عن كامل باستقالل إدارياً  تتمتع واليت للبنك الداخلي التدقيق إدارة أما 
ا  الدوائر هلذه املعتمدة العمل وإجراءات سياسات تطبيق على تعمل الفروع خمتلف ويف بالبنك الدوائر كافة أن من بالتأكد تقوم فإ

 واملنهجيات األطر ضمن وذلك وكفاءة فاعلية ذات داخلية رقابية بيئة بتحقيق مجيعها األطراف التزام على والتأكيد صحيح بشكل والفروع
 إىل إضافة األعلى التنفيذي واملسؤول البنك إدارة جملس يف التدقيق جلنة بتزويد بعدها الداخلي التدقيق إدارة وتقوم. اخلصوص ذا املعتمدة
  .اخلصوص ذا مالحظاتأية  ملعاجلة التدقيق عمليات وخمرجات بنتائج العالقة ذات والفروع الدوائر مجيع
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  املخاطر: إدارةجلنة 

  :اللجنة  أهداف -أ
خمـاطر اإلئتمـان والســوق  إدارةالعليــا يف  دارةاإل أداءومراجعـة ، وضـع سياسـة املخـاطر مبــا ينسـجم مـع قــدرة املصـرف ومـدى قبولـه لتحمــل املخـاطر

  والسمعة وغريها. لتزاموالسيولة والتشغيل وعدم اال

ا: -ب   تشكيل اللجنة ودورية اجتماعا
  لى أن ال يزيد عدد األعضاء التنفيذين عن عضو واحد.ع، . تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل١
  .. يكون رئيس اللجنة من األعضاء املستقلني٢
 ن يكـون منهمـا رئـيس اللجنـةعضـائها علـى أحبضـور اثنـني مـن أ سـنة،أربع اجتماعـات ( مـرة كـل ثالثـة أشـهر ) علـى األقـل يف ال تعقد اللجنة. ٣
ا مبوجب حماضر أيتو  و من يكلفه رئيس اللجنة بالنيابة عنه)،(أ   .دارةوترفع تقاريرها إىل جملس اإل صولية،م توثيق اجتماعا

  صالحيات ومهام اللجنة : -ج
  .والتأكد من تنفيذ هذه اإلسرتاتيجيات والسياسات دارةاملخاطر قبل اعتمادها من قبل جملس اإل إدارة. مراجعة اسرتاتيجيات وسياسات ١
املخــاطر عــن األنشــطة الــيت يــنجم عنهــا حتمــل املصــرف  إدارةوضــمان اســتقاللية مــوظفي ، املخــاطر دارةفيــة إل. ضــمان تــوافر املــوارد والــنظم الكا٢

  للمخاطر.
  .دارةاملخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل جملس اإل دارة. مراجعة اهليكل التنظيمي إل٣
  طر.ااملخ إدارةوأنشطة ، صرف وحجمها.مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر اليت يتعرض هلا امل٤
 إدارةوتقـدمي إحصـائيات خبصـوص املخـاطر الـيت يتعـرض هلـا املصـرف والتغـريات والتطـورات الـيت تطـرأ علـى  دارة. رفع تقـارير دوريـة إىل جملـس اإل٥

  املخاطر.
  تطرأ عليها.حول سقوف املخاطر واحلاالت اإلسثنائية اليت  دارة. مراجعة وإبداء الرأي أمام جملس اإل٦
  .ئتمان وخماطر السوق واملخاطر التشغيلية وغريهاواملتعلقة مبخاطر اال، املخاطر باملعايري املوضوعة من قبل جلنة بازل إدارة التزام. مراقبة مدى ٧
جلتهــا وتقــدمي التوصــيات املخــاطر ملناقشــة وتقيــيم املخــاطر الــيت يتعــرض هلــا املصــرف وكفايــة طــرق معا إدارة. تعقــد اللجنــة اجتماعــات دوريــة مــع ٨

ا.   بشأ

  :مدة اللجنة -د
  .دارةتنتهي فرتة عمل اللجنة مع انتهاء مدة جملس اإل

  :قرارات اللجنة -ه
    من ينوب عنه من ضمنها.و  ن يكون رئيس اللجنةعضاء على أذ القرارات بأغلبية األعضاء، تؤخمجاع األإىل قرار بيف حال تعذر الوصول إ

  :High ALCO املوجودات واملطلوبات دارةاللجنة العليا إل
 من التالية وظائفهم:إدارة املوجودات واملطلوبات شكل جلنة تت 

 .ملدير العام (رئيس اللجنة)ا -
 .)املدير العام (عضواً نائب  -
  .)(عضواً املصرفية املساندة مساعد املدير العام جملموعة األعمال  -
 . )(عضواً  مدير دائرة خدمات التجزئة واألفراد والفروع -
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 .مدير اإلدارة املالية (مقرر اللجنة) -
 .)مدير االئتمان (عضواً  -
  .مدير أعمال الشركات (عضواً  -
 .)مدير إدارة املخاطر (عضواً  -
 ).(عضواً  مدير دائرة اخلزينة -

  أي من أعضائهاعلى طلب  كل مادعت احلاجة بناءً أو   مرة كل شهر ومبوجب دعوة من رئيسهابصورة دورية جتتمع اللجنة. 

 ا املقررة متضمنا دم اللجنة نسخة من حماضتق  يف حال طلبها. / جلانه املختصة يضاحات جمللس اإلدارةإأو  ية توصياتأر اجتماعا

 طالع جملس اإلدارة على أهم القرارات املتخذة من قبل اللجنة خالل اجتماعات اجمللس.االلجنة ب رئيس يقوم  

  ًيضاح موضوع حمدد.إلأو  لالستفسارفي البنك من موظ جيوز للجنة استدعاء من تراه مناسبا 

  نطاق عمل اللجنة: 

  :)Strategic Frameworkاإلطار االسرتاتيجي ( -١
   حيقق االهداف التالية: (ALCO)إن وجود جلنة 

ا مصادر األموال(ن ميزانية البنك بشقيها أالتأكد من  - لى تغري خلطط اسرتاتيجية مسبقة وليست كرد فعل ع تدار وفقاً  )واستخداما
 طارئ.

ا -   .مساعدة كل قطاعات االعمال يف البنك يف التخطيط والتسعري ملنتجا
 نواع املخاطر احملتمل مواجهتها ووضع الضوابط الرئيسية للتحكم يف هذه املخاطر على مستوى البنك. أالتأكد من  -
 عمال اليت يؤديها.للمخاطر اليت قد تواجه األ عياً ووا داء دوائر البنك املختلفة على مستوى املوظفني مدرباً أن يكون أالعمل على  -
لى توضيح خطوط االتصال والرقابة والعمل على حيادية دوائر الرقابة املالية ومتابعة االئتمان وإدارة املخاطر بشكل جيعلها قادرة ع -

ا بسرعة وبدقة وموضوعية. أ  داء مهما

  :)Organizational Framework( التنظيمياإلطار  -٢
 يرتكز بشكل اساسي على ضمان وجود:اللجنة  اح عملإن جن

والدوائر ضمن  ختلف املستوياتملإدارة املوجودات واملطلوبات  ةجلنمتثيل وجود هيكل تنظيمي واضح وسليم الرتابط حبيث يضمن  -
 .البنك

 ن السياسات واإلجراءات االئتمانية واضحة وسليمة وذات مستوى من الرقابة على االئتمان.إ -
 قابة على االئتمان وكافة العناصر (الدوائر) اليت تعىن بالرقابة تعمل ضمن عناية كافية واهتمام واسع من االدارة العليا للبنك.الر ن إ -
ا واسعة يف التحقق والتدقيق.ن وإإن صالحيات اللجنة متتد للتدقيق والرقابة على خمتلف الدوائر  -  صالحيا
نة ادارة املوجودات واملطلوبات تعمل وفق نظام ونطاق عمل يساعدها على ضبط املخاطر كافة اللجان التابعة واملتفرعة عن جلن  إ -

 وحتديدها.
سس تنسجم مع املعايري الدولية أأي خماطر اخرى موضوعة وفق أو  واجهة التعثرملسياسات التحوط واقتطاع املخصصات ن إ -

 وأصول العمل املصريف.
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  :)Operational Frameworkالعمليايت ( اإلطار -٣
  :ويف هذا اإلطار التأكد مناللجنة نطاق عمل  نضمإن من 

 سرتاتيجية املقرة على مستوى اإلدارة تسري وفق اجلدول احملدد هلا.إن السياسات واخلطط اال -
ستويات ويعمل على إن هناك دليل واضح ومفهوم للسياسات واإلجراءات يبني بوضوح الصالحيات واملسئوليات على كافة امل -

 سرتاتيجية.خلطط االتنفيذ ا
م بروح املس ن مجيع املوظفنيإ -  .ن حقوقهم تدفع كاملةإلية واالنتماء و ؤو العاملني يؤدون الوظائف املناط 
 جمموعة األمور التالية: إن اخلطط اإلسرتاتيجية للبنك قد وضعت يف االعتبار -

 التغري يف أسعار الفائدة وخطة البنك لالستفادة من هذه التغريات. •
 عات املستقبلية للتغريات يف أسواق النقد.التوق •
 .التطورات احملتملة على مستوى الودائع والتسهيالت مستقبالً  •
 .خطط البنك احملتملة يف األحداث الطارئة •

  :)Analytical Frameworkاإلطار التحليلي ( -٤
ثبات يف استخدام طرق التحليل املايل للفرتات كما أن ال،  حد األطر الضرورية لقياس املخاطر وحتديدهاأاملايل  ليات التحليلآتعترب 
  :ويف هذا اجملال فان اللجنة جيب عليها القيام مبا يلي .اللجنة حد جماالت عملأارنة النتائج ودراسة االحنرافات ومق
 ألكثر من فرتة لغايات املقارنة. Gap Analysis)إجراء التحليل املايل لبيان الفجوة ( -
 للموجودات واملطلوبات وبيان آجال االستحقاق ومقارنتها.مطابقة تاريخ االستحقاق  -
 حتليل بنود امليزانية وبيان عناصرها املرتبطة بالدخل وقياس مدى تأثرها مبخاطر أسعار الفائدة. -
 البحث عن أفضل السبل لعالج الفائض/ العجز الناتج عن األموال املتاحة مقابل االستثمار. -
 ملخاطر تتطابق مع واقع كافة املخاطر احملتملة.إن النماذج املستخدمة يف قياس ا -
 إن التقارير تصل يف الوقت احملدد للجهة الرقابية احملددة.  -
ا على التطور والتطوير -  .قابلية األنظمة اآللية املستخدمة إلجراء كافة أنواع التحاليل املالية وعلى قدر
ن آلية استخدام الفائض يف إة معقولة ملواجهة أخطار حمتملة و يولإن إدارة السيولة لدى البنك تسري وفق منهجية تضمن نسبة س -

  .العجزأو  السيولة يتم توظيفه بطريقة مرحبة مع األخذ بعني االعتبار املخاطر الناجتة عن الفائض

  :)INF - Reportingتقارير املعلومات ( إطار -٥
ة معقولة لتحديد املخاطر وكشفها، وعلى اللجنة يف هذا اجملال التأكد من أن نظام توريد تقارير املعلومات يتم بفاعلية وبسرع جيب
 من ما يلي:  التأكد

 إن التقارير تسلم للجهة احملددة حول املخاطر. -
 إن تقارير املخاطر تصدر يف وقت قياسي وبدون أي تأخري. -
 إن التقارير الصادرة تتدرج يف مستوى سرية املعلومات وأمهيتها حسب اهليكل التنظيمي. -
ا دون استنتاجات خاطئة.إن  -  التقارير اليت تصل إىل اإلدارة العليا واضحة وصرحية وحتدد نوعية املخاطر وميكن قراء
  وبشكل عام، جيب التأكد من أن نظام التقارير حيدد اجلهة واألمهية والسرعة واملوازنة بني هذه العناصر الثالث. -
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 :)Performance Measureإطار قياس األداء ( -٦
املوجودات واملطلوبات يتضمن استخدام أدوات القياس املايل بطريقة سليمة وذات قيمة مالية لبيان قدرة  إدارةاق عمل جلنة إن نط

ا على األداء اجليد.   املؤسسة على مواجهة خماطر االئتمان املختلفة، مع قدر
 فان إطار عمل اللجنة يتوجب:  عليه وبناءً 

 ق األرباح من خالل قدرته على إدارة موجوداته ومطلوباته ضمن التنقل بني خماطر السوق. التأكد من أن البنك قادر على خل -
 التأكد من نسبة الربح يف جانب املوجودات ونسبته يف جانب املطلوبات. -
 أن هناك آلية لقياس الربح على مستوى الوحدات اإلنتاجية. -
 املختلفة. اشكاهلا ونسبهأأن هناك وسائل لقياس الرحبية ب -
 وفري آلية لقياس إمكانية تنقل رأس املال بني الوحدات املنتجة للربح بشكل خاص.ت -
 ن هناك مقدرة على قياس وتقدير الفرق بني خماطر السوق وخماطر االئتمان.إ، اً وأخري  -
 ن اللجنة معنية بالتأكد من أن قياس أداء البنك يرتكز على:إوبشكل عام ف -

 مؤشرات قياس الرحبية. •
 .على جمموع املوجودات واملطلوبات ودراسات مقارنة تطور امليزانية •
 ن التطورات يف عناصر امليزانية وبيان الدخل تتم مراقبتها ومقارنتها باملوازنة التقديرية لبيان االحنرافات وتعليلها.إ •
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  :)Regulatory Compliance(إطار االلتزام بتعليمات السلطات الرقابية  -٧
ت واملطلوبات التأكد من أن البنك يلتزم بتعليمات السلطات الرقابية بشكل تام وكامل ويقوم بتزويد هذه جلنة إدارة املوجودا علىجيب 

  السلطات بالتقارير والبيانات املطلوبة بشكل سليم ودقيق.
  :لجنة تقوم باألعمال التاليةن الإوبشكل خاص، ف

 دولية وضمن متطلبات السلطات الرقابية.التأكد من أن نسب السيولة ضمن النسبة احملددة وفق املعايري ال -
ا وفق متطلبات جلنة بازل وتعليمات السلطات الرقابية احمللية. -  إن نسبة كفاية رأس املال ضمن احلدود املسموح 
ا باستقاللية وحيادية تامة. -  إن إدارة املخاطر يف اإلدارة العامة تقوم بواجبا
 متطلبات السلطات الرقابية وتقتطع وفق األنظمة والتعليمات. أن احتياطات البنك لدى املصرف املركزي ضمن -
السياسات واإلجراءات) حترتم قواعد العمل املصريف وتلتزم بكافة القوانني والتشريعات ريا التأكد من أن منهجية العمل (وأخ -

 واألنظمة واملعايري احمللية والدولية.

  :)Control Frameworkالرقايب ( اإلطار -٨
واملطلوبات يغطي اإلجراءات والسياسات والتعليمات ومبا يضمن التأكيد على توفر آليات  املوجوداتلرقايب لعمل جلنة اإلطار ا إن

 الرقابة والتدقيق على مجيع العمليات املالية واملصرفية يف البنك، حيث تقوم اللجنة بالتأكد من ما يلي: 
 لدوري.قيام املدقق الداخلي بكافة أعمال التدقيق والتفتيش ا -
 أن هناك تعاونا وتنسيقا مع املدقق اخلارجي وال وجود لتعارض يف املصاحل بني أي من هذه األطراف. -
 إن عمليات التدقيق تشمل تقييم األداء ونتائج األعمال. -
 بني كافة املستويات وحتديد واضح للمسئوليات. وصرحياً  تاماً  أن هناك فصالً  -
 اللتزام بتنفيذ اإلجراءات حبذافريها.أن هناك برناجما متكامال للتأكد من ا -
ا.أو  أن هناك ضمانة واستقاللية للجان إدارة املوجودات واملطلوبات -  اللجان الفرعية امللحقة 
نطاق الرقابة جيب أن يتضمن قدرة البنك وختطيطه للواقع االقتصادي والنظرة املستقبلية واالحتماالت املتوقعة للتطورات  أن -

 لى البنك.السياسية وأثرها ع
ا على مواجهة إوأخريا ف - ن هذه على هذه اللجنة التأكد من وجود دراسات حتليلية مقارنة للمسئوليات والصالحيات وقدر

   .املتغريات والطوارئ
  :المخاطر دارةإل التنظيمي الهيكلو  المخاطر إدارة استراتيجية

ا، وكيفية واحملتملة القائمة املخاطر من بنكال دارةإ موقف توضيح على تقوم املخاطر إدارةب اخلاصة االسرتاتيجية إن  رسم خالل من وذلك إدار
 القرارات ترشيد على تعمل كما واملخاطرة، العائد بني توازن عمل بيئة توفري سبيل يف املخاطر إدارة ا تقوم اليت العمليات لطبيعة العريضة اخلطوط
  .مسبقاً  احملددة املستويات ذه لتزاماال مدى من والتأكد بنكال يف املخاطر ملستويات املستمرة راقبةبامل تقوم كما احمليطة، املخاطر ضوء يف املتخذة
 إدارة متثل حيث ،٢ بازل اتفاقية ومتطلبات مصرف سورية املركزي توجيهات ضمن املخاطر دارةإل واضحة منهجية سورية - العريب البنك إدارة تتبع

 نظام تطوير عن فعلياً  املسؤولة دارةاإل وهي للبنك، املخاطر دارةإل املؤسسي اهليكل إطار ضمن وذلك للرقابة ةاألساسي املستويات أحد املخاطر
ا البنك هلا يتعرض اليت املخاطر على للتعرف وفعال حمكم   :التالية األمور مهامها تشمل حيث وإدار



 

 - ٦٨ -

 املخاطر أنواع جلميع املخاطر إدارة وإجراءات سياسات وضع. 
 املخاطر دارةإل واملتعددة املختلفة األطر تطبيق على شرافاإلو  يرتطو ال.  
 املخاطر دارةإل مناسبة ومناذج قياس أدوات تطوير. 
 املقرّة باحلدود مقارنة املخاطر ومراقبة تقييم. 
 دارةجملس اإلإىل املخاطر ومن مث  إدارةجلنة  إىل املناسبة التقارير رفع. 
 يةبنكال الصناعة معايري أفضلب البنك داخل املعرفة مستوى رفع. 

  
  :المخاطر دارةإل التنظيمي الهيكل

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  قياسها طرقو  يةبنكال المخاطر نواعأ
  

  :االئتمان خماطر

االتزام عن اجلهات إحدى ختلف حال يف تنشأ اليت املخاطر هي االئتمان خماطر  تنبع. ةاملقابل للجهة خسائر يسبب قد مما عليها املتعاقد املالية ا
 مع العمليات حصر االئتمان، خماطر متابعة خالل من املخاطر هذه مبراقبة بنكال يقوم حيث ،بنكلل العادية عمالاأل سياق يف االئتمان خماطر
  .املعينة املقرتضة للجهات املايل للوضع املستمر والتقييم معينة جهات

ة ونشاطات بعمليات مرتبط املقابلة هاتاجل من عدد يكون عندما ينشأ االئتمان خماطر يف الرتكز إن  هلمأو  حمددة جغرافية مناطق يفأو  متشا
ة ميزات هلا اقتصادية نشاطات م على تؤثر قد متشا م للقيام إمكانيا ة بصورة تأثرهم بسبب التعاقدية بواجبا  االقتصادية بالتغيريات متشا
  .معينة جغرافية مناطقأو  قطاعات يف الالحقة بالتطورات بنكال أداء تأثر مدى على يدل اإلقراض خماطر يف الرتكز إن. وغريها والسياسية
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  :االئتمان مخاطر إدارة  -١

أو  أشخاص مع مربر غري تركز وجود عدم من للتأكد اإلقراضية نشاطاته وتوزيع تنويع خالل من اإلئتمان خماطر إدارةب سورية – العريب البنك يقوم
 اجلهة هو بنكال إدارة جملس إن .الكافية العينية الضمانات على احلصول إىل باإلضافة معينة مناطقأو  اقتصادية تقطاعا يف أشخاص جمموعة
 تفرضه تعديل أي اقرتاحو  مبراجعةو  املخاطر إدارة وسياسة إسرتاتيجية بوضع دارةاإل جملس يقوم حيث االئتمان خماطر إدارة عن رئيسي بشكل املسؤولة
  : وأمهها. اإلئتمان خماطر إدارة يف دور هلا جلان عدة بنكال لدى يوجد دارةاإل جملس جانب إىل .بنكبال احمليطة روفالظ يف التغيريات

  :االئتمان دائرة/ ئتماناال جلان -
  .دارةاإل جملس قبل من املوضوعة االئتمان سياسة تنفيذ وحسن مراقبة عن املسؤولة اجلهة وهي

  :الداخلي التدقيق دائرة -
  .املعتمدة واالجراءات السياسات مع توافقها من للتأكد بنكال يف املخاطر خمتلف إدارة عملية وتدقيق مراقبة عن املسؤولة جلهةا وهي

  :اإلئتمان خماطر دائرة -
 تفعيل عن مسؤوليتها إىل اضافة العالقة ذات السياسات ومراجعة االئتمان خماطر لتقارير املركزي النظام تطوير عن املسؤولة اجلهة هيو 

  .االئتمان خماطر لقياس الداخلي النظام
  :اإلئتمان مخاطر قياس  -٢

 )٤/م ن/ب٥٩٧( رقم القرار وخاصة التسليفو  النقد جملس اتـتعليم حسب وذلك وتصنيفها املمنوحة ونـالدي حملفظة دورية مبراجعة بنكال يقوم
 حسب وذلك. العمالء ملفات مراجعة بعد التسليف أخطار ملواجهة املؤونات نبتكوي بنكال ويقوموتعديالته  ٢٠٠٩األول  كانون  ٩ بتاريخ الصادر
 جملس تعليمات حسب الديون لتصنيف املعتمدة الفئات يلي وفيما. وتعديالته )٤/م ن/ب٥٩٧( رقم للقرار التابعة والتسليف النقد جملس تعليمات

  :التسليفو  النقد
 املنتجة الديون : 

 املخاطر متدنية ديون. 
 املخاطر مقبولة/  اديةع ديون . 

 خاصاً  اهتماماً  تتطلب عادية ديون.  
 املنتجة غري الديون:  

 املقبول العادي املستوى دون ديون. 
 بتحصيلها مشكوك ديون. 
 رديئة ديون. 

 ربعي شهري، سبوعي،أ( دوري بشكل تعد اليت التالية الداخلية الرقابية التقارير إىل ضافةباإل :( 

 تسويتها ومتابعة زاتو االتج وحتديد احملددة االئتمانية السقوف مع باملقارنة عميل لكل املستغلة رصدةاأل ملراقبة يومي تقرير. 
 السيولة وضع مع ومقارنتها احملتملة اتلتزامواال حدة على عملة لكل املستغلة التسهيالت ملراقبة شهري تقرير. 
 علـى عميـل كـل مسـتوى وعلـى جمموعـة كـل مسـتوى علـى املخـاطر لـىع االنكشـاف لتغطيـة وكفايتهـا الضـمانات كافـة لتقييم شهري تقرير 

  .املعتمدة واالجراءات بالسياسات لتزاملال الالزمة باالجراءات والتوصية ،حدة
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 وحتديـــد ،االئتمانيـــة املخـــاطر مســـتوى علـــى الظـــروف هـــذه أثـــر ودراســـة مواتيـــة غـــري ظـــروف بفـــرض وذلـــك احلساســـية لتحليـــل شـــهري تقريـــر 
  ممكنة محاية أفضل لضمان ةاملطلوب املخففات

 مـن املقـررة املخـاطر حـدود مـع املسـتغلة التسـهيالت ومقارنـة قطـاع كـل يف املسـتجدات ألهـم حتليـل مـع االقتصـادية للقطاعـات فصلي تقرير 
 .قطاع لكل املعنية اللجان قبل

 حتفظـاً  أشـد أيهمـا واإلجـراءات والسياسات النقدية السلطات قرارات وفق خماطرها وتصنيف التسهيالت حمفظة خماطر لتحليل فصلي تقرير، 
 .املتوقعة وغري احملتملة املخاطر لتغطية املناسبة واالحتياطيات املخصصات حتديد مع

  :المخاطر هذه من التخفيف ساليبأو  االئتمان مخاطر إدارة سياسة  -٣

 اإلئتمان مبخاطر تقارير ورفع للعمالء االئتماين الوضع إدارةو  يمتقي إجراءات وسالمة استقاللية محاية أساس على اإلئتمان خماطر إدارة أسلوب يستند
 همأ يلي وفيما. اإلئتمان ملخاطر البنك بانكشافات دارةلإل اسرتشادياً  دليالً  تقدم واليت الصالحيات هياكلو  احلدودو  السياسات مع تتماشى بصورة

  :اإلئتمان خماطر ختفيف ساليبأ
 قطاعات من أشخاص جمموعةأو  أشخاص مع مربر غري تركز وجود عدم من للتحقق اإلقراضية النشاطات توزيع خالل من التنويع 

 .معينة مناطقأو  اقتصادية

 النوعيةو  الكمية العوامل االعتبار بعني تأخذ وواضحة موضوعية تقييم ملنهجية وفقاً  البنك لعمالء اإلئتمانية للجدارة املستمر التقييم 
 .الطويلة ملعرفةاو  اخلربة عامل إىل باإلضافة

  :على يعتمد رقابةو  موافقات نظام وجود إىل باالضافة هذا

 مبدأ على تقوم حمددة صالحياتو  بواجبات مكلفة النشاط وحدات كافة تغطي للبنك العامة دارةاإل مستوى على خمتلفة ائتمانية جلان -
 .اإلئتمانية الدراسةو  التقييم عمليةو  البيعو  التسويق عملية بني الفصل

 .املستهدفةسواق األو  االقتصادية القطاعات دراسةو  وافٍ  ائتماينو  مايل ليلحت -
 اإلئتمانية املوافقات بشروط لتزاماال كذلكو  التشريعية األطرو  اإلجراءاتو  بالسياسات الصارم لتزاماال من للتأكد ضبطو  رقابة وحدات -

  .الالزمة الضمانات على صولاحل إجراءات استكمالو  املمنوحة للتسهيالت القانوين التوثيق سالمةو 

 :مههاأ من واليت االئتمان خماطر لتخفيف األساليب حدأك املختلفة الضمانات على يعتمد سورية - العريب البنك نإف عالهأ ذكر ما إىل ضافةباإل

 متحفظ أسلوب إتباع أمهية على يدالتأك يتم. املخزونو  السيارات املوطنة، الرواتب ية،بنك الكفاالت العقارية، الرهونات النقدية، التأمينات 
 حال يف ضافيةإ ضمانات طلب يتمو  للضمانات السوقية القيمة مراقبة يتم حيث اإلئتمانية، حملفظته البنك إدارةب يتعلق فيما حصيفو 

 ملخصصات،ا كفاية دراسة خالل دوري بشكل للضمانات السوقية القيمة مراجعة يتم حيث التعاقد، لشروط وفقاً و  ذلك مراأل استدعى
  .اخلصوص ذا الرقابية باحملددات لتزاماال إىل باإلضافة
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  :االئتمانية بالمخاطر يتعلق فيما الجهد اختبارات جراءإل ساسيةاأل الفرضيات

  :اجلهد اختبارات

 هذه أمهية ازدادت وقد، لديها املخاطر إدارة عملية من كجزء البنوك قبل من تستخدم هامةأداة  "Stress Testing" اجلهد اختبارات تعترب
 بازل جلنة تعرف حيث املاضية، القليلة السنوات يف املصارف لدى التعثر نسبة ازدياد ظل ويف العاملية واالقتصادية املالية األزمة ظل يف االختبارات
ا اجلهد اختبارات املصارف على لإلشراف  من واالستفادة معقولة إمنا صعبة ظروف ظل يف ورحبيته بنكلل املايل الوضع لتقييم املستخدمة اآللية بأ
  :اجلهد اختبارات أهداف أهم ومن املصارف، إلدارات بالنسبة املبكر لإلنذار مؤشرات االختبارات هذه نتائج تعد حيث القرارات، اختاذ يف نتائجها
 . املخاطر وضبط حتديد عملية تعزيز .١

 .وسيولته لرأمساله البنك إدارة حتسني .٢
  .الشديدة األزمات حالة يف بنكال وضع تقييم .٣
  .املقبولة املخاطر حدود وحتديد وضع يف املساعدة .٤
 .املعدة السيناريوهات ظل يف العمل على والقدرة الرقابية اجلهات مع التوافق من التأكد .٥
 .ضاغطة ظروف حتت بنكال بوضع التنبؤ على مساعد عامل .٦

  

  :التايل بالشكل اجلهد اختبارات فرضيات تتلخص

 االئتمانية خاطربالم الخاصة  
افرتاض تصنيفها ضمن الديون دون و  التسهيالت حمفظة رصيد من %١٠ة بنسب العاملة غري الديون بارتفاع/ يتعلق ١رقم / سيناريو

 . املالرأس  كفاية نسبة علىاملذكور  سيناريوال ثرأ إىل ضافةباإل املطلوبة املخصصات حجماملستوى العادية واحتساب 

 الئتمانيةا بالتركزات الخاصة 

  سيناريوهات على الشكل التايل:

ية الرئيسية املمنوحة دمن صايف ديون حمفظة التسهيالت املنتجة ومبوجب القطاعات االقتصا %١احتساب خمصصات إضافية بنسبة  .١
 لتسهيالت ائتمانية يف البنك.

افظات األكثر تأثرًا بأحداث األزمة من صايف ديون حمفظة التسهيالت املنتجة ومبوجب احمل %٢احتساب خمصصات إضافية بنسبة  .٢
 الراهنة.

، ها للموجودات (أفراد، شركات كربىاملنتجة ومبوجب تصنيفلكافة حمفظة التسيهالت  %١احتساب خمصصات إضافية بنسبة  .٣
  شركات متوسطة).

  صص إضايف.عليه، قرر جملس إدارة املصرف كفاية املخصص املشكل يف السنوات السابقة وال داعي لتكوين خم بناءً و 
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 التعرضات لمخاطر االئتمان (بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى):

  يتضمن هذا البند ما يلي:
    األول  كانون  ٣١كما في     
   ٦٢٠١      ٧٢٠١    
   ل.س.      ل.س.    

 بنود داخل الميزانية: -أ

    ٦,٧٧٨,٥٦٧,١٣١    ١١,٧١٥,٩٨٨,٤٧٧  بنوك مركزيةأرصدة لدى 
    ١١,٥٤٠,٩١٦,٧٣٥    ١٠,٢٤٩,٦٨٠,٨٥١  لدى مصارف أرصدة 
    ٢٥,٥٠٢,٩٣٤,٥٠٠    ٢٥,٤٧٨,٦١٤,٥٩٥  لدى مصارف إيداعات

    ١١,٧٢٩,٩٥١,٦٧٥    ٨,٢٥٧,٩٨٨,٩٤٢  :املباشرة التسهيالت االئتمانيةصايف 
    ٩٦,٩٨٦,٣٣١   ١٨٩,٦٢٩,٠٥٧  ألفرادا  
    ١,٥٩٦,٩٤٨    ١٢٠,٠٠٩,٨١٠  القروض العقارية  
    ١١,٦١٥,٣٢٦,٧١٧    ٧,٩١٦,٠٠٠,٩٠٢  لشركات الكربىا  
    ١٦,٠٤١,٦٧٩    ٣٢,٣٤٩,١٧٣  املؤسسات الصغرية واملتوسطة   

ا حىت تاريخ االستحقاق     ٧,٢١٩,٨٢١,٢٩٥    -    موجودات مالية حمتفظ 
    ٧٧٩,٩٧٢,٣٨٢    ١,٨٨٠,٢٤٥,٧٣٥  املوجودات األخرى

    ٣,٦٣٣,٤٩١,٣٨٣    ٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤  مصرف سورية املركزيجممدة لدى  وديعة

  ٦٧,١٨٥,٦٥٥,١٠١    ٦٧٢,٣٩٩,٤٩٤,٦٠    
  الميزانية: خارجبنود  - ب

    ٢٢,٦٦٥,٩٢٩,٩٠١    ٢١,٤٥٤,٩٩٩,٩٧٠  كفاالت صادرة
    ١٧١,٤٥٣,٢٣٩    ١٤٤,٤٠٨,١٨٢  سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة

  ٢٢,٨٣٧,٣٨٣,١٤٠    ٢١,٥٩٩,٤٠٨,١٥٢    
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  اإلفصاحات الكمية لمخاطر االئتمان:
 غير المباشرة حسب درجة المخاطر:و  مانية المباشرةتوزيع التعرضات االئت -١

) ٤/م ن/ ب٩٠٢رقم (و  ٢٠١٠ نيسان ١٤ بتاريخ الصادر) ٤ب/من/٦٥٠( رقم اتبالقرار  املعدل ٢٠٠٩األول  كانون ٩ بتاريخ الصادر) ٤ ب/ن م/٥٩٧( رقم والتسليف النقد جملس قرار علىبناًء 
وتعميم ٢٠١٥آذار  ٩) الصادر بتاريخ ١/م/١١٤٥وتعميم حاكم مصرف سورية املركزي رقم ( ٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩ بتاريخ) الصادر ٤/ م ن / ب١٠٧٩ورقم (٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣الصادر بتاريخ 

) حلني صدور تعليمات ٤/م.ن/ب٩٠٢يف رقم (والذي مت فيه التأكيد على استمرار العمل بقرار جملس النقد والتسل ٢٠١٥حزيران  ٣٠) الصادر بتاريخ ١/م/٢٢٧١حاكم مصرف سورية املركزي رقم (
  .دين كل ا يتسم اليت واملواصفات للمؤشرات طبقاً  وذلك فئات ٦ إىل االئتمانية التسهيالت حمفظة تصنيف يتم جديدة،

  :ب درجة املخاطر وفق اجلدول التايلتتوزع التعرضات االئتمانية املباشرة حس -أ
    الشركات                
            الحكومة      المؤسسات الصغيرة      اتالشرك                      

    المجموع      والقطاع العام      والمتوسطة      الكبرى      القروض العقارية      األفراد      ٧٢٠١األول  كانون  ٣١كما في 
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

    ٢١٥,١١٩,٨١٣    -      ٦,١٧٠,٩١٢    ٣٥,٨٢١,٧٨٩    -      ١٧٣,١٢٧,١١٢      متدنية املخاطر
    ٢,٢٤٦,٧٩٤,٤٥٨    -      ١٢,٧٤١,٨٢٢    ٢,٢٣٢,٣٤٧,٧٨٠    -      ١,٧٠٤,٨٥٦      عادية (مقبولة املخاطر)

    ٤,٤٢١,٤١٦,٧٤٢    -      ١٠,٢٩١,٦٢٩    ٤,٢٧٤,٤٩١,٠١٣    ١٢٠,٤٦٧,١٢٠    ١٦,١٦٦,٩٨٠    حتت املراقبة (تتطلب اهتماماً خاصاً)
    ٤,٠٣٨,٢٩٩,٧٨٤    -      ٣,٨٦٣,٨٥١    ٣,٩١٣,٨٦٥,٩٨٩    ١٢٠,٤٦٧,١٢٠    ١٠٢,٨٢٤      منها غري مستحقة

    منها مستحقة:
    ٥١,٣٣١,٧٤٠    -      ٢,٥٧٩,٢٥٩    ٤٨,٧٥٢,٤٨١    -      -        يوم ٢٩لغاية   
    ١١٣,٨٢٠,٧٧٥    -      -      ١١٣,٨١٧,٢٩٨    -        ٣,٤٧٧    يوم ٥٩يوم لغاية  ٣٠من   
    ١,٦١٤,٩٠٤    -      -      ١,٦١٤,٩٠٤    -      -      يوم ٨٩يوم لغاية  ٦٠من   
    ٢١٦,٣٤٩,٥٣٩    -      ٣,٨٤٨,٥١٩    ١٩٦,٤٤٠,٣٤١    -      ١٦,٠٦٠,٦٧٩    ١٧٩لغاية  يوم ٩٠من   

    ٢٩,٤١٤,٨٤٦,٨٨١    -      ١٩,٦٧٣,٦٢٠    ٢٩,٢٥٦,١٦٠,٤٠٢    ٧,٦٠٥,٩٤٢    ١٣١,٤٠٦,٩١٧      غري عاملة
  منها:
      ١,٦٦٧    -      -      -      -        ١,٦٦٧      دون املستوى  
    ١٠٦,٤٠٧,٩٧٧    -      -      ١٠٦,٣٦١,٣١٥    -        ٤٦,٦٦٢      مشكوك فيها  
    ٢٩,٣٠٨,٤٣٧,٢٣٧    -      ١٩,٦٧٣,٦٢٠    ٢٩,١٤٩,٧٩٩,٠٨٧    ٧,٦٠٥,٩٤٢    ١٣١,٣٥٨,٥٨٨      هالكة (رديئة)  

    ٣٦,٢٩٨,١٧٧,٨٩٤    -      ٤٨,٨٧٧,٩٨٣    ٣٥,٧٩٨,٨٢٠,٩٨٤    ١٢٨,٠٧٣,٠٦٢    ٣٢٢,٤٠٥,٨٦٥      اجملموع
  )١٣,٥٩٧,٢٥٦,٢٨٧(    -    )  ٣,٠٤٨,٤٧٣(  )  ١٣,٥٥٢,١٣١,٠٩٤(  )  ٧,٥٥٠,٩١٣(  )  ٣٤,٥٢٥,٨٠٧(      يطرح: فوائد معلقة

  خمصص تدين التسهيالتيطرح: 
  )١٤,٤٤٢,٩٣٢,٦٦٥(    -    )  ١٣,٤٨٠,٣٣٧(  )  ٠,٦٨٨,٩٨٨٣١٤,٣(  )  ٥١٢,٣٣٩(  )  ٩٨,٢٥١,٠٠١(      االئتمانية املباشرة  

  ٨,٢٥٧,٩٨٨,٩٤٢    -      ٣٢,٣٤٩,١٧٣    ٧,٩١٦,٠٠٠,٩٠٢    ١٢٠,٠٠٩,٨١٠    ١٨٩,٦٢٩,٠٥٧    تسهيالت ائتمانية مباشرةصايف 
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 التعرضات االئتمانية المباشرة حسب درجة المخاطر (تابع):توزيع 

    الشركات                
            الحكومة      المؤسسات الصغيرة      الشركات                      

    المجموع      والقطاع العام      والمتوسطة      الكبرى      القروض العقارية      األفراد      ٢٠١٦األول  كانون  ٣١كما في 
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

    ٢٠٨,٦٠٧,٢٠٢    -      ١,٦٠٨,٠٠٠    ١١٢,٢٤٨,٦٩٢    -      ٩٤,٧٥٠,٥١٠      متدنية املخاطر
    ١,٦٤٢,٧٦١,٦١٤    -      ٨,٦٨٤,٩٣٠    ١,٦٢٩,٩٢٦,٧٩٨    -      ٤,١٤٩,٨٨٦      عادية (مقبولة املخاطر)

    ٨,١٦٢,٦٢٦,٦٥٤    -      ٤,٦١٧,٥٠٣    ٨,١٥٧,٦٨٦,٤٩٦    -      ٣٢٢,٦٥٥    حتت املراقبة (تتطلب اهتماماً خاصاً)
    ٧,٢٣٢,١٣١,٤١٨    -      ٤,٣١٥,٦٠٦    ٧,٢٢٧,٥٦٣,٩٢٧    -      ٢٥١,٨٨٥      منها غري مستحقة

    منها مستحقة:
    ٩٥,٤١٤,٥٤٩    -      ٣٠١,٧٢٤    ٩٥,١٠٢,٧٥١    -        ١٠,٠٧٤      يوم ٢٩لغاية   
    ١٦,٨٤١,٠٧٣    -      -      ١٦,٨٤١,٠٧٣    -      -      يوم ٥٩يوم لغاية  ٣٠من   
    ٣٨,١٢٢,٤٠٢    -        ١٧٣    ٣٨,١١٥,٤٥٠    -        ٦,٧٧٩    يوم ٨٩يوم لغاية  ٦٠من   
    ٧٨٠,١١٧,٢١٢    -      -      ٧٨٠,٠٦٣,٢٩٥    -        ٥٣,٩١٧    ١٧٩يوم لغاية  ٩٠من   

    ٢٩,٩٢٣,٣٥١,٣٠٢    -      ٣٦,٥٦٢,٥٢٢    ٢٩,٧٣٣,٤٩٥,٨٥٢    ٧,٩٦٦,٩٥٠    ١٤٥,٣٢٥,٩٧٨      غري عاملة
  منها:
    ٧١,٥٣٠,٠٨٨    -      ٢,٠٤١,٨٥٢    ٦٩,٢٤٦,٤٨٠    -      ٢٤١,٧٥٦      دون املستوى  
    ١١٥,٢٣٩,٠٢٨    -      ٣,٩٠٧,٨٧٤    ١١٠,٥١٥,٦٠٤    -      ٨١٥,٥٥٠      مشكوك فيها  
    ٩,٧٣٦,٥٨٢,١٨٦٢    -      ٣٠,٦١٢,٧٩٦    ٢٩,٥٥٣,٧٣٣,٧٦٨    ٧,٩٦٦,٩٥٠    ١٤٤,٢٦٨,٦٧٢      هالكة (رديئة)  

    ٦,٧٧٢٣٩,٩٣٧,٣٤    -      ٥١,٤٧٢,٩٥٥    ٣٩,٦٣٣,٣٥٧,٨٣٨    ٧,٩٦٦,٩٥٠    ٢٤٤,٥٤٩,٠٢٩      اجملموع
  )١١,٧٨٦,٤٠٨,٥٨٨(    -    )  ١٩,٠١١,٩٩٣(  )  ١١,٧٢٨,٤٢٩,٣٤٣(  )  ٦,٣٧٠,٠٠٢(  )  ٣٢,٥٩٧,٢٥٠(      يطرح: فوائد معلقة

  يطرح: خمصص تدين التسهيالت
  )١٦,٤٢٠,٩٨٦,٥٠٩(    -    )  ١٦,٤١٩,٢٨٣(  )  ١٦,٢٨٩,٦٠١,٧٧٨(    -    )  ١١٤,٩٦٥,٤٤٨(      االئتمانية املباشرة  

    ١١,٧٢٩,٩٥١,٦٧٥    -      ١٦,٠٤١,٦٧٩    ١١,٦١٥,٣٢٦,٧١٧    ١,٥٩٦,٩٤٨    ٩٦,٩٨٦,٣٣١    رةصايف تسهيالت ائتمانية مباش
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  تتوزع التعرضات االئتمانية غري املباشرة حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل: -ب
    الشركات                  
          الحكومة      المؤسسات الصغيرة      الشركات                        

    المجموع      والقطاع العام      والمتوسطة      الكبرى      القروض العقارية      األفراد      ٧٢٠١األول  كانون  ٣١كما في 
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.            

    ٥٥,٧٠٤,٠١٧    -      ٥,٥٠٠,٠٠٠    ٥٠,١٥٩,٠١٧    -        ٤٥,٠٠٠      متدنية املخاطر
    ٢,٣٩٤,٦٨٨,٤٠٨    -      ٨,٥٨٠,٠٠٠    ٢,٣٨٦,١٠٨,٤٠٨    -      -        عادية (مقبولة املخاطر)

    ٥٠,٣٦٣,٧٥٠    -      ٢٩٩,٧٥٠    ٥٠,٠٦٤,٠٠٠    -      -      حتت املراقبة (تتطلب اهتماماً خاصاً)
    ٤٨,٢٢٥,٠٠٠    -      -      ٤٨,٢٢٥,٠٠٠    -      -        غري عاملة

  منها:
    -      -      -      -      -      -        دون املستوى  
    -      -      -      -      -      -        مشكوك فيها  
    ٤٨,٢٢٥,٠٠٠    -      -      ٤٨,٢٢٥,٠٠٠    -      -        هالكة (رديئة)  

    ٢,٥٤٨,٩٨١,١٧٥    -      ١٤,٣٧٩,٧٥٠    ٢,٥٣٤,٥٥٦,٤٢٥    -        ٤٥,٠٠٠      اجملموع
  خمصص تدين التسهيالتيطرح: 

  )  ٥٥,٨٠٠,٤٦٠(    -    )    ٥,٩٩٥(  )  ٥٥,٧٩٤,٤٦٥(    -      -      االئتمانية الغري املباشرة  

    ٢,٤٩٣,١٨٠,٧١٥    -      ١٤,٣٧٣,٧٥٥    ٩٦٠١٨,٧٦٢,٤٧,    -        ٤٥,٠٠٠    تسهيالت ائتمانية غري مباشرةصايف 
 



 

 - ٧٦ -

 توزيع التعرضات االئتمانية غير المباشرة حسب درجة المخاطر (تابع):
    الشركات                  
          الحكومة      المؤسسات الصغيرة      الشركات                        

    المجموع      والقطاع العام      ةوالمتوسط      الكبرى      القروض العقارية      األفراد      ٢٠١٦األول  كانون  ٣١كما في 
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.            

    ٦١,١٠٦,٠١١    -      ٦,١٠٠,٠٠٠    ٥٤,٧٦١,٠١١    -      ٢٤٥,٠٠٠      متدنية املخاطر
    ٥٨٤,٣٥٣,٢٤٥    -      ٨,٤٦٨,٥٥٠    ٥٧٥,٨٨٤,٦٩٥    -      -        عادية (مقبولة املخاطر)

    ١,٩٨٠,١٩٦,٦٦٨    -      ٧٣٤,٧٨٠    ١,٩٧٩,٤٦١,٨٨٨    -      -      حتت املراقبة (تتطلب اهتماماً خاصاً)
    ٧,٠٢٥,٠٠٠    -      -      ٧,٠٢٥,٠٠٠    -      -        غري عاملة

  منها:
    -      -      -      -      -      -        دون املستوى  
    -      -      -      -      -      -        مشكوك فيها  
    ٠٠٠٧,٠٢٥,    -      -      ٠٠٠٧,٠٢٥,    -      -        هالكة (رديئة)  

    ٢,٦٣٢,٦٨٠,٩٢٤    -      ١٥,٣٠٣,٣٣٠    ٢,٦١٧,١٣٢,٥٩٤    -      ٢٤٥,٠٠٠      اجملموع
  يطرح: خمصص تدين التسهيالت

  )  ٤٩,٧١١,٨٧٢(    -      -    )  ٤٩,٧١١,٨٧٢(    -      -      االئتمانية الغري املباشرة  

    ٢,٥٨٢,٩٦٩,٠٥٢    -      ١٥,٣٠٣,٣٣٠    ٢,٥٦٧,٤٢٠,٧٢٢    -      ٢٤٥,٠٠٠    صايف تسهيالت ائتمانية غري مباشرة

  وتعميم حاكم مصرف سورية املركزي ٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٧٩القرار رقم (و  ٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣) تاريخ ٤/م ن/ب٩٠٢ام قرار جملس النقد والتسليف رقم (على أحكبناًء 
/م ٩٠٢(والذي مت التأكيد فيه على استمرار العمل بالقرار  ٢٠١٥حزيران  ٣٠ الصادر بتاريخ )١/م/٢٢٧١مصرف سورية املركزي رقم ( وتعميم حاكم ٢٠١٥آذار  ٩) الصادر بتاريخ ١/م/١١٤٥رقم (
  حلني صدور تعليمات جديدة والذي يتضمن: )٤ن/ب
ي العام للمخاطر عند انتهاء ، وسيتم استكمال احتجاز االحتياط٢٠١٧األول  كانون  ٣١لرية سورية لغاية  ١٦٢,٣٢٨,٩٢٩االستمرار بتعليق تكوين االحتياطي العام ملخاطر التمويل والذي بلغ  .١

  .) والقرارات والتعاميم املعدلة له٤/م ن/ب٩٠٢العمل بالقرار (
 لرية سورية. ٣٥٤,٢١٥,٨٩٤) مببلغ ٤/م.ن/ب٩٠٢االحتفاظ باملخصصات السابقة الفائضة عن احلد األدىن املطلوب وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف ( .٢

ا.  صرفئتمانية من قبل املإختبارات جهد للمحفظة االإعداد مت  .٣ إختبارات جهد للمحفظة االئتمانية من قبل املصرف لتقدير إعداد  ٢٠١٧مت خالل العام لتقدير مدى كفاية املخصصات احملتفظ 
ا. ووجدت إدارة املصرف أن املخصص املشكل هلذا الغرض هو   .كايف وبالتايل مت اسرتداد الفائض  ٢٠١٧نون األول كا  ٣١لرية سورية كما يف  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠مدى كفاية املخصصات احملتفظ 

  



 

 - ٧٧ -

 :توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت االئتمانية -٢

 املباشرة: مقابل التسهيالت االئتمانية املقدمة القيمة العادلة للضماناتع يتوز  .أ
    الشركات                  
            الحكومة      ؤسسات الصغيرةالم      الشركات                  ٢٠١٧األول  كانون  ٣١كما في   
    المجموع      والقطاع العام      والمتوسطة      الكبرى      القروض العقارية      األفراد      الضمانات مقابل:      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.            

  
    ٢١٥,١١٩,٨١٣    -      ٦,١٧٠,٩١٢    ٣٥,٨٢١,٧٨٩    -      ١٧٣,١٢٧,١١٢      متدنية املخاطر

    ٤٢٠,٤٨١,٧٠٨    -      ٩,٨٠٩,٨٨٥    ٤١٠,٥٢٦,٧٤٤    -      ١٤٥,٠٧٩      ولة املخاطر)عادية (مقب
    ١,٦٩٦,٢٨٤,٣٠٠    -      ٩,٨٨٩,٤٨٧    ٦٩٣١,٥٦٥,٩٢٧,    ١٢٠,٤٦٧,١٢٠    -      حتت املراقبة (تتطلب اهتماماً خاصاً)

    ٢,٣٣١,٨٨٥,٨٢١    -      ٢٥,٨٧٠,٢٨٤    ٢٢٦٢,٠١٢,٢٧٦,    ١٢٠,٤٦٧,١٢٠    ١١٧٣,٢٧٢,١٩      إمجايل العاملة
    -      -      -      -      -      -        دون املستوى
    ٩٧,٣١٦,٤٩٣    -      -      ٩٧,٢٦٩,٩٦٢    -        ٤٦,٥٣١      مشكوك فيها
    ٤,٥٦٥,٧٢٦,٢٧٦    -      ١٠,٩٧١,٧١٧    ٤,٥٠٨,٦٣٩,٢٦٤    ٧,٦٠٥,٩٤٢    ٣٨,٥٠٩,٣٥٣      هالكة (رديئة)

    ٤,٦٦٣,٠٤٢,٧٦٩    -      ١٠,٩٧١,٧١٧    ٤,٦٠٥,٩٠٩,٢٢٦    ٧,٦٠٥,٩٤٢    ٣٨,٥٥٥,٨٨٤      إمجايل غري العاملة

    ٦,٩٩٤,٩٢٨,٥٩٠    -      ٣٦,٨٤٢,٠٠١    ٦,٦١٨,١٨٥,٤٥٢    ١٢٨,٠٧٣,٠٦٢    ٢١١,٨٢٨,٠٧٥      اجملموع
  

    ٤١٥,٢٧٦,٧٣٠    -      ٩,٤٣٣,٧٧٧    ٢٣٢,٠١٠,٦٤٨    -      ١٧٣,٨٣٢,٣٠٥      تأمينات نقدية 
    ٤,٠٣٣,٩٥٦,٦٣٦    -      ٢١,٤٣٧,٧٣٨    ٣,٨٨١,٩٧٣,٤٦٥    ١٢٨,٠٧٣,٠٦٢    ٢,٤٧٢,٣٧١      عقارية
    ٢,٣٩٨,١٦٤,٦٨٣    -      -      ٢,٣٩٨,١٦٤,٦٨٣    -      -        م متداولةأسه

    ١١٤٧,٥٣٠,٥٤    -      ٥,٩٧٠,٤٨٦    ١٠٦,٠٣٦,٦٥٦    -      ٣٥,٥٢٣,٣٩٩      آلياتو  سيارات

    ٦,٩٩٤,٩٢٨,٥٩٠    -      ٣٦,٨٤٢,٠٠١    ٢٥٦,٦١٨,١٨٥,٤    ١٢٨,٠٧٣,٠٦٢    ٢١١,٨٢٨,٠٧٥      اجملموع
  



 

 - ٧٨ -

  (تابع): المباشرة يالت االئتمانيةتوزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسه

 املباشرة: مقابل التسهيالت االئتمانية املقدمة القيمة العادلة للضماناتتوزيع  .أ
    الشركات                  
            الحكومة      المؤسسات الصغيرة      الشركات                  ٢٠١٦األول  كانون  ٣١كما في   
    المجموع      والقطاع العام      والمتوسطة      الكبرى      القروض العقارية      األفراد      الضمانات مقابل:      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.            

  
    ٢٠٨,٦٠٧,٢٠٢    -      ١,٦٠٨,٠٠٠    ١١٢,٢٤٨,٦٩٢    -      ٩٤,٧٥٠,٥١٠      متدنية املخاطر

    ٥٩١,٣٤٠,١٦٠    -      ٧,٨٧٥,٦٨٤    ٥٨٢,٦٣٣,٣٢٦    -      ٨٣١,١٥٠      عادية (مقبولة املخاطر)
    ١,٩٠٤,٩٩٥,٣٦٣    -      ٤,٦١٧,٥٠٣    ١,٩٠٠,٣٧٧,٨٦٠    -      -      قبة (تتطلب اهتماماً خاصاً)حتت املرا

    ٢,٧٠٤,٩٤٢,٧٢٥    -      ١٤,١٠١,١٨٧    ٢,٥٩٥,٢٥٩,٨٧٨    -      ٩٥,٥٨١,٦٦٠      إمجايل العاملة
    ٣٢,١٧٨,٢٣٥    -      ٢,٠٤١,٨٥٢    ٣٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ١٣٦,٣٨٣      دون املستوى
    ٨٩,٩٧٢,٨٣٧    -      ١,٤٣٩,١٧٢    ٨٨,٢٣٥,٧٩٨    -      ٢٩٧,٨٦٧      مشكوك فيها
    ٣,٥٠٨,٧٢٩,٩٩٦    -      ١١,٠٥٢,٨٥٠    ٤٤٤,١٦٢,٤٠٤,٣    ٧,٩٦٦,٩٥٠    ٤٥,٥٤٧,٧٩٢      هالكة (رديئة)

    ٣,٦٣٠,٨٨١,٠٦٨    -      ١٤,٥٣٣,٨٧٤    ٣,٥٦٢,٣٩٨,٢٠٢    ٧,٩٦٦,٩٥٠    ٤٥,٩٨٢,٠٤٢      إمجايل غري العاملة

    ٣٣٥,٨٢٣,٧٩٣,٦    -      ٢٨,٦٣٥,٠٦١    ٠١٥٧,٦٥٨,٠٨,٦    ٧,٩٦٦,٩٥٠    ١٤١,٥٦٣,٧٠٢      اجملموع
  

    ٥٠٧,٩٨١,١٩٧    -      ٣,٩٥٥,٧١١    ٤٠٨,٩٥٠,٠٩٠    -      ٩٥,٠٧٥,٣٩٦      تأمينات نقدية 
    ٥,٠٥٥,٤٥٠,١١٤    -      ١٨,٠١١,١٥٥    ٥,٠٢٦,٤٠٣,٧٠٠    ٧,٩٦٦,٩٥٠    ٣,٠٦٨,٣٠٩      عقارية

    ٥٩٥,٧٥٢,٥٠٥    -      -      ٥٩٥,٧٥٢,٥٠٥    -      -        أسهم متداولة
    ١٧٦,٦٣٩,٩٧٧    -      ٦,٦٦٨,١٩٥    ١٢٦,٥٥١,٧٨٥    -      ٤٣,٤١٩,٩٩٧      سيارات وآليات

    ٦,٣٣٥,٨٢٣,٧٩٣    -      ٢٨,٦٣٥,٠٦١    ٦,١٥٧,٦٥٨,٠٨٠    ٧,٩٦٦,٩٥٠    ١٤١,٥٦٣,٧٠٢      اجملموع



 

 - ٧٩ -

 املباشرة:غري  مقابل التسهيالت االئتمانية املقدمة القيمة العادلة للضماناتتوزيع  .ب
   الشركات             
            الحكومة      المؤسسات الصغيرة      الشركات                  ٢٠١٧األول  كانون  ٣١كما في   
    المجموع      والقطاع العام      والمتوسطة      الكبرى      القروض العقارية      األفراد      لضمانات مقابل:ا      

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

    ٥٥,٧٠٤,٠١٧    -      ٥,٥٠٠,٠٠٠    ٥٠,١٥٩,٠١٧    -        ٤٥,٠٠٠      متدنية املخاطر
    ٤٢٥,٦١٥,٣٤٨    -      ٥,١٣٠,٩٢٤    ٤٢٠,٤٨٤,٤٢٤    -      -        عادية (مقبولة املخاطر)

    ١٢,١٢٤,٣٥٣    -      -      ١٢,١٢٤,٣٥٣    -      -      حتت املراقبة (تتطلب اهتماماً خاصاً)
    ٤٩٣,٤٤٣,٧١٨    -      ١٠,٦٣٠,٩٢٤    ٤٨٢,٧٦٧,٧٩٤    -        ٤٥,٠٠٠      إمجايل العاملة
    -      -      -      -      -      -        مشكوك فيها
    ٨,٩٧٦,٢٨٠    -      -      ٨,٩٧٦,٢٨٠    -      -        هالكة (رديئة)

    ٨,٩٧٦,٢٨٠    -      -      ٨,٩٧٦,٢٨٠    -      -        إمجايل غري العاملة

    ٥٠٢,٤١٩,٩٩٨    -      ١٠,٦٣٠,٩٢٤    ٤٩١,٧٤٤,٠٧٤    -        ٤٥,٠٠٠      اجملموع
  

    ٣٥١,٥٨٥,٦١٣    -      ٧,٠٧٣,٠٩١    ٣٤٤,٤٦٧,٥٢٢    -        ٤٥,٠٠٠      تأمينات نقدية 
    ٨٣٤,٣٨٥,١٥٠    -      ٣,٥٥٧,٨٣٣    ١٤٧,٢٧٦,٥٥٢    -      -        عقارية

    ٥٠٢,٤١٩,٩٩٨    -      ١٠,٦٣٠,٩٢٤    ٤٩١,٧٤٤,٠٧٤    -        ٤٥,٠٠٠      اجملموع



 

 - ٨٠ -

  (تابع): غير المباشرة توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت االئتمانية

  املباشرة:غري  مقابل التسهيالت االئتمانية ملقدمةا القيمة العادلة للضماناتتوزيع     .  ب
   الشركات             
            الحكومة      المؤسسات الصغيرة      الشركات                  ٢٠١٦األول  كانون  ٣١كما في   
    المجموع      والقطاع العام      والمتوسطة      الكبرى      القروض العقارية      األفراد      الضمانات مقابل:      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      .س.ل      ل.س.            

  
    ٦١,١٠٦,٠١١    -      ٦,١٠٠,٠٠٠    ٥٤,٧٦١,٠١١    -      ٢٤٥,٠٠٠      متدنية املخاطر

    ١٨٩,٢٢١,٢٩٩    -      ٥,٥٧١,٣٢٢    ١٨٣,٦٤٩,٩٧٧    -      -        عادية (مقبولة املخاطر)
    ١٢٥,٠٥٧,٧٧٦    -      -      ١٢٥,٠٥٧,٧٧٦    -      -      حتت املراقبة (تتطلب اهتماماً خاصاً)

    ٣٧٥,٣٨٥,٠٨٦    -      ١١,٦٧١,٣٢٢    ٣٦٣,٤٦٨,٧٦٤    -      ٢٤٥,٠٠٠      إمجايل العاملة
    -      -      -      -      -      -        مشكوك فيها
    ٠٢٥,٠٠٠,٧    -      -      ٠٢٥,٠٠٠,٧    -      -        هالكة (رديئة)

    ٧,٠٢٥,٠٠٠    -      -      ٧,٠٢٥,٠٠٠    -      -        إمجايل غري العاملة

    ٣٨٢,٤١٠,٠٨٦    -      ١١,٦٧١,٣٢٢    ٣٧٠,٤٩٣,٧٦٤    -      ٢٤٥,٠٠٠      اجملموع
  

    ٢٧٧,٠٦٢,٧٤٠    -      ٧,٦٥٠,٩٤٤    ٢٦٩,١٦٦,٧٩٦    -      ٢٤٥,٠٠٠      تأمينات نقدية 
    ١٠٥,٣٤٧,٣٤٦    -      ٤,٠٢٠,٣٧٨    ١٠١,٣٢٦,٩٦٨    -      -        عقارية

    ٣٨٢,٤١٠,٠٨٦    -      ١١,٦٧١,٣٢٢    ٣٧٠,٤٩٣,٧٦٤    -      ٢٤٥,٠٠٠      اجملموع
  باالعتبار أن ال تزيد عن مبلغ الدين لكل عميل إفرادياً.يتم إدراج قيمة الضمانات آخذين 

  الديون المجدولة:
 ة ومت تصـــنيفها كـــديون حتـــت املراقبـــة، وقـــد بلغـــتهـــي تلـــك الـــديون الـــيت ســـبق وأن صـــنفت كتســـهيالت ائتمانيـــة غـــري عاملـــة وأخرجـــت مـــن إطـــار التســـهيالت االئتمانيـــة غـــري العاملـــة مبوجـــب جدولـــة أصـــولي

 .)٢٠١٦األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ٣٩١,١١٥,١٤١مقابل مبلغ ( ٢٠١٧األول  كانون  ٣١كما يف سورية  لرية  ٤٨٦,٨٦٤,٠٢١

  الديون المعاد هيكلتها:
متديـد فـرتة السـماح...اخل، ومت تصـنيفها كـديون أو  تأجيـل بعـض األقسـاطأو  إطالـة عمـر التسـهيالت االئتمانيـةأو  ترتيـب وضـع التسـهيالت االئتمانيـة مـن حيـث تعـديل األقسـاطإعـادة اهليكلـة إعادة يقصد ب

  .)٢٠١٦األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  لرية سورية ٢٦٩,٦٤٨,٣٩٠مقابل مبلغ ( ٢٠١٧األول  كانون  ٣١كما يف   لرية سورية ٣,٩٠٣,٤٠٥,١٩٩ حتت املراقبة، وقد بلغت
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  :من ناحية مخاطر االئتماننوعية الموجودات المالية  -٣

تصــنيف داخليــة للتصــنيف االئتمــاين، يوضــح اجلــدول التــايل نوعيــة املوجــودات املاليــة مــن ناحيــة خمــاطر االئتمــان باســتخدام اآلليــة  آليــة نوعيــة املوجــودات املاليــة مــن ناحيــة خمــاطر االئتمــان باســتخداميــتم قيــاس 
  :الداخلية للتصنيف االئتماين. إن األرقام املبينة ال تتضمن خمصص االخنفاض يف القيمة

          ٧٢٠١األول  كانون  ٣١ كما في                            
    المجموع      انخفضت قيمته      عادي      جيد                      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.                      

    ١١,٧١٥,٩٨٨,٤٧٧    -      -      ١١,٧١٥,٩٨٨,٤٧٧                أرصدة لدى بنوك مركزية
    ١٠,٢٤٩,٦٨٠,٨٥١    -      ١٠,١٥٧,٨٥٠,٨٩١    ٩١,٨٢٩,٩٦٠                أرصدة لدى مصارف

    ٢٥,٤٧٨,٦١٤,٥٩٥    -      ٢٥,٤٧٨,٦١٤,٥٩٥    -                  لدى مصارف إيداعات
   ٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤    -      -      ٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤              مصرف سورية املركزيوديعة جممدة لدى 

    ٥٠,٥٣٤,١٦٤,٨١٧    -      ٣٥,٦٣٦,٤٦٥,٤٨٦    ١٤,٨٩٧,٦٩٩,٣٣١                  اجملموع
  
  
          ٢٠١٦األول  كانون ٣١ كما في                            
    المجموع      انخفضت قيمته      عادي      جيد                      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.                      

    ٦,٧٧٨,٥٦٧,١٣١    -      -      ٦,٧٧٨,٥٦٧,١٣١                أرصدة لدى بنوك مركزية
    ١١,٥٤٠,٩١٦,٧٣٥    -      ١١,٣٩٣,٩٠٧,٢١٨    ١٤٧,٠٠٩,٥١٧                أرصدة لدى مصارف

    ٢٥,٥٠٢,٩٣٤,٥٠٠    -      ٢٥,٥٠٢,٩٣٤,٥٠٠    -                  مصارف إيداعات لدى
ا حىت تاريخ االستحقاق     ٧,٢١٩,٨٢١,٢٩٥    -      ٧,٢١٩,٨٢١,٢٩٥    -             موجودات مالية حمتفظ 

   ٣,٦٣٣,٤٩١,٣٨٣    -      -      ٣,٦٣٣,٤٩١,٣٨٣              وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٥٤,٦٧٥,٧٣١,٠٤٤    -      ١٦,٦٦٣,٠١٣٤٤,١    ١٠,٥٥٩,٠٦٨,٠٣١                  اجملموع
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  :توزيع التعرضات االئتمانية حسب التصنيف الداخلي للمخاطر -٤
    لو كانون األ  ٣١كما في                  
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    Fitchمؤسسة  حسب مايعادل درجة التصنيف          
  ل.س.      ل.س.                  
  جيد
   ١٠,٤١٢,٠٥٨,٥١٤   ١٤,٨٠٥,٨٦٩,٣٧١    +AAA- To AAA        ىل *و الدرجة األ  
   -   ٤٢,٨٠٧,٢١٩    +AA- To AA        الدرجة الثانية  
   ١٤٧,٠٠٩,٥١٧   ٤٩,٠٢٢,٧٤١    To A+ -A        الدرجة الثالثة  
           ١٠,٥٥٩,٠٦٨,٠٣١   ١٤,٨٩٧,٦٩٩,٣٣١   

  عادي
  ٣٥,٠٦٤,٥١٦,٤٥٣  ٢,٩٦١,٠٢٣,٥٥٩  +BBB- To BBB        الدرجة الرابعة **  

   -    ٣٠,٨١٩,٧٥٦,٩١٠    +BB- To BB        الدرجة اخلامسة 
   ٩,٠٥٢,١٤٦,٥٦٠   ١,٨٥٥,٦٨٥,٠١٧    غير مصنف        الدرجة السادسة  

               ٤٤,١١٦,٦٦٣,٠١٣  ٣٥,٦٣٦,٤٦٥,٤٨٦  

  ىل.و ضمن الدرجة األ أرصدة لدى بنوك مركزيةمت تصنيف   *

  مت تصنيف أرصدة مصارف حملية ضمن الدرجة الرابعة.**
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  أذونات:و  أسنادو  سندات
    األسناد:و  دول التايل تصنيفات السنداتيوضح اجل

        ضمن الموجودات المحتفظ                
    المجموع      بها حتى تاريخ االستحقاق      مؤسسة التصنيف      درجة التصنيف    
    ل.س.      ل.س.                
    NR   Fitch     -     -   

   -     -       ٧٢٠١األول  كانون  ٣١اإلمجايل للسنة املنتهية يف   
  

        موجودات المحتفظضمن ال                
    المجموع      بها حتى تاريخ االستحقاق      مؤسسة التصنيف      درجة التصنيف    
    ل.س.      ل.س.                
    NR   Fitch   ٧,٢١٩,٨٢١,٢٩٥   ٧,٢١٩,٨٢١,٢٩٥   

   ٧,٢١٩,٨٢١,٢٩٥   ٧,٢١٩,٨٢١,٢٩٥     ٢٠١٦األول  كانون  ٣١اإلمجايل للسنة املنتهية يف   
  

ا حىت تاريخ االستحقاق متثل املوجودات املالية   استثمار البنك يف : ٢٠١٦كانون األول   ٣١كما يف  Fitchالغري مصنفة حسب و  احملتفظ 
 نصــف ســنوي) % ٢,٤١٥معــدل الفائــدة (و  ٢٠١٧تشـرين الثــاين  ٩مــع العلـم بــأن تــاريخ االســتحقاق هلذالســند هــو  مليــون دينــار أردين) مملوكـة خبصــم مــن املصــرف املركــزي األردين ١,٦سـند خزينــة بقيمــة (

  . % ٠,٠١ معدل اخلصمو ، )% ٢,٤٢٠معدل العائد (و 
معـدل و  نصـف سـنوي) % ٢,٦٣٥معـدل الفائـدة (و  ٢٠١٧كـانون األول   ١٧مـع العلـم بـأن تـاريخ االسـتحقاق هلـذ السـند هـو  مليـون دينـار أردين) مملوكـة مـن املصـرف املركـزي األردين ٧سند خزينة بقيمة (

  ) .% ٢,٦٣٤العائد (
معـدل العائـد و  نصـف سـنوي) % ٢,٨٣٧معـدل الفائـدة (و  ٢٠١٨أيلـول  ١مـع العلـم بـأن تـاريخ االسـتحقاق هلـذ السـند هـو  مليون دينار أردين) مملوكة من املصـرف املركـزي األردين ١,٣د خزينة بقيمة (سن
)٢,٨٣٧ %. (  
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 التركز حسب التوزيع الجغرافي:-٥ 

  االئتمانية حسب التوزيع اجلغرايف وكما يلي:يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات 
                  دول الشرق      داخل الجمهورية          
    المجموع      أفريقيا      *آســيا      روباأو       سط األخرىو األ      العربية السورية      المنطقة الجغرافية    
      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

    ١١,٧١٥,٩٨٨,٤٧٧    -      -      -      -      ١١,٧١٥,٩٨٨,٤٧٧    بنوك مركزيةأرصدة لدى 
    ١٠,٢٤٩,٦٨٠,٨٥١      ٢٥٢,٧٨٣    -      ٩٠١,٩١٧,٩٧٦    ٦,٥٢٩,٤٨١,٤٣٢    ٢,٨١٨,٠٢٨,٦٦٠    أرصدة لدى مصارف 

    ٢٥,٤٧٨,٦١٤,٥٩٥    -      -      ١,١٠٨,٥١٠,٥٩٥    ٢٤,٣٧٠,١٠٤,٠٠٠    -      لدى مصارف إيداعات
    ٨,٢٥٧,٩٨٨,٩٤٢    -      -      -      -      ٨,٢٥٧,٩٨٨,٩٤٢  االئتمانية املباشرة يالتلتسهاصايف 

      ١٨٩,٦٢٩,٠٥٧    -      -      -      -      ١٨٩,٦٢٩,٠٥٧      ألفرادا
    ١٢٠,٠٠٩,٨١٠    -      -      -      -      ١٢٠,٠٠٩,٨١٠      القروض العقارية

    ٧,٩١٦,٠٠٠,٩٠٢    -      -      -      -      ٧,٩١٦,٠٠٠,٩٠٢      لشركات الكربىا
    ٣٢,٣٤٩,١٧٣    -      -      -      -      ٣٢,٣٤٩,١٧٣    املؤسسات الصغرية واملتوسطة

    ١,٨٨٠,٢٤٥,٧٣٥    -      -      ١٤,٨٦٥,٢٧٩    ٩٣,٥٢١,٦٣٩    ١,٧٧١,٨٥٨,٨١٧    املوجودات األخرى
  بنكوديعة جممدة لدى 

    ٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤    -      -      -      -      ٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤      سورية املركزي  
    مجايل للسنة املنتهية يفاإل
    ٦٠,٦٧٢,٣٩٩,٤٩٤      ٢٥٢,٧٨٣    -      ٢,٠٢٥,٢٩٣,٨٥٠    ٠٧١,١٠٧٣٠,٩٩٣,    ٢٧,٦٥٣,٧٤٥,٧٩٠    ٧٢٠١األول  كانون  ٣١  
    مجايل للسنة املنتهية يفاإل
    ٦٧,١٨٥,٦٥٥,١٠١    -      -      ١,٩٦٢,٦٨٩,٥١٧    ٣٦,٠٠٢,٠٣٤,٧٩٠    ٢٩,٢٢٠,٩٣٠,٧٩٤    ٢٠١٦كانون األول   ٣١  
  
  سط.و باستثناء دول الشرق األ   *



 

 - ٨٥ -

 :حسب القطاع االقتصاديالتركز 

  الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وكما يلي:يوضح اجلدول التايل 
                وقطاع  حكومة                                                
    المجموع     أخرىو  خدمات    (داخل سورية) عام   أفراد     أسهم      زراعة     عقارات     تجارة     صناعة     مالي   القطاع االقتصادي 
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ١١,٧١٥,٩٨٨,٤٧٧    -      -      -      -      -      -      -      -    ١١,٧١٥,٩٨٨,٤٧٧  لدى بنوك مركزية أرصدة
    ١٠,٢٤٩,٦٨٠,٨٥١    -      -      -      -      -      -      -      -    ١٠,٢٤٩,٦٨٠,٨٥١  أرصدة لدى مصارف 

    ٢٥,٤٧٨,٦١٤,٥٩٥    -      -      -      -      -      -      -      -    ٢٥,٤٧٨,٦١٤,٥٩٥  لدى مصارف  إيداعات
    ٨,٢٥٧,٩٨٨,٩٤٢    ٢٧٩,٥٥٤,٥١٣    -      ١٨٩,٦٨٤,٠٨٦    -      ٤,٨٧٦,٥٦٢  ١,٢٨٤,٧٥٧,٩٤٩  ٢,٤٨٦,٦٦٩,٦٣٠    ٤,٠١٢,٤٤٦,٢٠٢    -    املباشرة التسهيالت االئتمانيةصايف 

    ١,٨٨٠,٢٤٥,٧٣٥    ٤٦٤,٠٢٦,٤٠٤    -      ٥٠٠,١٦٠    -       ٧,٣٩١  ١,٢١٨,٨٢٩,٠٥٧    ٣٦,٦٧٨,٦٨٦    ١٣,٩٣٨,٥٥٩    ١٤٦,٢٦٥,٤٧٨  املوجودات األخرى
  بنكوديعة جممدة لدى 

    ٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤    -      -      -      -      -      -      -      -    ٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤  سورية املركزي  
    مجايل للسنة املنتهية يفاإل

    ٤٩٦٠,٦٧٢,٣٩٩,٤    ٧٤٣,٥٨٠,٩١٧    -      ١٩٠,١٨٤,٢٤٦    -      ٤,٨٨٣,٩٥٣    ٢,٥٠٣,٥٨٧,٠٠٦  ٥٢٣,٣٤٨,٣١٦,٢    ٤,٠٢٦,٣٨٤,٧٦١  ٥٠,٦٨٠,٤٣٠,٢٩٥  ٧٢٠١األول  كانون  ٣١  
  مجايل للسنة املنتهية يفإلا

    ٦٧,١٨٥,٦٥٥,١٠١    ٧٩٤,٩٦٠,٩٣٦    -      ٩٨,٩٨٨,٩٦٦    -      ١,٤٣٧,١٥٧    ٧٦٧,٨٦٥,٢٥٩  ٥٦٦,١٥٥,٤٢٢,٧    ١٥٣,٨٠٣,٨٠٥,٣  ٥٤,٨٠٢,٤٤٣,٥٥٦  ٢٠١٦األول  كانون  ٣١  
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  : السوق مخاطر

 ا على السوق خماطر تعرف  تزال ال حيث واألسهم جنبيةاأل العمالت وصرف الفائدة أسعار من كل يف التقلب نتيجة احملتملة سارةاخل أ
  .العالقة ذات األنشطة حملدودية نظراً  بنكال لدى الدنيا حدودها ضمن املخاطر هذه
 السوق خماطر على باإلشراف تقوم اليت بنكال لدى واملطلوبات املوجودات إدارة جلنة خالل من بنكال لدى السوق مبخاطر التحكم يتم 

  .اخلصوص ذا املتبعة والسياسة املقبولة باملخاطر يتعلق فيما اإلرشاد وتقدمي
 اليومية التقارير من جمموعة خالل من املالية دارةواإل املخاطر إدارة من كل قبل من السوق ملخاطر املقبولة السقوف مراقبة يتم كما 

  .واملطلوبات املوجودات إدارة وجلنة الرقابية اجلهات إىل إرساهلا ميت اليت والشهرية واإلسبوعية
 املعياري املنهج طريقة باستخدام بنكال يقوم )Approach Standardized (رأس  كفاية نسبة يف السوق خماطر باحتساب اخلاصة

 .املال
  :عدم االمتثال لمتطلبات السلطات الرقابية مخاطر

 خماطر السمعة اليت يتعرض هلا البنك جراء عدم االمتثال للقواننيأو  اخلسائر املاديةأو  الرقابيةأو  القانونيةالعقوبات هي خماطر  االمتثال مخماطر عد
  واألنظمة والتعليمات واألوامر وقواعد السلوك واملعايري واملمارسات املصرفية السليمة.

  :الفائدة أسعار مخاطر
 ملخــاطر بنــكال يتعــرض املاليــة، دواتاأل قيمــة علــىأو  بنــكال أربــاح علــى الفائــدة أســعار يف التغــريات تــأثري احتمــال عــن الفائــدة أســعار خمــاطر تــنجم
 يف الفوائـد أسـعار مراجعـةإعادة أو  املتعددة الزمنية اآلجال حسب واملطلوبات املوجودات مبالغ يف فجوة لوجودأو  توافق لعدم نتيجة الفائدة أسعار
  .واملطلوبات املوجودات على الفوائد أسعار مراجعة طريق عن املخاطر هذه إدارةب بنكال ويقوم معينة زمنية فرتة

 الفائــدة أســعار خمـاطر بدراســة واملطلوبــات املوجـودات إدارة جلنــة وتقـوم الفائــدة أســعار حلساسـية حــدود واملطلوبــات املوجـودات إدارة سياســة تتضـمن
ا خالل من  ومقارنتهـا واملتوقعـة السائدة الفائدة أسعارب تأثرها ومدى واملطلوبات املوجودات ستحقاقاتا يف الفجوات دراسة ويتم الدورية اجتماعا

  .األمر لزم إذا التحوط اسرتاتيجيات وتطبيق عليها املوافق باحلدود

 الفوائـد فجـوات مراقبـة يـتمو  املخـاطر إدارة اسـرتاتيجيات خـالل مـن الفائـدة أسـعار اخنفـاضأو  ارتفـاع نتيجـة حتدث قد سلبية آثارأية  من احلد ويتم
 .بنكال سياسات ضمن عليها املوافق الفجوات مع ومقارنتها مستمر بشكل

  
  %٢ الفائدة سعر في للتغير الفائدة أسعار لمخاطر الكمي الوصف

    ٧٢٠١األول  كانون  ٣١الفائدة للسنة المنتهية في  أسعار أثر الزيادة في    
  الفائدة إيرادحساسية                 
    حساسية حقوق الملكية      الخسائر)و  رباح(األ      الفجوة المتراكمة      العملة    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          

  )  ٨٥,٣٨٦,٧٨٥(  )  ١١٣,٨٤٩,٠٤٧(  )  ٥,٦٩٢,٤٥٢,٣٥٦(      لرية سورية
    ٣٠٥,٣٠٤,٢٠٥        ٤٠٧,٠٧٢,٢٧٣        ٢٠,٣٥٣,٦١٣,٦٦٠      دوالر أمريكي

  )  ٦,٦٥٢,٢١٦(  )  ٨,٨٦٩,٦٢٢(  )  ٤٤٣,٤٨١,٠٩٥(      يورو
      ٧٢,٧٤٢          ٩٦,٩٨٩        ٤,٨٤٩,٤٦٢      جنيه اسرتليين
    ١٢٤,٤٣٧,٣٩٥        ١٦٥,٩١٦,٥٢٧        ٨,٢٩٥,٨٢٦,٣٣٠      عمالت أخرى



 

 - ٨٧ -

    ٧٢٠١األول  كانون  ٣١الفائدة للسنة المنتهية في  أسعار أثر النقص في    
  الفائدة إيرادحساسية                 
    حساسية حقوق الملكية      ر)الخسائو  رباح(األ      الفجوة المتراكمة      العملة    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          

      ٨٥,٣٨٦,٧٨٥        ١١٣,٨٤٩,٠٤٧    )  ٥,٦٩٢,٤٥٢,٣٥٦(      لرية سورية
  )  ٣٠٥,٣٠٤,٢٠٥(  )  ٤٠٧,٠٧٢,٢٧٣(      ٢٠,٣٥٣,٦١٣,٦٦٠      دوالر أمريكي

    ٦,٦٥٢,٢١٦        ٨,٨٦٩,٦٢٢    )  ٤٤٣,٤٨١,٠٩٥(      يورو
  )    ٧٢,٧٤٢(  )    ٩٦,٩٨٩(      ٤,٨٤٩,٤٦٢      جنيه اسرتليين
  )  ١٢٤,٤٣٧,٣٩٥(  )  ١٦٥,٩١٦,٥٢٧(      ٨,٢٩٥,٨٢٦,٣٣٠      عمالت أخرى

  
    ٢٠١٦األول  كانون  ٣١أثر الزيادة في أسعار الفائدة للسنة المنتهية في     
  حساسية إيراد الفائدة                
    حساسية حقوق الملكية      (األرباح والخسائر)      الفجوة المتراكمة      العملة    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          

  )  ٦١,١٦٨,٩٨٢(  )  ٨١,٥٥٨,٦٤٣(  )  ٤,٠٧٧,٩٣٢,١٥٩(      لرية سورية
    ٣٤٣,٠٠٨,٥٦٨        ٤٥٧,٣٤٤,٧٥٧        ٢٢,٨٦٧,٢٣٧,٨٥٧      دوالر أمريكي

  )  ١٢,٣٥٩,١٥٥(  )  ١٦,٤٧٨,٨٧٣(  )  ٨٢٣,٩٤٣,٦٥٩(      يورو
      ٦٩,٧٠٥          ٩٢,٩٤٠        ٤,٦٤٦,٩٩٠      جنيه اسرتليين

      ١,٨٥٨          ٢,٤٧٨          ١٢٣,٨٧٦        ين ياباين
    ٩٤,٢٦٢,٩٧١        ١٢٥,٦٨٣,٩٦٢        ٦,٢٨٤,١٩٨,٠٩٥      عمالت أخرى

  
    ٢٠١٦األول  كانون  ٣١أثر النقص في أسعار الفائدة للسنة المنتهية في     
  حساسية إيراد الفائدة                
    حساسية حقوق الملكية      (األرباح والخسائر)      الفجوة المتراكمة      العملة    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          

      ٦١,١٦٨,٩٨٢        ٨١,٥٥٨,٦٤٣    )  ٤,٠٧٧,٩٣٢,١٥٩(      لرية سورية
  )  ٣٤٣,٠٠٨,٥٦٨(  )  ٤٥٧,٣٤٤,٧٥٧(      ٢٢,٨٦٧,٢٣٧,٨٥٧      دوالر أمريكي

    ١٢,٣٥٩,١٥٥        ١٦,٤٧٨,٨٧٣    )  ٨٢٣,٩٤٣,٦٥٩(      يورو
  )    ٦٩,٧٠٥(  )    ٩٢,٩٤٠(      ٤,٦٤٦,٩٩٠      جنيه اسرتليين

  )    ١,٨٥٨(  )    ٢,٤٧٨(        ١٢٣,٨٧٦        اينين ياب
  )  ٩٤,٢٦٢,٩٧١(  )  ١٢٥,٦٨٣,٩٦٢(      ٦,٢٨٤,١٩٨,٠٩٥      عمالت أخرى



 

 - ٨٨ -

  صرف العمالت أسعار خاطرم
 دارةاإلاللرية السورية العملة الرئيسية له، وتقوم  بنك. يعترب الجنبيةصرف العمالت األ أسعار املالية بسبب التغريات يفداة تتمثل بتذبذب قيمة األ

  ز املستويات احملددة.و ايتم مراقبة املراكز بشكل يومي للتأكد من أن املراكز ال تتجو  بوضع حدود ملراكز العمالت،
الصرف مع بقاء بقية  أسعار واخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف رباحملراقبة أثر التغريات على صايف األ حتليل احلساسيةإعداد ب بنكيقوم ال

حقوق امللكية املوحد بينما ميثل املبلغ املوجب أو  ابتة. ميثل املبلغ السالب يف اجلدول أدناه صايف االخنفاض املتوقع يف بيان الدخل املوحداملتغريات ث
 صايف االرتفاع املتوقع.

  :%١٠العمالت (أسلوب تحليل الحساسية) للتغير في سعر صرف العملة صرف  أسعار مخاطر
  

    ٧٢٠١األول  كانون  ٣١صرف للسنة المنتهية في أثر الزيادة في سعر ال    
  األثر على                
    األثر على حقوق الملكية      الخسائرو  رباحاأل      مراكز القطع      العملة    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          

  )  ٦٣٣,٥٣٧,٠٨١(  )  ٨٤٤,٧١٦,١٠٨(  )  ٨,٤٤٧,١٦١,٠٨٠(  دوالر أمريكي (مركز قطع تشغيلي)
    ٢,٣٧١,٠٦٢,١٧٦        ٢,٣٧١,٠٦٢,١٧٦        ٢٣,٧١٠,٦٢١,٧٦٠    بنيوي) دوالر أمريكي (مركز قطع

      ٨٠٤,٣٤٨        ١,٠٧٢,٤٦٤        ١٠,٧٢٤,٦٤٤        يورو
      ٦٣,٨١٩          ٨٥,٠٩١          ٨٥٠,٩١٤      جنيه اسرتليين

    -          -          -          ين ياباين
  )    ١٠٨,٤٩٦(  )    ١٤٤,٦٦٢(  )  ١,٤٤٦,٦١٦(    فرنك سويسري
    ٦٣١,١٧٠,٠٦٢        ٨٤١,٥٦٠,٠٨٣        ٨,٤١٥,٦٠٠,٨٢٦      عمالت أخرى

  
    ٧٢٠١األول  كانون  ٣١أثر النقص في سعر الصرف للسنة المنتهية في     

  األثر على                
    األثر على حقوق الملكية      الخسائرو  رباحاأل      مراكز القطع      العملة    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          

      ٦٣٣,٥٣٧,٠٨١        ٨٤٤,٧١٦,١٠٨    )  ٨,٤٤٧,١٦١,٠٨٠(  دوالر أمريكي (مركز قطع تشغيلي)
  )  ٢,٣٧١,٠٦٢,١٧٦(  )  ٢,٣٧١,٠٦٢,١٧٦(      ٢٣,٧١٠,٦٢١,٧٦٠    دوالر أمريكي (مركز قطع بنيوي)

  )    ٨٠٤,٣٤٨(  )  ١,٠٧٢,٤٦٤(      ١٠,٧٢٤,٦٤٤        يورو
  )    ٦٣,٨١٩(  )    ٨٥,٠٩١(        ٨٥٠,٩١٤      جنيه اسرتليين

    -          -          -          ين ياباين
      ١٠٨,٤٩٦          ١٤٤,٦٦٢    )  ١,٤٤٦,٦١٦(    فرنك سويسري
  )  ٦٣١,١٧٠,٠٦٢(  )  ٨٤١,٥٦٠,٠٨٣(      ٨,٤١٥,٦٠٠,٨٢٦      عمالت أخرى

  



 

 - ٨٩ -

    ٢٠١٦األول  كانون  ٣١أثر الزيادة في سعر الصرف للسنة المنتهية في     
  األثر على                
    األثر على حقوق الملكية      األرباح والخسائر      مراكز القطع      العملة    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          

  )  ٥٦٩,٣٢٢,٧٧٤(  )  ٧٥٩,٠٩٧,٠٣٣(  )  ٧,٥٩٠,٩٧٠,٣٢٥(  دوالر أمريكي (مركز قطع تشغيلي)
    ٢,٨١٣,٨٩٦,١٠٥        ٢,٨١٣,٨٩٦,١٠٥        ٢٨,١٣٨,٩٦١,٠٤٩    دوالر أمريكي (مركز قطع بنيوي)

    ١٥,٦٦٧,٩٧٧        ٢٠,٨٩٠,٦٣٦        ٢٠٨,٩٠٦,٣٥٨        يورو
      ٢٠,٨٠٦          ٢٧,٧٤٢          ٢٧٧,٤١٧      جنيه اسرتليين

  )    ١١(  )    ١٥(  )    ١٥١(      ين ياباين
  )    ١٣٧,٣٥٠(  )    ١٨٣,١٣٣(  )  ١,٨٣١,٣٣١(    فرنك سويسري
    ٥٥١,٨٥١,٣٣١        ٧٣٥,٨٠١,٧٧٥        ٧,٣٥٨,٠١٧,٧٥٣      عمالت أخرى

  
    ٢٠١٦األول  كانون  ٣١أثر النقص في سعر الصرف للسنة المنتهية في     

  األثر على                
    األثر على حقوق الملكية      األرباح والخسائر      مراكز القطع      العملة    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          

      ٥٦٩,٣٢٢,٧٧٤        ٧٥٩,٠٩٧,٠٣٣    )  ٧,٥٩٠,٩٧٠,٣٢٥(  دوالر أمريكي (مركز قطع تشغيلي)
  )  ٢,٨١٣,٨٩٦,١٠٥(  )  ٢,٨١٣,٨٩٦,١٠٥(      ٢٨,١٣٨,٩٦١,٠٤٩    دوالر أمريكي (مركز قطع بنيوي)

  )  ١٥,٦٦٧,٩٧٧(  )  ٢٠,٨٩٠,٦٣٦(      ٢٠٨,٩٠٦,٣٥٨        وروي
  )    ٢٠,٨٠٦(  )    ٢٧,٧٤٢(        ٢٧٧,٤١٧      جنيه اسرتليين

        ١١          ١٥    )    ١٥١(      ين ياباين
        ١٣٧,٣٥٠        ١٨٣,١٣٣    )  ١,٨٣١,٣٣١(    فرنك سويسري
  )  ٥٥١,٨٥١,٣٣١(  )  ٧٣٥,٨٠١,٧٧٥(      ٧,٣٥٨,٠١٧,٧٥٣      عمالت أخرى

  
  األسهم سعارأ مخاطر

األسهم وقيمة  أسعار خنفاض القيمة العادلة لألسهم يف حمفظة االستثمارات نتيجة للتغريات احملتملة املعقولة يف مؤشراتااالسهم  أسعار متثل خماطر
  األسهم الفردية.

راق املالية، لذلك و درجة يف سوق دمشق لألسهم غري ملرية سورية، هذه األ ٨٣,٣٠٠,٠٠٠إمسية أسهم يف شركة التأمني العربية بقيمة  بنكميتلك ال
  األسهم. أسعار ملخاطر بنكاليتعرض ال

  



 

 - ٩٠ -

  تسعير الفائدةإعادة فجوة 
 االستحقاق أيهما أقرب:أو  تسعري الفائدةإعادة يتم التصنيف على فرتات 

          بنود      من سنتين      من سنة       من تسعة      من ستة      من ثالثة      من شهر      دون      كما في    
    المجموع      غير حساسة      إلى ثالثة سنوات      إلى سنتين      أشهر إلى سنة      حتى تسعة أشهر      حتى ستة أشهر      حتى ثالثة أشهر    الشهر      ٧٢٠١األول  كانون  ٣١    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

  :الموجودات
    ١٥,١٠٩,٨١٨,٩٤٦    ٦,٠٦٥,٩٥٢,٠٤٦    -      -      -      -      -      -      ٩,٠٤٣,٨٦٦,٩٠٠    نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

    ١٠,٢٤٩,٦٨٠,٨٥١    ٧٨,١٩٥,٤٣٩    -      -      -      -      -      ١,٠٨٩,٣٤٨,٠٠٠    ٩,٠٨٢,١٣٧,٤١٢      أرصدة لدى املصارف
    ٢٥,٤٧٨,٦١٤,٥٩٥    -      -      ٨,٥٦٧,٤٠٠,٠٠٠    -      ٨٧٢,٠٠٠,٠٠٠    ٤,٥٠٥,٥٩٥,٥٤٩    ١٠,٠٦٠,٣٨٨,٠٠٠    ١,٤٧٣,٢٣١,٠٤٦      إيداعات لدى املصارف 

    ٨,٢٥٧,٩٨٨,٩٤٢    ١,٣٧٤,٦٥٧,٩٢٩    ٥٢,٤٨٤,٠٣٧    ٣,١٥٣,٩٥٣,٦٧٩    ٨٨٤,٨٦٢,١٦٨    ٢٣٦,٦٢١,٤٩٨    ١,٥١٨,٨٧٦,٤٦٤    ٥٤٠,٩٠٤,٦١٠    ٤٩٥,٦٢٨,٥٥٧    باشرةاملئتمانية االتسهيالت صايف ال
    ٨٣,٣٠٠,٠٠٠    ٨٣,٣٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      -      -      موجودات مالية متوفرة للبيع

    ١,٦٣٥,٣٧٦,٠٩٧    ١,٦٣٥,٣٧٦,٠٩٧    -      -      -      -      -      -      -        موجودات ثابتة مادية
    ٧٨,٣٩٤,٦١٧    ٧٨,٣٩٤,٦١٧    -      -      -      -      -      -      -        موجودات غري ملموسة
    ٧٨٧,٦٥٨,٩٣٦    ٧٨٧,٦٥٨,٩٣٦    -      -      -      -      -      -      -        موجودات ضريبية مؤجلة

    ١,٨٨٠,٢٤٥,٧٣٥    ١,٨٨٠,٢٤٥,٧٣٥    -      -      -      -      -      -      -        ىموجودات أخر 
    ٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤    ٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤    -      -      -      -      -      -      -      وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٦٦,٦٥٠,٩٥٩,٦١٣    ١٥,٠٧٣,٦٦١,٦٩٣    ٥٢,٤٨٤,٠٣٧    ٣٥٣,٦٧٩,١١,٧٢١    ٨٨٤,٨٦٢,١٦٨    ١,١٠٨,٦٢١,٤٩٨    ٦,٠٢٤,٤٧٢,٠١٣    ٦١٠١١,٦٩٠,٦٤٠,    ٢٠,٠٩٤,٨٦٣,٩١٥      جمموع املوجودات
  :المطلوبات وحقوق الملكية

    ٤٤٧,٠٨٦,٨٩٣    -      -      -      -      -      -      -      ٤٤٧,٠٨٦,٨٩٣      ودائع املصارف
    ٤٧,٨٣٥,٧٥١,٦٠٦    -      -      ٢,٦١٣,٠٣٧,٢٧٧    ٣,٢٨٠,٣٩١,٣١٩    ٤,٥٤٩,٣٣٨,١١٨    ٥,٧٢٤,٦٤٢,٠٠٨    ٧,٠٥٢,٧٥٠,٦٢٦    ٢٤,٦١٥,٥٩٢,٢٥٨      ودائع الزبائن
    ١,٤٥٦,٤١٣,٦٦٨    -      -      ٢٨٠,١٧٧,٥٢٧    ١٤٨,٠٨٦,١٤١    ١٥٠,٣٥٣,١١٨    ١٠٥,٧٥٤,٦٢٩    ٣٥٧,٢٤٨,٣١٦    ٤١٤,٧٩٣,٩٣٧      تأمينات نقدية

    ٥٠٦,٤٠٩,٨٣٦    ٥٠٦,٤٠٩,٨٣٦    -      -      -      -      -      -      -        خمصصات متنوعة
    ١,٤٥٥,١٠٦,٨٠٤    ٥٥,١٠٦,٨٠٤١,٤    -      -      -      -      -      -      -        مطلوبات أخرى
    ٥١,٧٠٠,٧٦٨,٨٠٧    ١,٩٦١,٥١٦,٦٤٠    -      ٢,٨٩٣,٢١٤,٨٠٤    ٣,٤٢٨,٤٧٧,٤٦٠    ٤,٦٩٩,٦٩١,٢٣٦    ٥,٨٣٠,٣٩٦,٦٣٧    ٧,٤٠٩,٩٩٨,٩٤٢    ٢٥,٤٧٧,٤٧٣,٠٨٨      جمموع املطلوبات

    ١٤,٩٥٠,١٩٠,٨٠٦    ١٤,٩٥٠,١٩٠,٨٠٦    -      -      -      -      -      -      -        جمموع حقوق امللكية
    ٦٦,٦٥٠,٩٥٩,٦١٣    ١٦,٩١١,٧٠٧,٤٤٦    -      ٢,٨٩٣,٢١٤,٨٠٤    ٧,٤٦٠٧٣,٤٢٨,٤    ٤,٦٩٩,٦٩١,٢٣٦    ٥,٨٣٠,٣٩٦,٦٣٧      ٧,٤٠٩,٩٩٨,٩٤٢    ٢٥,٤٧٧,٤٧٣,٠٨٨    ع املطلوبات وحقوق امللكيةجممو 

    -    )١,٨٣٨,٠٤٥,٧٥٣(    ٥٢,٤٨٤,٠٣٧    ٨,٨٢٨,١٣٨,٨٧٥  )  ٩٢٢,٥٤٣,٦١٥,٢(  )٣,٥٩١,٠٦٩,٧٣٨(    ١٩٤,٠٧٥,٣٧٦    ٤,٢٨٠,٦٤١,٦٦٨  )  ٥,٣٨٢,٦٠٩,١٧٣(     تسعري الفائدةإعادة فجوة 



 

 - ٩١ -

  (تابع): تسعير الفائدةإعادة فجوة 
 االستحقاق أيهما أقرب:أو  تسعري الفائدةإعادة يتم التصنيف على فرتات 

          بنود      من سنتين      من سنة       من تسعة      من ستة      من ثالثة      من شهر      دون      كما في    
    المجموع      غير حساسة      إلى ثالثة سنوات      إلى سنتين      أشهر إلى سنة      حتى تسعة أشهر      حتى ستة أشهر      حتى ثالثة أشهر    الشهر      ٢٠١٦ األول كانون  ٣١    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

  :الموجودات
    ٨,٨٩٠,٣١٢,٧٣١    ٤,٤٩٤,٦٣٠,٠١٠    -      -      -      -      -      -      ٤,٣٩٥,٦٨٢,٧٢١    نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

    ١١,٥٤٠,٩١٦,٧٣٥    -      -      -      -      -      -      ٥١٧,٤٣٠,٠٠٠    ١١,٠٢٣,٤٨٦,٧٣٥      أرصدة لدى املصارف
    ٢٥,٥٠٢,٩٣٤,٥٠٠    -      -      ١٠,٧٠٨,٦٧٩,٥٠٠    -      -      ٢,١١٧,٢٢٠,٠٠٠  ١٠,٣٤٨,٦٠٠,٠٠٠    ٢,٣٢٨,٤٣٥,٠٠٠      إيداعات لدى املصارف 

    ١١,٧٢٩,٩٥١,٦٧٥    ١,٧١٥,٩٥٦,٢٠٥    ٢٠٧,٨٠٣,٥٢٠    ٥,٤٩٥,٦٢٠,٢٠٨    ١,٣٠٤,٨٣٧,٤١٣    ٤٣٧,٦٢٠,٠٨٦    ٦٧٥,٧٠٨,٩٤٦    ٧٣٤,٩٢١,٦٩٦    ١,١٥٧,٤٨٣,٦٠١    باشرةاملئتمانية االتسهيالت يف الصا
    ٨٣,٣٠٠,٠٠٠    ٨٣,٣٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      -      -      موجودات مالية متوفرة للبيع

ا استثمارات مالي   ة حمتفظ 
    ٧,٢١٩,٨٢١,٢٩٥    -      -      ٩٤٨,٠٦٤,٠٠٠    ٦,٢٧١,٧٥٧,٢٩٥    -      -    -      -      حىت تاريخ االستحقاق  

    ١,٥٢٧,٩٣١,٦٤٠    ١,٥٢٧,٩٣١,٦٤٠    -      -      -      -      -      -      -        موجودات ثابتة مادية
    ٨٢,٣٣٣,٦١٦    ٨٢,٣٣٣,٦١٦    -      -      -      -      -      -      -        موجودات غري ملموسة

    ١,١٢٤,٨٧٩,٩٢١    ١,١٢٤,٨٧٩,٩٢١    -      -      -      -      -      -      -        وجودات ضريبية مؤجلةم
    ٧٧٩,٩٧٢,٣٨٢    ٧٧٩,٩٧٢,٣٨٢    -      -      -      -      -      -      -        موجودات أخرى

    ٣,٦٣٣,٤٩١,٣٨٣    ٣,٦٣٣,٤٩١,٣٨٣    -      -      -      -      -      -      -      وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٧٢,١١٥,٨٤٥,٨٧٨    ١٣,٤٤٢,٤٩٥,١٥٧    ٢٠٧,٨٠٣,٥٢٠    ١٧,١٥٢,٣٦٣,٧٠٨    ٧,٥٧٦,٥٩٤,٧٠٨    ٤٣٧,٦٢٠,٠٨٦    ٢,٧٩٢,٩٢٨,٩٤٦    ١١,٦٠٠,٩٥١,٦٩٦    ١٨,٩٠٥,٠٨٨,٠٥٧      اتجمموع املوجود
  :المطلوبات وحقوق الملكية

    ٤,٣٣٣,٥٩٤,٦٢٠    -      -      -      -      -      -      ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٣,٣٣٣,٥٩٤,٦٢٠      ودائع املصارف
  ٤٤,٤٢٣,١٠٥,٤٦٤    -      -      ٢,٦٤٨,٨٢٨,٥٧٥    ٣,٦٢٦,٣٣٠,١٧٤    ٤,٤٤٨,٠٧٩,٥٤٨    ٥,١١٣,٨٨٠,٣٨٠    ٥,٥٢٥,٥٢٨,٢٢٦    ٢٣,٠٦٠,٤٥٨,٥٦١      الزبائن ودائع

    ١,٤٢٧,٢٠٠,٧٠٥    -      -      ٣٠٥,٣٧٧,٥٩٥    ١٦٢,٤٦٩,٦٨١    ١٣٤,٦٨٣,٠٢٩    ١٢٨,٥٤٧,٦٥٤    ٣٥٥,٩٥٤,١٨٤    ٣٤٠,١٦٨,٥٦٢      تأمينات نقدية
    ٥٣٤,٥٣٥,١٤٦    ٥٣٤,٥٣٥,١٤٦    -      -      -      -      -      -      -        خمصصات متنوعة
    ١,١٧٢,٨٤١,٧٩٠    ١,١٧٢,٨٤١,٧٩٠    -      -      -      -      -      -      -        مطلوبات أخرى
    ٥١,٨٩١,٢٧٧,٧٢٥    ١,٧٠٧,٣٧٦,٩٣٦    -      ٢,٩٥٤,٢٠٦,١٧٠    ٣,٧٨٨,٧٩٩,٨٥٥    ٤,٥٨٢,٧٦٢,٥٧٧    ٥,٢٤٢,٤٢٨,٠٣٤    ٦,٨٨١,٤٨٢,٤١٠    ٢٦,٧٣٤,٢٢١,٧٤٣      جمموع املطلوبات

    ٢٠,٢٢٤,٥٦٨,١٥٣    ٢٠,٢٢٤,٥٦٨,١٥٣    -      -      -      -      -      -      -        جمموع حقوق امللكية
    ٧٢,١١٥,٨٤٥,٨٧٨    ٢١,٩٣١,٩٤٥,٠٨٩    -      ٩٥٤,٢٠٦,١٧٠,٢    ٧٨٨,٧٩٩,٨٥٥,٣    ٤,٥٨٢,٧٦٢,٥٧٧    ٥,٢٤٢,٤٢٨,٠٣٤      ٦,٨٨١,٤٨٢,٤١٠    ٢٦,٧٣٤,٢٢١,٧٤٣    جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

    -    )٨,٤٨٩,٤٤٩,٩٣٢(    ٢٠٧,٨٠٣,٥٢٠    ١٤,١٩٨,١٥٧,٥٣٨    ٣,٧٨٧,٧٩٤,٨٥٣  )٤,١٤٥,١٤٢,٤٩١(  )٢,٤٤٩,٤٩٩,٠٨٨(    ٤,٧١٩,٤٦٩,٢٨٦  ) ٧,٨٢٩,١٣٣,٦٨٦(    تسعري الفائدةإعادة فجوة 



 

 - ٩٢ -

  جنبيةالتركز في مخاطر العمالت األ
                                                

    المجموع      أخـرى      يـن ياباني      جينه استرليني      يـورو      كيدوالر أمري      ٧٢٠١األول  كانون  ٣١كما في 
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

  :املوجودات
    ٥,٥٤٩,٦٨٠,٩١٧    ١١٦,٦٨٧,٨٤٥    -      -      ٥٢٣,٤٨٠,٨٦٥    ٤,٩٠٩,٥١٢,٢٠٧    نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

    ٩,٥١٥,٨١٥,٩٩٥    ٥,٣٩٠,٢٦٣,٧٢٧    -      ٤١,٠١٥,٧٩٩    ٩٤٠,٣٩٩,١٤٤    ٣,١٤٤,١٣٧,٣٢٥      ارفأرصدة لدى املص
    ٢٥,٤٧٨,٦١٤,٥٩٥      ٣,٢٥٤,٦٢٤,٠٠٠    -      -      ١,١٠٨,٥١٠,٥٩٥  ٢١,١١٥,٤٨٠,٠٠٠    لدى املصارف إيداعات

    ٣,١٠٦,١٣٩,٧٣٧    -      -      -      ٦٢١,٦١٩,٨٥٧    ٢,٤٨٤,٥١٩,٨٨٠    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
    ٢٣٤,٢٧١,٩٦٨    ٢٧,٧٠٨,٢٦٣    -      -      ١٦,٤٢٥,٢٧٤    ١٩٠,١٣٨,٤٣١      موجودات أخرى

    ٢,٩١٠,٦٤٩,٣١٠    -      -      -      -      ٢,٩١٠,٦٤٩,٣١٠    مصرف سورية املركزيوديعة جممدة لدى 

    ٤٦,٧٩٥,١٧٢,٥٢٢    ٨,٧٨٩,٢٨٣,٨٣٥    -      ٤١,٠١٥,٧٩٩    ٣,٢١٠,٤٣٥,٧٣٥  ٣٤,٧٥٤,٤٣٧,١٥٣      جمموع املوجودات
  املطلوبات:

    ٩٥,٤٧٨,٢٨١    -      -        ٣٤٧,٧٩٠    ١٣,٤٢١,٤٤٠    ٨١,٧٠٩,٠٥١      ودائع املصارف
    ٢١,٨٣٥,٩٨٤,٠٥٦    ٢٠٧,٠٤٣,٤٨٤    -      ٣٩,٨١٧,٠٩٥    ٣,١٢٥,٥٩٨,٤٧٩  ١٨,٤٦٣,٥٢٤,٩٩٨      ودائع الزبائن
    ٧٠٥,٨٣٤,٦٩٢    ١٦٨,٠٨٦,١٤١    -      -      ٤٠,٥١٣,٥٢٤    ٤٩٧,٢٣٥,٠٢٧      تأمينات نقدية

    ٤٦٨,٦٨٥,٠٤٥    -      -      -      ٢٠,١٧٧,٦٤٨    ٤٤٨,٥٠٧,٣٩٧      مطلوبات أخرى 

    ٢٣,١٠٥,٩٨٢,٠٧٤    ٣٧٥,١٢٩,٦٢٥    -      ٤٠,١٦٤,٨٨٥    ٣,١٩٩,٧١١,٠٩١  ١٩,٤٩٠,٩٧٦,٤٧٣      جمموع املطلوبات

    ٢٣,٦٨٩,١٩٠,٤٤٨    ٨,٤١٤,١٥٤,٢١٠    -        ٨٥٠,٩١٤    ١٠,٧٢٤,٦٤٤  ١٥,٢٦٣,٤٦٠,٦٨٠    ٧٢٠١صايف الرتكز داخل امليزانية للعام 



 

 - ٩٣ -

                                                
    المجموع      أخـرى      يـن ياباني      جينه استرليني      يـورو      دوالر أمريكي      ٢٠١٦األول  كانون  ٣١في  كما
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

  :املوجودات
  ٣,٩٦٩,٩٩٤,٠٣٢    ١٣٨,٤٥٠,٣٠٦    -      -      ٦٩٩,٥٩٢,٥٥٩    ٣,١٣١,٩٥١,١٦٧    نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

  ١٠,٣٣٢,٥٢٨,٠٤٦    ٤٤٢,٢٥٣,٦٤٣    ١,٢٤٠,١١٧    ٤٤,٣٤٩,٢٠٠    ١,٢٥٧,٥١٧,٠٦٣    ٨,٥٨٧,١٦٨,٠٢٣      ارفصأرصدة لدى امل
  ٢٥,٥٠٢,٩٣٤,٥٠٠      -      -      -      ١,٦٢٣,٥٤٠,٠٠٠    ٢٣,٨٧٩,٣٩٤,٥٠٠    إيداعات لدى املصارف

  ٦,٧٢٨,٨٧٣,٧٩٤    -      -      -      ٧٠٣,٨٨٩,٩٠٨    ٦,٠٢٤,٩٨٣,٨٨٦    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
ا    موجودات مالية حمتفظ 

  ٧,٢١٩,٨٢١,٢٩٥    ٧,٢١٩,٨٢١,٢٩٥    -      -      -      -      حىت تاريخ االستحقاق    
    ٢٣١,٢٦٤,٢٧٧    ١٨,٢٢٦,٧٦٠    -      -      ٧,٥١٠,٥٢٨    ٢٠٥,٥٢٦,٩٨٩      موجودات أخرى

    ٣,٤٥٤,٢٥٩,٧٩٩    -      -      -      -      ٣,٤٥٤,٢٥٩,٧٩٩    وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٥٧,٤٣٩,٦٧٥,٧٤٣    ٧,٨١٨,٧٥٢,٠٠٤    ١,٢٤٠,١١٧    ٤٤,٣٤٩,٢٠٠    ٤,٢٩٢,٠٥٠,٠٥٨  ٤٥,٢٨٣,٢٨٤,٣٦٤      املوجوداتجمموع 
  املطلوبات:

    ١٤٦,٦٩٩,٦٦٧    -      -        ٣٧٦,٠٥٦    ٤٥,١١١,١٥٧    ١٠١,٢١٢,٤٥٤      ودائع املصارف
  ٢٧,٨٢٧,٦١٩,٢٥٤    ٢٦٣,١٣١,٥٠٦    ١,٢٤٠,٢٦٨    ٤٣,٦٩٥,٧٢٧    ٣,٩٩٢,١٦٠,٤٤٨  ٢٣,٥٢٧,٣٩١,٣٠٥      ودائع الزبائن
    ٧٧٧,٦٧٧,٨٣٧    ١٩٩,٤٣٤,٠٧٦    -      -      ٤٥,٤٤٣,٧٥١    ٥٣٢,٨٠٠,٠١٠      تأمينات نقدية

    ٥٧٤,٣١٨,٢١٥    -      -      -        ٤٢٨,٣٤٤    ٥٧٣,٨٨٩,٨٧١      مطلوبات أخرى 

    ٣٢٩,٣٢٦,٣١٤,٩٧    ٤٦٢,٥٦٥,٥٨٢    ١,٢٤٠,٢٦٨    ٤٤,٠٧١,٧٨٣    ٤,٠٨٣,١٤٣,٧٠٠  ٢٤,٧٣٥,٢٩٣,٦٤٠      جمموع املطلوبات

    ٢٨,١١٣,٣٦٠,٧٧٠    ٧,٣٥٦,١٨٦,٤٢٢  )    ١٥١(      ٢٧٧,٤١٧    ٢٠٨,٩٠٦,٣٥٨  ٢٠,٥٤٧,٩٩٠,٧٢٤    ٢٠١٦صايف الرتكز داخل امليزانية للعام 
  



 

 - ٩٤ -

  

  عمالمخاطر األ

يطة واليت الناجتة عن الظروف السياسية واإلقتصادية احمل خطارمن عدة عوامل تؤثر على قطاع املصارف بصفة عامة، ومنها األ عمالتنشأ خماطر األ
ا العديد من املؤشرات السلبية على نتائج األ بتقييم تلك املخاطر بشكل مستمر وإختاذ اإلجراءات املناسبة  بنكال إدارة. تقوم عمالحتمل يف طيا

  .بنكوالوضع املايل لل عمالللتقليل بقدر اإلمكان من أثرها على نتائج األ
  مخاطر الدفع المسبق

ملتزامدفع العمالء الأو  خسائر مالية نتيجة طلب إىل بنكتكمن يف تعرض الإن خماطر الدفع املسبق  م قبل استحقاقها، مثل أو  ا مستحقا
الدفع املسبق هي غري جوهرية يف  إىلذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدىن معدالت الفائدة. إن عوامل السوق األخرى اليت تؤدي  رهونات

ا السواق األ  بعني االعتباراآلخذ يعترب تأثري خماطر الدفع املسبق على صايف الفائدة املقبوضة غري جوهري، بعد  بنكوبالتايل، فإن ال .بنكاليت يعمل 
  غرامات مقبوضة قد تنتج عن الدفع املسبق.أية 

  :السيولة مخاطر

ا على السيولة خماطر تعرف   .مقبولة غري خسائر تكبد بدون استحقاقها عند عليه تبةاملرت  اتلتزاماال ومواجهة أصوله زيادة متويل على بنكال قدرة أ

 وحدة خالل من السيولة ضاعأو  مراقبة تتم حيث بنكال لدى السيولة إدارة اسرتاجتية وضع عن املسؤولة هي واملطلوبات املوجودات إدارة جلنة تعد
  .السوق خماطر

 األعلى واحلد القانونية السيولة نسب حيدد والذي والتسليف النقد جملس عن الصادر )٤/م ن/ب٥٨٨( رقم بالقرار سورية – العريب البنك يلتزم
 ٢٠١١ العام خالل بنكال قام حيث، الرقابية السلطات بقرارات لتزاماال إىل باإلضافة الرقابية، السلطات قبل من ا املسموح الفجوات لنسب
 اليت والشهرية واألسبوعية اليومية التقارير من جمموعة خالل من مراقبتها يتم اليت السيولة خماطر إدارةب اخلاصة الداخلية املعايري من جمموعة بوضع
   .واملطلوبات املوجودات للجنة ترسل

 حيث، مستمر بشكل بالسيولة للتحكم إضافية حمددات بوضع الرقابية اجلهات تقوم لذلك املصارف، عمل كيفية يف األكرب التأثري السيولة دارةوإل
  .املصارف على لإلشراف بازل جلنة عن والصادرة السيولة خماطر إدارةب اخلاصة اجلديدة املعايري تطبيق على بالعمل ٢٠١٢ عام خالل بنكال بدأ

  . املثقلة امليزانية خارج اتلتزاماالو  العمالء مطلوبات إىل املتداولة املوجودات صايف لنسبة حدود على بنكال حيافظ
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    %      %    

    ٨٧,٣٢      ٩٧,٠٨  لو األ نكانو  ٣١  
    ٨٣,٧٤      ٨٨,٧٤  السنة خالل املتوسط  
    ٩٢,٩٣      ٩٧,٣٧  نسبة أعلى  
    ٧٤,٣٢      ٨٦,٦٤  نسبة أقل  

  



 

 - ٩٥ -

  على أساس الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات املالية:  (غري املخصومة) املوجودات واملطلوبات: يلخص اجلدول أدناه توزيع الً أو 
 

                      من تسعة أشهر       من ستة أشهر      من ثالثة أشهر      من شهر      بين ثمانية أيام      عند الطلب      يكما ف    
    المجموع      بدون استحقاق      أكثر من سنة      سنة إلى      تسعة أشهر إلى       حتى ستة أشهر      ثالثة أشهر إلى      وشهر    أقل من ثمانية أيام      ١٧٢٠األول  كانون  ٣١    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

  :الموجودات
    ١٥,١٠٩,٨١٨,٩٤٦    ٢,٦٧٢,١٢١,٥٧٧    -      -      -      -      -      -      ١٢,٤٣٧,٦٩٧,٣٦٩    نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

    ١٠,٢٤٩,٦٨٠,٨٥١    ٧٨,١٩٥,٤٣٩    -      -      -      -      ١,٠٨٩,٣٤٨,٠٠٠    ٤,٦٠٩,٢٧٩,٣٠٤    ٤,٤٧٢,٨٥٨,١٠٨      أرصدة لدى املصارف 
    ٢٥,٤٧٨,٦١٤,٥٩٥    -      ٨,٥٦٧,٤٠٠,٠٠٠    -      ٨٧٢,٠٠٠,٠٠٠    ٤,٥٠٥,٥٩٥,٥٤٩    ١٠,٠٦٠,٣٨٨,٠٠٠    ١,٤٧٣,٢٣١,٠٤٦    -        لدى مصارف إيداعات

    ٨,٢٥٧,٩٨٨,٩٤٢    ١,٣٧٤,٦٥٧,٩٢٩    ٣,٢٠٦,٤٣٧,٧١٦    ٨٨٤,٨٦٢,١٦٨    ٢٣٦,٦٢١,٤٩٨    ١,٥١٨,٨٧٦,٤٦٤    ٥٤٠,٩٠٤,٦١٠    ٤٨,٦٤٦,١٨٩    ٤٤٦,٩٨٢,٣٦٨    )تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصايف
    ٨٣,٣٠٠,٠٠٠    ٨٣,٣٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      -      -      موجودات مالية متوفرة للبيع

    ١,٦٣٥,٣٧٦,٠٩٧    ١,٦٣٥,٣٧٦,٠٩٧    -      -      -      -      -      -      -        موجودات ثابتة مادية
    ٧٨,٣٩٤,٦١٧    ٧٨,٣٩٤,٦١٧    -      -      -      -      -      -      -        موجودات غري ملموسة
    ٧٨٧,٦٥٨,٩٣٦    -      ٧٨٧,٦٥٨,٩٣٦    -      -      -      -      -      -       موجودات ضريبية مؤجلة

    ١,٨٨٠,٢٤٥,٧٣٥    -      ١,٥٦٧,٤٤٤,٨٢٥    ٥٩,٨٢٥,٠٤٦    ٥٤,٤٢٣,٩٨٠    ٤٣,٨٦٣,١١٣    ١٩,٢٩٧,٣٧٠      ٨١٨,١٠١    ١٣٤,٥٧٣,٣٠٠      موجودات أخرى
    ٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤    ٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤    -      -      -      -      -      -      -      مصرف سورية املركزيوديعة جممدة لدى 

    ٦٦,٦٥٠,٩٥٩,٦١٣    ١١,٩٢٦,٥٥٣٠,٩    ١٤,١٢٨,٩٤١,٤٧٧    ٩٤٤,٦٨٧,٢١٤    ٠٤٥,٤٧٨,١,١٦٣    ٦,٠٦٨,٣٣٥,١٢٦    ١١,٧٠٩,٩٣٧,٩٨٠    ٦,١٣١,٩٧٤,٦٤٠    ١,١٤٥١١٧,٤٩٢,١      جمموع املوجودات
  :المطلوبات
    ٤٤٧,٠٨٦,٨٩٣    -      -      -      -      -      -      -      ٤٤٧,٠٨٦,٨٩٣      ودائع املصارف
    ٤٧,٨٣٥,٧٥١,٦٠٦    -      ٢,٦١٣,٠٣٧,٢٧٧    ٣,٢٨٠,٣٩١,٣١٩    ٤,٥٤٩,٣٣٨,١١٨    ٥,٧٢٤,٦٤٢,٠٠٨    ٧,٠٥٢,٧٥٠,٦٢٦    ١٧,٤٨٦,٦١٠,٣٩٧    ٧,١٢٨,٩٨١,٨٦١      ودائع الزبائن
    ١,٤٥٦,٤١٣,٦٦٨    -      ٢٨٠,١٧٧,٥٢٧    ١٤٨,٠٨٦,١٤١    ١٥٠,٣٥٣,١١٨    ١٠٥,٧٥٤,٦٢٩    ٣٥٧,٢٤٨,٣١٦    ٣٩١,٠٣٣,٦٧٥    ٢٣,٧٦٠,٢٦٢      تأمينات نقدية

    ٥٠٦,٤٠٩,٨٣٦    ٤٥٠,٦٠٩,٣٧٦    -      -      -      ٥٥,٨٠٠,٤٦٠    -      -      -        خمصصات متنوعة
    ١,٤٥٥,١٠٦,٨٠٤    -        ٥٣٤,٣٧٧    ١٥٦,٦٨٦,٦٨٧    ٢١,٨٩٥,٤٨٧    ٥٨٥,٥٧٢,٧٤٥    ١٥٦,١٥٣,٤٨٠    ٤٤,٣١٣,٩٩٥    ٤٨٩,٩٥٠,٠٣٣      مطلوبات أخرى

    ٥١,٧٠٠,٧٦٨,٨٠٧    ٤٥٠,٦٠٩,٣٧٦    ٢,٨٩٣,٧٤٩,١٨١    ٣,٥٨٥,١٦٤,١٤٧    ٤,٧٢١,٥٨٦,٧٢٣    ٦,٤٧١,٧٦٩,٨٤٢    ٧,٥٦٦,١٥٢,٤٢٢    ١٧,٩٢١,٩٥٨,٠٦٧    ٨,٠٨٩,٧٧٩,٠٤٩      لوباتجمموع املط
  صايف فجوة االستحقاق 

    ١٤,٩٥٠,١٩٠,٨٠٦    ٨,٥٦١,٣١٧,١٧٧    ١١,٢٣٥,١٩٢,٢٩٦  )  ٢,٦٤٠,٤٧٦,٩٣٣(  )  ٣,٥٥٨,٥٤١,٢٤٥(  )  ٤٠٣,٤٣٤,٧١٦(    ٤,١٤٣,٧٨٥,٥٥٨  )  ١١,٧٨٩,٩٨٣,٤٢٧(    ٩,٤٠٢,٣٣٢,٠٩٦    بني املوجودات واملطلوبات  
  



 

 - ٩٦ -

  مخاطر السيولة (تابع):
   

                      من تسعة أشهر       من ستة أشهر      من ثالثة أشهر      من شهر      بين ثمانية أيام      عند الطلب      كما في    
    المجموع      بدون استحقاق      أكثر من سنة      إلى سنة      إلى تسعة أشهر       حتى ستة أشهر      إلى ثالثة أشهر      روشه    أقل من ثمانية أيام      ٢٠١٦األول  كانون  ٣١    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

  :الموجودات
    ٨,٨٩٠,٣١٢,٧٣١    ٢,٣٨٢,٨٨٤,٤١٠    -      -      -      -      -      -      ٦,٥٠٧,٤٢٨,٣٢١    نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

    ١١,٥٤٠,٩١٦,٧٣٥    ٩٢,٧٦٩,٥٤٢    -      -      -      -      ٥١٧,٤٣٠,٠٠٠    ٤,٥٢٢,٦٨٧,٠٠٠    ٦,٤٠٨,٠٣٠,١٩٣      أرصدة لدى املصارف 
    ٢٥,٥٠٢,٩٣٤,٥٠٠    -      ١٠,٧٠٨,٦٧٩,٥٠٠    -      -      ٢,١١٧,٢٢٠,٠٠٠    ١٠,٣٤٨,٦٠٠,٠٠٠    ٢,٣٢٨,٤٣٥,٠٠٠    -        إيداعات لدى مصارف

    ١١,٧٢٩,٩٥١,٦٧٥    ١,٧١٥,٩٥٦,٢٠٥    ٥,٧٠٣,٤٢٣,٧٢٨    ١,٣٠٤,٨٣٧,٤١٣    ٤٣٧,٦٢٠,٠٨٦    ٦٧٥,٧٠٨,٩٤٦    ٧٣٤,٩٢١,٦٩٦    ١٣٦,٤٣٦,٥٧٧    ١,٠٢١,٠٤٧,٠٢٤    ية مباشرة (بالصايف)تسهيالت ائتمان
    ٨٣,٣٠٠,٠٠٠    ٨٣,٣٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      -      -      موجودات مالية متوفرة للبيع

ا حىت     ٧,٢١٩,٨٢١,٢٩٥    -      ٩٤٨,٠٦٤,٠٠٠    ٦,٢٧١,٧٥٧,٢٩٥    -      -      -      -      -     تاريخ االستحقاق موجودات مالية حمتفظ 
    ١,٥٢٧,٩٣١,٦٤٠    ١,٥٢٧,٩٣١,٦٤٠    -      -      -      -      -      -      -        موجودات ثابتة مادية
    ٨٢,٣٣٣,٦١٦    ٨٢,٣٣٣,٦١٦    -      -      -      -      -      -      -        موجودات غري ملموسة
    ١,١٢٤,٨٧٩,٩٢١    -      ١,١٢٤,٨٧٩,٩٢١    -      -      -      -      -      -       لةموجودات ضريبية مؤج

    ٧٧٩,٩٧٢,٣٨٢    -      ٣٦٩,٣١٣,٧٥٤    ١٨٥,٥٥٣,٢٧٧    ٣,٩٢٣,٠٩٦    ٣٦,٦٦٠,١٩٥    ١١٧,٤٠٤,٢٠٤    ١٥,٧٠٣,٩٢١    ٥١,٤١٣,٩٣٥      موجودات أخرى
    ٣,٦٣٣,٤٩١,٣٨٣    ٨٣٣,٦٣٣,٤٩١,٣    -      -      -      -      -      -      -      وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٧٢,١١٥,٨٤٥,٨٧٨    ٩,٥١٨,٦٦٦,٧٩٦    ١٨,٨٥٤,٣٦٠,٩٠٣    ٧,٧٦٢,١٤٧,٩٨٥    ٤٤١,٥٤٣,١٨٢    ٢,٨٢٩,٥٨٩,١٤١    ١١,٧١٨,٣٥٥,٩٠٠    ٧,٠٠٣,٢٦٢,٤٩٨    ١٣,٩٨٧,٩١٩,٤٧٣      جمموع املوجودات
  :المطلوبات
    ٤,٣٣٣,٥٩٤,٦٢٠    -      -      -      -      -      ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢,٣٣٣,٥٩٤,٦٢٠      ودائع املصارف
    ٤٤,٤٢٣,١٠٥,٤٦٤    -      ٢,٦٤٨,٨٢٨,٥٧٥    ٣,٦٢٦,٣٣٠,١٧٤    ٤,٤٤٨,٠٧٩,٥٤٨    ٥,١١٣,٨٨٠,٣٨٠    ٥,٥٢٥,٥٢٨,٢٢٦    ١٠,٢٠١,٢٢٧,٨٦٨    ١٢,٨٥٩,٢٣٠,٦٩٣      ودائع الزبائن
    ١,٤٢٧,٢٠٠,٧٠٥    -      ٣٠٥,٣٧٧,٥٩٥    ١٦٢,٤٦٩,٦٨١    ١٣٤,٦٨٣,٠٢٩    ١٢٨,٥٤٧,٦٥٤    ٣٥٥,٩٥٤,١٨٤    ٢٧٢,٦٩٤,٤٧٠    ٦٧,٤٧٤,٠٩٢      تأمينات نقدية

    ٥٣٤,٥٣٥,١٤٦    ٥٣٤,٥٣٥,١٤٦    -      -      -      -      -      -      -        خمصصات متنوعة
    ١,١٧٢,٨٤١,٧٩٠    -        ٨٧٧,٣٣٢    ٥٦,٣٥٨,٦٢٤    ٢٢,٣٦٣,٠١٤    ٦٤٥,٩٠٤,٤١٠    ١٧١,٦٤٥,٩٩٤    ٣٣,١٨٤,٤١٦    ٢٤٢,٥٠٨,٠٠٠      مطلوبات أخرى

    ٥١,٨٩١,٢٧٧,٧٢٥    ٥٣٤,٥٣٥,١٤٦    ٢,٩٥٥,٠٨٣,٥٠٢    ٣,٨٤٥,١٥٨,٤٧٩    ٤,٦٠٥,١٢٥,٥٩١    ٥,٨٨٨,٣٣٢,٤٤٤    ٧,٠٥٣,١٢٨,٤٠٤    ١١,٥٠٧,١٠٦,٧٥٤    ٠٥١٥,٥٠٢,٨٠٧,٤      جمموع املطلوبات
  صايف فجوة االستحقاق 

    ٢٠,٢٢٤,٥٦٨,١٥٣    ٨,٩٨٤,١٣١,٦٥٠    ١٥,٨٩٩,٢٧٧,٤٠١    ٣,٩١٦,٩٨٩,٥٠٦  )  ٤,١٦٣,٥٨٢,٤٠٩(  )٣,٠٥٨,٧٤٣,٣٠٣  (    ٤,٦٦٥,٢٢٧,٤٩٦  )  ٤,٥٠٣,٨٤٤,٢٥٦(  )١,٥١٤,٨٨٧,٩٣٢(    بني املوجودات واملطلوبات  
  



 

 - ٩٧ -

  ثانياً: بنود خارج امليزانية:
        من سنة لغاية                

    المجموع     خمس سنوات      لغاية سنة          ٧٢٠١األول  كانون  ٣١كما في 
     ل.س.      ل.س.       ل.س.         

    ١٤٤,٤٠٨,١٨٢    -      ١٤٤,٤٠٨,١٨٢        السقوف املباشرة غري املستغلة
    ٢١,٤٥٤,٩٩٩,٩٧٠    ١٠,٤٥٢,٨٣٥    ٢١,٤٤٤,٥٤٧,١٣٥          الصادرة الكفاالت

          ٢١,٥٩٩,٤٠٨,١٥٢    ١٠,٤٥٢,٨٣٥    ٢١,٥٨٨,٩٥٥,٣١٧    
  

        من سنة لغاية                
    المجموع     خمس سنوات      لغاية سنة          ٢٠١٦األول  كانون  ٣١كما في 

    ل.س.      ل.س.       ل.س.          
    ١٧١,٤٥٣,٢٣٩    -      ١٧١,٤٥٣,٢٣٩        لسقوف املباشرة غري املستغلةا

    ٢٢,٦٦٥,٩٢٩,٩٠١    -      ٢٢,٦٦٥,٩٢٩,٩٠١          الكفاالت الصادرة

          ٢٢,٨٣٧,٣٨٣,١٤٠    -      ٢٢,٨٣٧,٣٨٣,١٤٠    
  

  :التشغيلية المخاطر
ا على التشغيلية املخاطر املصارف على لإلشراف بازل جلنة تعرف  األنظمة البشري، العنصر اإلجراءات، كفاية عدمأو  فشل عن الناجتة املخاطر أ

 .اخلارجية األحداثأو 
 طبيعة فهم على بنكال يساعد مما الرقابية والضوابط التشغيلية للمخاطر الذايت التقييم طريقة على لديه التشغيلية املخاطر لقياس بنكال يعتمد
  .املخاطر من النوع هذا إدارة يف املمارسات أفضل يضمن بشكل هلا يتعرض اليت املخاطر
 التقييم بعملية املتخصصة العمل ورش إجراء طريق عن وذلك التشغيلية املخاطر إدارة عن املسؤولة هي بنكال لدى التشغيلية املخاطر إدارة تعترب
 كما املخاطر من النوع هذا إدارةب اخلاصة واإلجراءات السياساتإعداد ب السابق العام خالل التشغيلية املخاطر إدارة قامت حيث للمخاطر الذايت

  .التشغيلية املخاطر أحداث بكافة اخلاصة البيانات جتميع بعملية البدء مت
 الدائرة هذه تقوم حيث الشهرة، خماطر إىل باإلضافة هذا التشغيلية النواحي من بنكال عمليات تغطية مسؤولية التشغيلية املخاطر دائرة تتوىل

. بنكلل الداخلية الرقابة وعمليات الضوابط وتقوية تعزيز عملية ضمن املخاطر دارةإل البنك مستوى على شامل إطار لتطبيق آلية على باالعتماد
 املخاطر هذه إدارة ومراقبة العالقة ذات املخاطرة عوامل واحتواء لتحديد الذاتية املنهجية على تقوم وإجراءات سياسات على اإلطار هذا حيتوي
  .بنكال ا يقوم اليت يةبنكوال املالية العمليات كافة يف عالوف مستمر بشكل
رأس  كفاية نسبة يف التشغيلية املخاطر باحتساب اخلاصة) Basic Indicator Approach( األساسي املؤشر طريقة باستخدام بنكال يقوم
  .املال

 :ختفيف املخاطر التشغيلية أساليب -

بتحديد  بنكلية اليت تتصف باحتمالية حدوث منخفضة ولكن يرتتب عليها خسائر مالية عالية إذ يقوم العناية دقيقة للمخاطر التشغي بنكيويل ال
  نوعني: إىلهذا النوع من املخاطر التشغيلية ومن مث فرزها 

 ا وبالتايل حتديد املدى الذي ميكن لل حتديد املقدار أو  أن يتحمله من خسائر قد تنتج عنها، بنكاملخاطر التشغيلية اليت ميكن التحكم 
طرٍف خارجي متخصص ضمن تعاقدات واضحة يتحمل فيها هذا الطرف  إىل بنكفيه جتيري بعض نشاطات ال فضلالذي يكون من األ

 شركات التأمني. إىلأن يلجأ فيه  بنكحتديد املقدار الذي ميكن للأو  املخاطر التشغيلية احملتملة،
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  أو  ا وبالتايل إما القيام بتخفيض مستوى النشاطات اليت ينجم عنها مثل هذا النوع من املخاطراملخاطر التشغيلية اليت ال ميكن التحكم
 شركات التأمني حسبما هو مناسب. إىلاللجوء أو  طرٍف خارجي، إىلجتيري هذه النشاطات أو  حىت إلغائها بالكامل،

  : املخاطر التشغيلية إدارة -
لنشاطاته املختلفة فيما  بنكتشغيلية كيفية التعامل مع مسببات خسائر حمتملة قد تنجم عن ممارسة الاملخاطر ال إدارةحتدد سياسات وإجراءات   

نامجة عن مؤثرات وعوامل أو  يليف النظام اآلأو  بسبب ضعٍف يف اإلجراءات الداخليةأو  يسمى "حوادث تشغيلية" نامجة عن أخطاء بشرية
اسات واإلجراءات كيفية حصر وقياس هذه املخاطر والعمل على التأكد من أن هذه املخاطر االحتيال. حتدد هذه السيأو  خارجية كالكوارث

ا يف حدها األدىن املمكن حتمله والعمل على اختاذ كافة االحتياطات املمكنة اليت جتنب الأو  إما معدومة هذا النوع من املخاطر واليت من  بنكأ
  شركات التأمني، حسب احلالة. إىلأو  ثالثطرٍف  إىلضمنها جتيري املخاطر احملتملة إما 

 حملة عن خطة الطوارئ وخطة استمرارية العمل: -

اختاذها يف حاالت الطوارئ ومت تشكيل جلنة من  بنكلقد مت إحداث خطة شاملة الستمرارية العمل واليت تتضمن اإلجراءات اليت يتوجب على ال  
ت ومت تعيني الكادر البشري الواجب تواجده يف املوقع البديل (املسمى فريق استمرارية العمل) يف األزما دارةالتنفيذية العليا والوسطى إل دارةاإل

  حاالت الطوارئ ومت تدريبه على العمل الذي جيب أن يقوم به.
ى فريق استمرارية بإجراء اختبارات دورية للخطة من قبل فريق استمرارية العمل يف املوقع البديل يف حاالت الطوارئ حيث أجر  بنكويقوم ال 

لكل العمليات اليت جيب أن تنفذ ولكل الربامج املستخدمة يف حالة الطوارئ وفق ظروف متعددة وقد مت تطوير اإلجراءات  اً العمل خالهلا اختبار 
  وفق نتائج االختبار.
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  :التحليل القطاعي  -٤٢
  لية:الرئيسية التا عمالاألمن خالل قطاعات  إداريةألغراض  بنكيتم تنظيم ال

  األفرادحسابات  -
 الشركاتحسابات  -

  اخلزينة -
  للسنة المنتهية في      للسنة المنتهية في                                

    ٦٢٠١األول  كانون  ٣١      ٧٢٠١األول  كانون  ٣١      أخرى      الخزينة      الشركات      األفراد      البيان  
   ل.س.       ل.س.       ل.س.       ل.س.       ل.س.      ل.س.        

    ١١,٢٦٥,١٤٧,٦٠١  )  ٢,٩٤١,٩٥٨,٢١٠(    ٢١٢,١١٥,١٣٧  )  ٣,٦٤٧,١٣٥,٩٨٧(    ١,٢٨٧,٤٢٥,٠٤٣  )  ٧٩٤,٣٦٢,٤٠٣(    يالدخل التشغيلإمجايل 
  تدين التسهيالت  مؤونة

  )  ٢٤١,٥٧٤٢٢٧,١,(  )  ٥٤,٤١٩,٣٨٥(    -      -    )  ٧١,٠٨٣,٨٣٢(    ١٦,٦٦٤,٤٤٧    اإلئتمانية املمنوحة للعمالء  
    ١٠,٠٣٧,٥٧٣,٣٦٠  )  ٢,٩٩٦,٣٧٧,٥٩٥(    ٢١٢,١١٥,١٣٧    )  ٣,٦٤٧,١٣٥,٩٨٧(    ١,٢١٦,٣٤١,٢١١  )  ٧٧٧,٦٩٧,٩٥٦(    القطاع أعمالنتائج 

  )  ١,٩٩٣,٦٧١,٠٩٦(  )  ١,٩٤٠,٧٧٨,٧٦٧(  )  ١,٢٠٣,٢٨٢,٨٣٦(  )  ١٩,٤٠٧,٧٨٨(  )  ٢١٣,٤٨٥,٦٦٤(  )  ٥٠٤,٦٠٢,٤٧٩(    مصاريف موزعة على القطاعات
    ٨,٠٤٣,٩٠٢,٢٦٤  )  ٤,٩٣٧,١٥٦,٣٦٢(  )  ٩٩١,١٦٧,٦٩٩(  )  ٣,٦٦٦,٥٤٣,٧٧٥(    ١,٠٠٢,٨٥٥,٥٤٧  )  ١,٢٨٢,٣٠٠,٤٣٥(    قبل الضرائب/ (اخلسارة) لربح ا

    -    )  ٣٣٧,٢٢٠,٩٨٥(  )  ٧٠,٨١٦,٤٠٧(    -    )  ٦٧,٤٤٤,١٩٧(  )  ١٩٨,٩٦٠,٣٨١(    مؤجلةاطفاء موجودات ضريبية 
    ٨,٠٤٣,٩٠٢,٢٦٤  )  ٧٧,٣٤٧٥,٢٧٤,٣(  )  ١,٠٦١,٩٨٤,١٠٦(  )  ٣,٦٦٦,٥٤٣,٧٧٥(    ٩٣٥,٤١١,٣٥٠  )  ١,٤٨١,٢٦٠,٨١٦(    السنة(خسارة) / ربح  صايف

  
    ٦٨,٦٠٠,٧٢٨,٣١٩    ٦٢,٢٦٩,٢٨٤,٢٢٨    -      ٥٤,٠١١,٢٩٥,٢٨٦    ٨,٠٦٨,٣٥٩,٨٨٥    ١٨٩,٦٢٩,٠٥٧      موجودات القطاع

    ٣,٥١٥,١١٧,٥٥٩    ٤,٣٨١,٦٧٥,٣٨٥    ٣٨١,٦٧٥,٣٨٥,٤    -      -      -    موجودات غري موزعة على القطاعات
    ٧٢,١١٥,٨٤٥,٨٧٨    ٦٦,٦٥٠,٩٥٩,٦١٣    ٤,٣٨١,٦٧٥,٣٨٥    ٥٤,٠١١,٢٩٥,٢٨٦    ٨,٠٦٨,٣٥٩,٨٨٥    ١٨٩,٦٢٩,٠٥٧      جمموع املوجودات
    ٥٠,١٨٣,٩٠٠,٧٨٩    ٤٩,٧٣٩,٢٥٢,١٦٧    -      ٤٤٧,٠٨٦,٨٩٣    ٩,٦٩٢,٣٠٧,١٣٦    ٣٩,٥٩٩,٨٥٨,١٣٨      مطلوبات القطاع

    ١,٧٠٧,٣٧٦,٩٣٦    ١,٩٦١,٥١٦,٦٤٠    ١,٩٦١,٥١٦,٦٤٠    -      -      -      مطلوبات غري موزعة على القطاعات
    ٥١,٨٩١,٢٧٧,٧٢٥    ٥١,٧٠٠,٧٦٨,٨٠٧    ١,٩٦١,٥١٦,٦٤٠    ٤٤٧,٠٨٦,٨٩٣    ٩,٦٩٢,٣٠٧,١٣٦    ٣٩,٥٩٩,٨٥٨,١٣٨      ملطلوباتجمموع ا

    ٥٣,٧٣٤,٨١٧    ١٦٨,١٤٢,٢٩٠    -      -      -      -        املصروفات الرأمسالية
    ٦٨٣,٣٦٧,٨٣٩    ٧٤٨,٠٠٤,٦٧١    -      -      -      -      اإلطفاءاتو  االستهالكات
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  رافي:التوزيع الجغ عن معلومات
  املصرف حيث ميارس نشاطه بشكل رئيسي من خالل مركزه الرئيسي يف القطر وشبكة فروعه املنتشرة داخل اجلمهورية العربية السورية. عمالالتوزيع اجلغرايف أل اإليضاحهذا  يبني

  ومصاريفه الرأمسالية حسب القطاع اجلغرايف: بنكال وموجودات اتإيرادفيما يلي توزيع 
  

    المجموع      خارج سورية      ريةداخل سو         
    لو كانون األ  ٣١للسنة المنتهية في       لو كانون األ  ٣١للسنة المنتهية في       لو كانون األ  ٣١للسنة المنتهية في         

    ٦٢٠١      ٧٢٠١      ٦٢٠١      ٧٢٠١      ٦٢٠١      ٧٢٠١      البيان  
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.        

    ١١,٢٦٥,١٤٧,٦٠١  )  ٢,٩٤١,٩٥٨,٢١٠(    ٥٢٧,٤١٨,٧٥١    ٧٠٩,٦٢٨,٢٧٣    ١٠,٧٣٧,٧٢٨,٨٥٠  )٣,٦٥١,٥٨٦,٤٨٣(    الدخل التشغيليإمجايل 
    ٥٣,٧٣٤,٨١٧    ١٦٨,١٤٢,٢٩٠    -      -      ٥٣,٧٣٤,٨١٧    ١٦٨,١٤٢,٢٩٠    املصروفات الرأمسالية
    ٧٢,١١٥,٨٤٥,٨٧٨    ٦٦,٦٥٠,٩٥٩,٦١٣  ٣٧,٩٦٤,٧٢٤,٣٠٧  ٣٣,٠١٨,٦٥٣,٧٠٤    ٣٤,١٥١,١٢١,٥٧١    ٣٣,٦٣٢,٣٠٥,٩٠٩    جمموع املوجودات
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  :المالرأس  ةكفاي  -٤٣

 مبوجب الصادرة النسب خالل من املالرأس  كفاية مدى مراقبة يتم. املختلفة أنشطته تالزم اليت املخاطر ملواجهة مناسب مالرأس  على بنكال حيافظ
  . مصرف سورية املركزي خالل من تبنيها يتم واليت الدولية بازل مقررات
   التسليفو  النقد جملس قرار حسب %٨ والبالغة املالرأس  كفاية ملتطلبات االدىن احلد تفوق معدالت على باحملافظة بنكال يلتزم
 بالرتكزات املتعلقة النسب كافة يراعي ،كما)الدولية بازل جلنة حسب %٨( ٢٠٠٧ الثاين كانون ٢٤ بتاريخ الصادر) ٤ب/ن م/٢٥٣( رقم

  .الرتكزات لتلك كمؤشر التنظيمي املالرأس  تستخدم واليت االئتمانية
  . أنشطته يف املخاطر ووصف االقتصادية الظروف على تطرأ اليت التغريات ضوء يف عليه تعديالت وجيري مالهرأس  هيكلية بنكال يدير

        :املالرأس  كفاية نسبة احتساب كيفية التايل اجلدول يوضح  
    األول  كانون  ٣١ كما في      
      ٦٢٠١          ٧٢٠١    

    ل.س.          ل.س.      رأس املال األساسي:

      ٥,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠        ٥,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠     واملدفوع رأس املال املكتتب به  
      ١٤١,٦٩٨,٣٦٨        ١٤١,٦٩٨,٣٦٨    االحتياطي القانوين  
      ١٤١,٦٩٨,٣٦٨        ١٤١,٦٩٨,٣٦٨    االحتياطي اخلاص  
      ٠٢٥,٤٩٧,٠٩٢,٢١        ٢١,٠٦٨,٧٥٢,٩٢١    غري حمققة أرباح مدورة  

    ينـزل منها:
  )    ١٠,٧٦٨,٢٤٩,٧٢٢(  )    ١١,٦١٤,٢٨٧,٧٨٠  (  صايف اخلسارة املرتاكمة احملققة  
 )    ٨٢,٣٣٣,٦١٦(  )    ٧٨,٣٩٤,٦١٧  (  غري ملموسةموجودات   

ا جتاوزت العامنيو  العقارات اليت آلت ملكيتها إىل البنك     )    ٥,٤٤٦,٠٠٠(  )    ٩٢,٨٨٥,٨٦٥  (  مدة االحتفاظ 
      ١٩,٩٧٤,٤٥٩,٦٠٨        ١٤,٦١٦,٥٨١,٣٩٥    ساسياملال األرأس  صايف
     :املال املساعدرأس  يضاف
      ١٦٢,٣٢٨,٩٢٩        ١٦٢,٣٢٨,٩٢٩    احتياطي عام ملواجهة خماطر التمويل  
      ٢٠,١٣٦,٧٨٨,٥٣٧        ١٤,٧٧٨,٩١٠,٣٢٤    اخلاصة) األموالالتنظيمي ( املالرأس  جمموع
      ٥٣,٨٠٨,٦٠٢,٤٤١        ٤٥,٠٥٣,١٤٧,٢١٩    حة باملخاطراملرج خماطر االئتمان وخماطر املوجودات األخرى  
      ١٠,٦٨٦,٤٤٦,٣٣٢        ٩,٨٦٨,٤٦٣,١٠٥    املرجحة باملخاطر خماطر حسابات خارج امليزانية  
      ٧,٥٩٥,٥٩٧,٩٣٠        ٨,٤٥١,١٢٥,٧٠٨    خماطر السوق  
      ١,٠٨٩,٤٧٨,٣٣٤        ١,٢٦٩,٢٣٨,٣٣٤    املخاطر التشغيلية  

      ١٨٠,١٢٥,٠٣٧,٧٣        ٦٤,٦٤١,٩٧٤,٣٦٦    خارج امليزانية املرجحة باملخاطر اتلتزامجمموع املوجودات واال
      %٢٧,٥٢          %٢٢,٨٦      املال (%)رأس  نسبة كفاية

      %٢٧,٢٩          %٢٢,٦١      )%املال األساسي (رأس  كفايةنسبة  
     %٩٨,٧٦          %٩٧,٧٧      (%) إمجايل حقوق املسامهني إىلاملال األساسي رأس  نسبة
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والذي تضمن تعديل املادة الثامنة من قرار جملس النقد  ٢٠١٤شباط  ٢٦) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٨٨جملس النقد والتسليف رقم (صدر قرار 
اخلاصة  األموالحبيث يتم إدراج فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غري احملققة ضمن  ٢٠٠٨شباط  ٤) تاريخ ١/م ن/ب٣٦٢والتسليف رقم (

  .٢٠٠٧) الصادر عام ٤/م ن/ب٢٥٣املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم (رأس  يةاألساسية ألغراض احتساب كفا

املال واملخاطر  رأس  بعني اإلعتبار كلفة دارةاملال بشكل دوري، وكجزء من تلك املراجعة، يأخذ جملس اإلرأس  مبراجعة هيكلية دارةيقوم جملس اإل
  وذلك من خالل وضع سياسة للتوزيعات النقدية ورمسلة االحتياطيات. بنكالمال رأس  إدارةكأحد العوامل األساسية يف 

  
  تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات  -٤٤

  تسويتها:أو  حتليل املوجودات واملطلوبات وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادها التايلاجلدول  يبني
    ٧٢٠١األول  كانون  ٣١كما في     
    المجموع     أكثر من سنة      لغاية سنة   
     ل.س.     ل.س.       ل.س.    

  الموجودات:
    ١٥,١٠٩,٨١٨,٩٤٦    ٢,٦٧٢,١٢١,٥٧٧    ١٢,٤٣٧,٦٩٧,٣٦٩  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

    ١٠,٢٤٩,٦٨٠,٨٥١    ٧٨,١٩٥,٤٣٩    ١٠,١٧١,٤٨٥,٤١٢  صارفاملأرصدة لدى 
    ٢٥,٤٧٨,٦١٤,٥٩٥    ٨,٥٦٧,٤٠٠,٠٠٠    ١٦,٩١١,٢١٤,٥٩٥  صارفامللدى  إيداعات
    ٨,٢٥٧,٩٨٨,٩٤٢    ٤,٥٨١,٠٩٥,٦٤٥    ٣,٦٧٦,٨٩٣,٢٩٧  باشرةاملئتمانية االتسهيالت لصايف ا

    ٨٣,٣٠٠,٠٠٠    ٨٣,٣٠٠,٠٠٠    -    موجودات مالية متوفرة للبيع
    ١,٦٣٥,٣٧٦,٠٩٧    ١,٦٣٥,٣٧٦,٠٩٧    -    موجودات ثابتة مادية
    ٧٨,٣٩٤,٦١٧    ٧٨,٣٩٤,٦١٧    -    موجودات غري ملموسة
    ٧٨٧,٦٥٨,٩٣٦    ٧٨٧,٦٥٨,٩٣٦    -    موجودات ضريبية مؤجلة

    ١,٨٨٠,٢٤٥,٧٣٥    ١,٥٦٧,٤٤٤,٨٢٥    ٣١٢,٨٠٠,٩١٠  موجودات أخرى
    ٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤    ٣,٠٨٩,٨٨٠,٨٩٤    -    مصرف سورية املركزيوديعة جممدة لدى 

    ٦٦,٦٥٠,٩٥٩,٦١٣    ٢٣,١٤٠,٨٦٨,٠٣٠    ٤٣,٥١٠,٠٩١,٥٨٣  جمموع املوجودات

  المطلوبات:
    ٤٤٧,٠٨٦,٨٩٣    -      ٤٤٧,٠٨٦,٨٩٣  املصارف عودائ

    ٤٧,٨٣٥,٧٥١,٦٠٦    ٢,٦١٣,٠٣٧,٢٧٧    ٤٥,٢٢٢,٧١٤,٣٢٩  ودائع الزبائن
    ١,٤٥٦,٤١٣,٦٦٨    ٢٨٠,١٧٧,٥٢٧    ١,١٧٦,٢٣٦,١٤١  تأمينات نقدية

    ٥٠٦,٤٠٩,٨٣٦    ٤٥٠,٦٠٩,٣٧٦    ٥٥,٨٠٠,٤٦٠  خمصصات متنوعة
    ١,٤٥٥,١٠٦,٨٠٤      ٧٧٥٣٤,٣    ١,٤٥٤,٥٧٢,٤٢٧  أخرىمطلوبات 

    ٥١,٧٠٠,٧٦٨,٨٠٧    ٨,٥٥٧٥٣,٣٤٤,٣    ٥٦,٤١٠,٢٥٠٤٨,٣  جمموع املطلوبات

    ١٤,٩٥٠,١٩٠,٨٠٦        ١٩,٧٩٦,٥٠٩,٤٧٣    )  ٤,٨٤٦,٣١٨,٦٦٧(  الصايف
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    ٢٠١٦األول  كانون  ٣١كما في     
    المجموع     أكثر من سنة      لغاية سنة   
    ل.س.     ل.س.       ل.س.     

  الموجودات:
    ٨,٨٩٠,٣١٢,٧٣١    ٢,٣٨٢,٨٨٤,٤١٠    ٦,٥٠٧,٤٢٨,٣٢١  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

    ١١,٥٤٠,٩١٦,٧٣٥    -      ١١,٥٤٠,٩١٦,٧٣٥  صارفاملأرصدة لدى 
    ٢٥,٥٠٢,٩٣٤,٥٠٠    ١٠,٧٠٨,٦٧٩,٥٠٠    ١٤,٧٩٤,٢٥٥,٠٠٠  صارفاملإيداعات لدى 

    ١١,٧٢٩,٩٥١,٦٧٥    ٧,٤١٩,٣٧٩,٩٣٣    ٤,٣١٠,٥٧١,٧٤٢  باشرةاملئتمانية التسهيالت االصايف 
    ٨٣,٣٠٠,٠٠٠    ٨٣,٣٠٠,٠٠٠    -    موجودات مالية متوفرة للبيع

ا حىت تاريخ االستحقاق     ٧,٢١٩,٨٢١,٢٩٥    ٩٤٨,٠٦٤,٠٠٠    ٦,٢٧١,٧٥٧,٢٩٥  موجودات مالية حمتفظ 
    ١,٥٢٧,٩٣١,٦٤٠    ١,٥٢٧,٩٣١,٦٤٠    -    موجودات ثابتة مادية
    ٨٢,٣٣٣,٦١٦    ٨٢,٣٣٣,٦١٦    -    موجودات غري ملموسة
    ١,١٢٤,٨٧٩,٩٢١    ١,١٢٤,٨٧٩,٩٢١    -    موجودات ضريبية مؤجلة

    ٧٧٩,٩٧٢,٣٨٢    ٣٦٩,٣١٣,٧٥٤    ٤١٠,٦٥٨,٦٢٨  موجودات أخرى
    ٣,٦٣٣,٤٩١,٣٨٣    ٣,٦٣٣,٤٩١,٣٨٣    -    وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٧٢,١١٥,٨٤٥,٨٧٨    ٢٨,٢٨٠,٢٥٨,١٥٧    ٤٣,٨٣٥,٥٨٧,٧٢١  جمموع املوجودات
  المطلوبات:

    ٤,٣٣٣,٥٩٤,٦٢٠    -      ٤,٣٣٣,٥٩٤,٦٢٠  ودائع املصارف
    ٤٤,٤٢٣,١٠٥,٤٦٤    ٢,٦٤٨,٨٢٨,٥٧٥    ٤١,٧٧٤,٢٧٦,٨٨٩  ودائع الزبائن
    ١,٤٢٧,٢٠٠,٧٠٥    ٣٠٥,٣٧٧,٥٩٥    ١,١٢١,٨٢٣,١١٠  تأمينات نقدية

    ٥٣٤,٥٣٥,١٤٦    ٥٣٤,٥٣٥,١٤٦    -    خمصصات متنوعة
    ١,١٧٢,٨٤١,٧٩٠      ٨٧٧,٣٣٢    ١,١٧١,٩٦٤,٤٥٨  مطلوبات أخرى

    ٥١,٨٩١,٢٧٧,٧٢٥    ٦٤٨٣,٤٨٩,٦١٨,    ٤٨,٤٠١,٦٥٩,٠٧٧  جمموع املطلوبات

    ٢٠,٢٢٤,٥٦٨,١٥٣        ٢٤,٧٩٠,٦٣٩,٥٠٩    )  ٤,٥٦٦,٠٧١,٣٥٦(  الصايف
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  ات محتملة (خارج الميزانية)التزامارتباطات و   -٥٤

  ائتمانية (قيمة امسية): تاالتزامو  ارتباطات -أ
    األول  كانون  ٣١كما في     
   ٦٢٠١      ٧٢٠١    
   ل.س.       ل.س.    

  كفاالت
    ١١٥,٨٤٩,٧٩٠    ١٠٣,٨١٨,٢٣٥  كفاالت الدفع  
    ٥٤,٢٤٤,٤٠٠    ٢٦١,٨٦٠,٤٠٠  ليةأو كفاالت تأمينات   
    ٢٢,٤٩٥,٨٣٥,٧١١    ٢١,٠٨٩,٣٢١,٣٣٥  كفاالت حسن التنفيذ  

    ٢٢,٦٦٥,٩٢٩,٩٠١    ٢١,٤٥٤,٩٩٩,٩٧٠    

    ١٧١,٤٥٣,٢٣٩    ١٤٤,٤٠٨,١٨٢  سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة

  ٢٢,٨٣٧,٣٨٣,١٤٠    ٢١,٥٩٩,٤٠٨,١٥٢    
  
  ات تعاقدية:التزامارتباطات و  -ب

    األول  كانون  ٣١كما في     
   ٦٢٠١      ٧٢٠١    
   ل.س.       ل.س.    

    ١٨,٤٩٠,٠٩٥    ١٢,٥٢٤,٩٩٧  جيار فروع استحقاقها لغاية سنةعقود إ
    ٨,٣٤٣,٠٠٢    ٣٦,٨٢٢,١٤٤  من سنةأكثر  جيار فروع استحقاقهاعقود إ

  ٢٦,٨٣٣,٠٩٧    ٤٩,٣٤٧,١٤١    
  

  على البنك القضايا المرفوعة  -٤٦

 .٢٠١٧كانون األول   ٣١على البنك جمموعة من القضايا املرفوعة، معظمها لصاحل البنك، واليت ليس هلا أي أثر على القوائم املالية كما يف 

  برأي اإلدارة واملستشار القانوين للبنك ال يوجد ضرورة لتشكيل أي خمصصات إضافية.
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  أرقام المقارنة  -٤٧

 ٢٠١٧كانون األول   ٣١لسنة املنتهية يف التصنيف للتتناسب مع  ٢٠١٦كانون األول   ٣١للسنة املنتهية يف قام املقارنة أر تصنيف بعض إعادة مت 
  كما يلي:حقوق ملكية املصرف.أو  دون أن يكون هلا أي تأثري على أرباح

      ٢٠١٦كانون األول   ٣١ للسنة المنتهية فيالرصيد       
    الفرق          التصنيفة إعادبعد           التصنيفإعادة قبل       
  ل.س.          ل.س.          ل.س.      

  )    ٢٢,٣٠٦(      ٣٣٤,٨٨٦,١٠٣        ٣٣٤,٩٠٨,٤٠٩    رسوم وعموالت دائنة
      ٢٢,٣٠٦        ٢٧,٨٣٩,٧٠٧        ٢٧,٨١٧,٤٠١    إيرادات تشغيلية أخرى


