




.س.عسوریة ش.م–بنك قطر الوطني

(غیر مدققة)البیانات المالیة المرحلیة المختصرة

2017حزیران30
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سوریة ش.م.س.ع–بنك قطر الوطني 
المرحليالدخلبیان 

2017حزیران 30المنتھیة في للستة أشھر

من 31الى 1یضاحات المرفقة من ن اإلإ وتقرأ معھا.المرحلیة المختصرة البیانات المالیةھذه تشكل جزءاً
3

للستة أشھر المنتھیة فيللثالثة أشھر المنتھیة في
2016حزیران 201730حزیران 201630حزیران 201730حزیران 30

غیر مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

20637,439,792701,486,3141,229,261,2401,137,377,684ئنةالفوائد الدا
(215,938,618)(289,914,433))100,700,637()153,089,040(21الفوائد المدینة

484,350,752600,785,677939,346,807921,439,066صافي الدخل من الفوائد

15,891,45623,079,29631,247,28644,756,775العموالت والرسوم الدائنة
)4,348,866()6,182,177()2,171,176()3,141,053(العموالت والرسوم المدینة

12,750,40320,908,12025,065,10940,407,909صافي الدخل من العموالت والرسوم

صافي الدخل من الفوائد والعموالت 
497,101,155621,693,797964,411,916961,846,975والرسوم

العمالت تداولأرباح تشغیلیة ناتجة عن 
3,708,10846,233,9185,215,344333,114,269األجنبیة

19,886,794,500-3,919,624,500-أرباح تقییم مركز القطع البنیوي
10,431,717211,73210,790,317255,283إیرادات تشغیلیة أخرى

511,240,9804,587,763,947980,417,57721,182,011,027التشغیليإجمالي الدخل

(186,276,170)(273,055,366)(94,611,994)(137,529,562)نفقات الموظفین
(41,986,731)(52,529,012)(20,913,454)(26,403,416)ثابتةاستھالكات الموجودات ال

(48,039,670)(39,217,030)(24,348,589)(19,647,635)إطفاءات الموجودات غیر الملموسة
استرداد مخصص (مصروف) 

494,681,000(525,990,000)334,609,554-22خسائراالئتمانیةال
(537,801,000)686,664,602(361,169,554)(2,100,000)مخصصات متنوعة

(392,193,991)(523,029,839)(211,305,617)(264,570,880)مصاریف تشغیلیة أخرى

(711,616,562)(727,156,645)(377,739,654)(450,251,493)اجمالي المصاریف التشغیلیة

60,989,4874,210,024,293253,260,93220,470,394,465ل الضریبةالربح قب

(156,467,509)(170,831,709)(169,266,503)97,266,200إیراد ضریبة الدخل(مصروف) 

68,255,6874,040,757,79082,429,22320,313,926,956ربح الفترة

ھم للساألساسیة والمخفضةحصة ال
230.4626.940.55135.43ربح الفترةمن



سوریة ش.م.س.ع–بنك قطر الوطني 
المرحلي الشاملدخل بیان ال

2017حزیران 30المنتھیة في للستة أشھر

من 31الى 1یضاحات المرفقة من ن اإلإ وتقرأ معھا.المرحلیة المختصرة البیانات المالیةھذه تشكل جزءاً
4

فيأشھر المنتھیةستةللفيأشھر المنتھیةثالثةلل
2016حزیران 201730حزیران 201630حزیران 201730حزیران 30

غیر مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

68,255,6874,040,757,79082,429,22320,313,926,956الفترةربح 

----ل األخرىمكونات الدخل الشام

68,255,6874,040,757,79082,429,22320,313,926,956فترةلشامل للالدخل ا



سوریة ش.م.س.ع–بنك قطر الوطني 
المرحليبیان التغیرات في حقوق الملكیة

2017حزیران 30المنتھیة في للستة أشھر

من 31الى 1یضاحات المرفقة من ن اإلإ وتقرأ معھا.المرحلیة المختصرة البیانات المالیةھذه تشكل جزءاً
5

رأس المال المكتتب 
احتیاطي خاصطي قانونياحتیابھ والمدفوع

احتیاطي عام 
ربح الفترةلمخاطر التمویل 

خسائر متراكمة 
محققة 

أرباح مدورة غیر 
اإلجماليمحققة

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
(غیر مدققة)2017حزیران 30

70,798,913,55583,378,759,699)2,666,487,440(-201715,000,000,000104,342,292104,342,29237,649,000كانون الثاني1الرصید في 
82,429,223--82,429,223----إجمالي الدخل الشامل

70,798,913,55583,461,188,922)2,666,487,440(201715,000,000,000104,342,292104,342,29237,649,00082,429,223حزیران 30الرصید في 

(غیر مدققة)2016حزیران 30

43,618,640,55555,550,974,699)3,113,281,616(-201615,000,000,0003,983,3803,983,38037,649,000كانون الثاني1الرصید في 
20,313,926,956- - 20,313,926,956- - - -إجمالي الدخل الشامل

43,618,640,55575,864,901,655)3,113,281,616(201615,000,000,0003,983,3803,983,38037,649,00020,313,926,956حزیران30الرصید في 



سوریة ش.م.س.ع–بنك قطر الوطني 
دفقات النقدیة المرحليبیان الت

2017حزیران 30المنتھیة في للستة أشھر

من 31الى 1یضاحات المرفقة من ن اإلإ وتقرأ معھا.المرحلیة المختصرة البیانات المالیةھذه تشكل جزءاً
6

أشھر المنتھیة في تةللسأشھر المنتھیة في للستة
2016حزیران201730حزیران 30

غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

األنشطة التشغیلیة
253,260,93220,470,394,465قبل الضریبةفترةربح ال

:نقدیةالتعدیالت للبنود غیر 
52,529,01241,986,731استھالكات 

39,217,03048,039,670اطفاءات
39,868,81525,172,061اطفاء خصم استثمارات مالیة

)494,681,000(22525,990,000مخصص الخسائر اإلئتمانیة(استرداد) مصروف 
537,801,000(686,664,602)15مخصصات متنوعة

224,201,18720,628,712,927الربح قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة   

27,262,338)86,800,000(في إیداعات لدى مصرف سوریة المركزيالنقصزیادة)ال(
523,620,500)6,260,629,500(مصارف الفي اإلیداعات لدى النقصزیادة)ال(

)116,193,722()1,091,856,877(الزیادة في التسھیالت االئتمانیة المباشرة
)10,162,158((135,424,092)في الموجودات األخرىزیادةال

-2,593,499,306الزیادة في ودائع مصارف
)543,166,537(2,110,832,306في ودائع العمالء)النقصالزیادة (

6,333,24153,772,169الزیادة في التأمینات النقدیة
255,879,377172,905,100الزیادة في المطلوبات األخرى

-)1,145,361,398(15النقص في المخصصات المتنوعة 
20,736,750,617(3,529,326,450)من األنشطة التشغیلیة(المستخدمة في)صافي التدفقات النقدیة

األنشطة اإلستثماریة
)116,220,762((12,921,932)شراء موجودات ثابتة

)115,770,422(-غیر ملموسةشراء موجودات 
)780,266,025(-شراء موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق

)1,012,257,209((12,921,932)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة اإلستثماریة

)19,885,915,990(25,043,565تأثیر تغیرات أسعار الصرف

)161,422,582()3,517,204,817(في النقد وما في حكمھالنقصصافي 
13,217,925,4247,530,640,849كانون الثاني1النقد وما في حكمھ في 
249,700,720,6077,369,218,267حزیران30النقد وما في حكمھ في 

التدفقات النقدیة التشغیلیة من الفوائد
1,117,805,343958,215,200مقبوضةفوائد 

219,264,071184,473,269فوائد مدفوعة



ة ش.م.س.عسوری–بنك قطر الوطني 
المرحلیة المختصرةیضاحات حول البیانات المالیةإ

2017حزیران30

7

معلومات عن البنك1

ة كشركة مساھمة ) ("البنك"س.عبنك قطر الوطني ـ سوریة ش.م.تأسس بسوریة عامةمغفل انونبموج المصارف الخاصةق
التجاريبموجب السجلالبنكقیدوتم2009تشرین الثاني 11/ ل أ) تاریخ1435بموجب القرار رقم (و2001لعام28رقم

اریخ 15961رقمتحت ول 30بت رقمالمصارفسجلفي2009أیل ع20. ب زیق كالرئیسيالمرك يللبن ،ساحة العباسیینف
.السوریةالعربیةدمشق، الجمھوریة

واألنظمةالقوانینوفقیةالبنكالمالیة والعملیاتبجمیعوالقیاموتوظیفھاالودائعوقبولیةالبنكالعملیاتبكافةالقیامالبنكغایة
في عشرخمسةوعددھاالسوریةالعربیةالجمھوریةفيفروعھومن خاللدمشقفيالرئیسيمركزهخاللمنالنافذة فرعاً

دمشق وریف دمشق وحلب والالذقیة وطرطوس وحمص وادلب ودرعا ودیر الزور. 

في خمسة فروع نتیجة للظروف االست ثنائیة التي تشھدھا بعض المناطق في الجمھوریة العربیة السوریة، تم إیقاف العمل مؤقتاً
لدى البنك وھي فرع حمص، فرع دیر الزور، فرع حلب الشھبا، فرع یعفور، وفرع ادلب، وذلك بعد الحصول على موافقة 

/ل أ على إیقافھا مؤقتا لحین زوال 804موافقة رقم وال2479/161والموافقة رقم 3268/161مصرف سوریة المركزي رقم 
في فرعین لدى البنك وھي فرع درعا وفرع حلب الظروف االستثنائیة لتعود بعدھا إلى الخدمة، وقد تم أیضاً تعلیق العمل مؤقتاً

ستار مول بشكل مؤقت. لیصبح عدد فروع البنك المغلقة والمعلقة سبعة فروع.

من رأسمال البنك.%50.81قطر بنسة –یساھم بنك قطر الوطني 

12تم بتاریخ،بموجب التفویض الممنوح لمجلس إدارة بنك قطر الوطني ـ سوریة من قبل الجمعیة العمومیة التأسیسیة للبنك
ش.م.ق إبرام اتفاقیة الخدمات اإلداریة والفنیة بین بنك قطر الوطني ـ سوریة وبین بنك قطر الوطني ـ قطر 2009تشرین الثاني 

:االتفاقیةىتتضمن بمقتضالتي االستشارات االداریة والفنیة" الخدمات و"المستشاریقدم ") والتي بموجبھا المستشار("

مراجعة ومتابعة االستراتیجیات وتطبیقھا.المساعدة في ) 1
وخا) 2 ات والمعلومات ی، وذلك من خالل البرجیاًتقدیم المساعدة الالزمة لتمكین البنك من إعداد التقاریر المالیة واالداریة داخلیاً ان

التي یقوم البنك بتزویدھا للمستشار.
.دون اإلخالل باستقاللیة البنكعلى األقلسنویاًبنكحسب التوجھ العام للخطط العمل والموازنات المشاركة في وضع ) 3
) تقدیم المشورة عند رسم السیاسات واالنظمة الداخلیة والقرارات.4
ع إالمشورة في األمور المتعلقة بتقدیم) 5 رامج المخاطر م ان وب ة باالئتم رارات المتعلق ق الق دارة المخاطر المصرفیة ومدى تواف

د للبنكحسب التوجھ العام للمستشار وبما ال یتعارض البنكالصالحیات المحددة من قبل مجلس ادارة  ع النظام األساسي المعتم ،م
ة في الجمھوریة العربیة السوریة.النافذواألنظمة قوانین أحكام الو
الخدمات المتعلقة بتقنیة المعلومات والعملیات والتسویق المشورة في المتعلقة بالرقابة واالمتثال والتدقیق، وتقدیماالستشارات ) 6

.موارد البشریة والتطویر والتدریبوخدمات اللمصرفیةاوالمنتجات 
ك االستشارات المذخرى إضافة إلىأبنك طلب استشارات ) یحق لل7 ام البن ي سبیل قی دةبكورة أعاله ف ة اإلدارة الجی ك ،ممارس ذل

بناء على طلب مجلس اإلدارة أو الجھة اإلشرافیة في سوریة.

لیرة سوریة للسھم 500تم تأسیس البنك برأسمال مقداره خمسة ملیارات لیرة سوریة مقسم على عشرة مالیین سھم، بقیمة 
ملیارعشرخمسةلیصبحالمالرأسزیادة2010أیار 13بتاریخ اجتماعھافيللبنكالعادیةغیرالعامةةالھیئالواحد. أقرت

.سوریةلیرة500 االسمیةالواحدالسھمقیمةسھمملیونثالثینالىمقسمسوریةلیرة

ألحكام الفقرة تجزئة األس2012نیسان 26أقرت الھیئة العامة غیر العادیة للبنك في اجتماعھا بتاریخ  91من المادة 3ھم وفقاً
كانون األول10م بتاریخ /73من قانون الشركات حیث تمت الموافقة على التجزئة من قبل ھیئة االوراق المالیة بالقرار رقم 

من 100صبحت القیمة االسمیة للسھم أحیث 2012 لیرة سوریة وأصبح عدد األسھم مائة وخمسین500لیرة سوریة بدالً
من ثالثین ملیون سھمملیو .ن سھم بدالً

.         2010نیسان 26المالیة بتاریخ لألوراقدمشقسھم البنك في سوقأدرجت أ

المرحلیة المختصرةالموافقة على البیانات المالیة
من قبل مجلس 2017حزیران 30المنتھیة في أشھرللستةالمرحلیة المختصرةتمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة

.2017تموز31إدارة البنك بتاریخ 



سوریة ش.م.س.ع–بنك قطر الوطني 
المرحلیة المختصرةیضاحات حول البیانات المالیةإ

2017حزیران30

8

السیاسات المحاسبیةأسس اإلعداد و2

أسس إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 2.1

م دولي رق بي ال ار المحاس ا للمعی ك وفق ة المختصرة للبن ة المرحلی ات المالی ة. إن 34أعدت البیان ة المرحلی ات المالی الخاص بالبیان
داد السیاس ھا إع ى أساس م عل ي ت ك السیاسات الت ع تل ق م ة المختصرة تتف ة المرحلی ات المالی ي إعداد البیان ة ف ات المحاسبیة المتبع

.2016كانون األول 31البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

ة المعلومات واإلیضاحات الم ى كاف وي عل ة ال تحت رة المرفق ة المختص ة المرحلی ات المالی نویة إن البیان ة الس ات المالی ة للبیان طلوب
ي  ا ف ك كم ة السنویة للبن ات المالی ع البیان رأ م انون األول 31وبالتالي فإن ھذه البیانات المالیة یجب أن تق ائج 2016ك ا أن نت . كم

2017ًحزیران 30أشھر المنتھیة في الستةاألعمال لفترة  دقیقا ي على نتائج األعمال للسنة المنتال تعتبر مؤشراً انون 31ھیة ف ك
.2017األول 

لمبدأ التكلفة التاریخیة.المالیة المرحلیة المختصرة المالیةبیاناتتم إعداد ال وفقاً

تم عرض البیانات المالیة المرحلیة المختصرة باللیرة السوریة وھي عملة التشغیل للبنك.

عار المستھلك والمؤ ھ بعد األخذ بعین االعتبار أحدث مؤشر رسمي ألس ل ب ذي  یعم ر االقتصاد ال ة األخرى، ال یعتب شرات النوعی
البنك اقتصادا ذا تضخم مرتفع.

استخدام التقدیرات3

ات  ة الموجودات والمطلوب إن إعداد البیانات المالیة المرحلیة المختصرة یتطلب من اإلدارة القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في قیم
لیة المختصرة وااللتزامات المحتمل أن تطرأ المفصح عنھا. كما أن ھذه التقدیرات واالجتھادات تؤثر المالیة في البیانات المالیة المرح

في اإلیرادات والمصاریف والمخصصات وكذلك في التغیرات في القیمة العادلة التي تظھر ضمن بیان الدخل الشامل المرحلي.

ألحداث غیر المؤكدة في تاریخ البیانات المالیة المرحلیة المختصرة والتي إن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المستقبلیة ل
قد ینتج عنھا مخاطر ھامة من الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في البیانات 

ھي كما یلي:القادمة المالیة المرحلیة المختصرة خالل الفترة 

مبدأ االستمراریة
رغم من الظروف  ى ال دأ االستمراریة. وعل ى أساس مب ي العمل عل ى االستمرار ف ك عل درة البن دى ق دیر م ك بتق قامت إدارة البن
یقن  دم الت ة ع ة بحال اتھا المتجلی لبیة وانعكاس ن المؤشرات الس د م ا العدی ي طیاتھ ل ف ي تحم ة والت ادیة المحیط رات االقتص والمتغی

دى المستقبلي المنظور. المستقبلیة، فإن إدارة البنك مت ي الم أكدة من أن البنك لدیھ الموارد الكافیة لتساعده على االستمرار بالعمل ف
ى  ك عل درة البن ول ق ة ح ھام كوكاً ر ش ن أن تثی ن الممك ة م ور جوھری ة أم ة بأی ى درای ت عل إن اإلدارة لیس ك، ف ى ذل الوة عل وع

یانات المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.االستمرار كمنشأة مستمرة. بناء علیھ، فقد تم إعداد الب

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

والمطلوبات المالیة بتاریخ بیان المركز المالي عن في حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات بتاریخ قیاس األدوات المالیة. 
طریق األسعار المعلنة أو التداول النشط لبعض األدوات والمشتقات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مختلفة والتي 

ذلك فإن تحدید القیمة تتضمن استخدام نماذج التسعیر حیث یتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر 
العادلة یتطلب التقدیر واالجتھاد.

تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة
یقوم البنك بمراجعة التسھیالت االئتمانیة بشكل ربع سنوي وتقدیر كفایة المؤونة المسجلة في بیان الدخل بناء على تقدیرات اإلدارة 

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

خسائر انخفاض القیمة بشكل فردي للقروض والسلف الھامة بشكل منفرد·
خسائر انخفاض القیمة بشكل جماعي:·

للقروض والسلف غیر الھامة بشكل منفرد-
عدخسائر حصلت ولم تحدد ب-

عند تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة تقوم اإلدارة باالجتھاد حول وضع المدین المالي وصافي قیمة الضمانة المتوقع تحقیقھا. إن 
ھذه التقدیرات مبنیة بشكل رئیسي على عوامل متعددة قد ینتج عن التغیر فیھا تغیر في المخصصات المطلوبة.
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(تتمة)استخدام التقدیرات3

) EIRمعدل الفائدة الفعلي (طریقة 
یعترف البنك، حسب طریقة معدل الفائدة الفعلي، بإیرادات الفوائد باستخدام معدل العائد الذي یمثل أفضل تقدیر لمعدل عائد ثابت 

ائص خالل العمر المتوقع للقروض والودائع ویعترف بتأثیر التغیرات الممكنة ألسعار الفائدة في مختلف المراحل وغیرھا من خص
دورة حیاة المنتج (بما في ذلك المدفوعات المقدمة وفوائد ورسوم التأخیر).

لموجودات الثابتةلاألعمار اإلنتاجیة 
موجودات الثابتة لحساب االستھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ في االعتبار المدة لتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة ل

األصل وطبیعة التآكل والتقادم الفني والتجاري.استخدام المتوقع فیھا
موجودات الثابتة. یتم تعدیل مخصص االستھالك المستقبلي عندما لتقوم اإلدارة، على أساس سنوي، بمراجعة األعمار اإلنتاجیة ل

اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة.تعتقد

الموجودات الضریبیة المؤجلة
االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن الخسائر المتوقع االستفادة منھا عند تحقق الربح الضریبي. یتطلب االعتراف یتم 

بالموجودات الضریبیة المـؤجلة تقدیرات من اإلدارة مبنیة على فترة ومبالغ األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة باإلضافة إلى 
الخطط الضریبیة المستقبلیة.

المخصصات والمطلوبات المحتملة األخرى
یعمل البنك في بیئة تنظیمیة وقانونیة تتضمن، بحكم طبیعتھا، عنصر عال من مخاطر التقاضي متأصل في عملیاتھ. ونتیجة لذلك، 

یكون البنك طرف في التقاضي والتحكیم ومختلف اإلجراءات التي تنشأ في سیاق األعمال االعتیادیة للبنك.
للبنك القیام بقیاس موثوق لتدفق المنافع االقتصادیة فیما یتعلق بقضیة معینة، ویعتبر ھذه التدفقات محتملة، یسجل عندما یمكن

البنك مخصصات للقضیة. عندما یعتبر البنك أن احتمال تدفق المنافع االقتصادیة بعید، أو محتمالً، ولكن ال یمكن إجراء تقدیر 
تزامات طارئة.موثوق لھ، یتم اإلفصاح عن وجود ال

من العوامل بما في  ونظرا لعدم التیقن والتقدیرات المتضمنة لتحدید احتمال وقوع الخسائر وقیمتھا، یأخذ البنك في الحسبان عدداً
ذلك المشورة القانونیة، والمرحلة التي وصلت إلیھا القضیة واألدلة السابقة من حوادث مماثلة. یقوم البنك بتقدیرات ھامة لیصل 

تنتاج في ھذا الخصوص.الس
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مركزيسوریة المصرفنقد وأرصدة لدى 4
2016كانون األول 201731حزیران 30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

2,152,732,1771,856,305,969نقد في الخزینة
14,459,04014,365,057نتیجة الظروف الراھنة (*)نقد في الفروع المغلقة

2,354,696,4102,767,307,353مصرف سوریة المركزيمعحسابات جاریة 
884,497,995795,835,729)**احتیاطي ودائع (

5,406,385,6225,433,814,108

نتیجة للظرو ف االستثنائیة التي تمر بھا (*) یمثل المبلغ النقد الموجود في فرعي دیر الزور وادلب اللذین تم إیقاف العمل فیھما مؤقتاً
لحین زوال تلك  الجمھوریة العربیة السوریة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف سوریة المركزي على إیقاف العمل فیھما مؤقتاً

الظروف لیعودا بعدھا إلى الخدمة. 
مالت األجنبیة مقومة باللیرة السوریة لیرة سوریة وأرصدة بالع4,633,040یتكون ھذا الرصید من أرصدة باللیرة السوریة بقیمة 

لیرة سوریة وأرصدة 4,633,040مقابل أرصدة باللیرة السوریة بقیمة 2017حزیران30لیرة سوریة كما في 9,826,000بمبلغ 
زور تخص فرعي دیر ال2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 9,732,017بالعمالت األجنبیة مقومة باللیرة السوریة بمبلغ 

وادلب.  
وبحسب المعلومات المتوفرة لإلدارة، تبین أن احتمالیة حدوث الضرر في فرعي حلب الشھبا ودیر الزور قد تكون أصبحت قائمة، غیر 

ومعظم النقد الموجود في فرع دیر الزور خالل 2013أن البنك قد قام باستخراج جمیع النقد الموجود في فرع حلب الشھبا خالل عام 
. ومن الجدیر بالذكر أن كافة مكاتب وفروع البنك مؤمن علیھا بالكامل ببولیصة تأمین تشتمل على تغطیة النقد والموجودات 2014عام 

ملیون یورو. 4.5األخرى من كافة أنواع المخاطر التي تفرضھا الظروف الحالیة بسقف تأمیني مقداره 
31لیرة سوریة كما في 14,365,057لیرة سوریة مقابل 14,459,040مبلغ 2017حزیران30بلغ المخصص المكون بتاریخ 

.2016كانون األول 

لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى مصرف سوریة المركزي على شكل ودائع من دون  (**) وفقاً
لیرة سوریة وھو 884,497,995مبلغ 2017حزیران30فوائد، وقد بلغ رصید االحتیاطي لدى مصرف سوریة المركزي كما في 

2الصادر بتاریخ 5938من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد إلى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم %5یمثل نسبة 
استعمالھ . إن ھذا االحتیاطي إلزامي وال یتم2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 795,835,729مقابل 2011أیار لعام 

خالل أنشطة البنك التشغیلیة.

أرصدة لدى المصارف5
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة)2017حزیران 30
2,955,036,9341,991,597,9284,946,634,862حسابات جاریة وتحت الطلب

خالل فترة ودائع استحقاقھا األصلي 
3,700,000,000482,109,5004,182,109,500أقلأشھر أوثالثة 

6,655,036,9342,473,707,4289,128,744,362

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(مدققة)2016كانون األول 31
3,965,453,8341,875,500,7245,840,954,558طلبحسابات جاریة وتحت ال

ودائع استحقاقھا االصلي خالل فترة 
3,450,000,0005,187,207,9508,637,207,950أشھر أوأقلأثالثة

7,415,453,8347,062,708,67414,478,162,508

لیرة سوریة مقابل4,946,536,765مبلغ2017حزیران30بلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد في 
.2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 5,840,856,676
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إیداعات لدى المصارف6

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة)2017حزیران 30
إیداعات (ودائع استحقاقھا األصلي 

750,000,00053,191,804,00053,941,804,000ثالثة أشھر)أثر منأك

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(مدققة)2016كانون األول 31
إیداعات (ودائع استحقاقھا األصلي 

47,681,174,50047,681,174,500-ثالثة أشھر)أأكثر من

نیة مباشرة (بالصافي)تسھیالت ائتما7

2016كانون األول 201731حزیران 30
مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

الشركات الكبرى
5,742,934,9834,544,000,489قروض وسلف

196,071,415180,674,405(*)سندات محسومة
43,390,905105,481,213جاریة مدینةحسابات 

4,143,2702,957,699دائن صدفة مدین

الشركات الصغیرة والمتوسطة
666,233,743710,745,523قروض وسلف

166,133,133209,724,815حسابات جاریة مدینة
771,948331,501دائن صدفة مدین

اریةوالقروض العقاألفراد
34,941,36237,752,091قروض وسلف
116,716,786100,186,790قروض عقاریة

1,015,5591,040,588دائن صدفة مدین
6,972,353,1045,892,895,114المجموع

ینزل: 
(1,531,648,000)(1,451,538,000)أساس إفرادي)     أمخصص التدني للتسھیالت االئتمانیة المباشرة (على

)361,976,254((816,752,825)مخصص التدني للتسھیالت االئتمانیة المباشرة (على أساس المحفظة)
(1,221,324,439))1,352,029,981(فوائد معلقة (محفوظة)

3,352,032,2982,777,946,421صافي التسھیالت االئتمانیة المباشرة
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مباشرة (بالصافي) (تتمة)تسھیالت ائتمانیة 7

) %48.03لیرة سوریة، أي ما نسبتھ (3,349,002,815ملة (غیر المنتجة) المباشرة مبلغبلغت التسھیالت اإلئتمانیة غیر العا
لیرة سوریة، أي ما نسبتھ 3,059,529,371مقابل مبلغ 2017حزیران30من رصید التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة كما في 

.2016كانون األول 31من رصید التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة كما في ) 51.92%(

لیرة سوریة أي ما نسبتھ 1,996,972,834بعد تنزیل الفوائد المعلقة مبلغبلغت التسھیالت اإلئتمانیة غیر العاملة المباشرة
مقابل مبلغ 2017حزیران30ما في ) من رصید التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة بعد تنزیل الفوائد المعلقة ك35.53%(

) من إجمالي رصید التسھیالت %39.35، أي ما نسبتھ (2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 1,838,204,932
اإلئتمانیة بعد تنزیل الفوائد المعلقة.

مقابل 2017حزیران30لیرة سوریة كما في 188,298,785ة غیر المباشرة غیر العاملة مبلغبلغت التسھیالت االئتمانی
. بلغ مخصص التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة مبلغ 2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 19,500,000
.2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 9,886,000، مقابل 2017حزیران30لیرة سوریة كما في 18,105,000

انیة المباشرة:مخصص التدني لمحفظة التسھیالت االئتم

:فیما یلي تفاصیل حساب مخصص التدني لمحفظة التسھیالت االئتمانیة المباشرة

اإلجمالياألفرادالشركات
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة(غیر مدققة)2017حزیران 30

1,877,124,39216,499,8621,893,624,254كانون الثاني 1الرصید في 
361,979,49912,687,072374,666,571الفترةیر خالل لتغا

2,239,103,89129,186,9342,268,290,825حزیران30الرصید في 

كانون الثاني 1الرصید في 
للدیون غیر المنتجة 1,522,192,0009,456,0001,531,648,000مخصص انخفاض القیمة افرادیاً

354,932,3927,043,862361,976,254القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجةمخصص انخفاض

الفترةالتغییر خالل 
اإلضافات

525,990,000-525,990,000مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة
التحویالت

للدیون غیر المنتجة 59,476,795)190,999(59,667,794مخصص انخفاض القیمة افرادیاً
)71,161,039(13,201,462)84,362,501(مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة

لمستخدما
للدیون غیر المنتجة )139,586,795()271,001()139,315,794(مخصص انخفاض القیمة افرادیاً

)52,390()52,390(-یون المنتجةمخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي للد

حزیران30الرصید في 
للدیون غیر المنتجة 1,442,544,0008,994,0001,451,538,000مخصص انخفاض القیمة افرادیاً
796,559,89120,192,934816,752,825مخصص انخفاض القیمة بشكل جماعي للدیون المنتجة

2,239,103,89129,186,9342,268,290,825یالت االئتمانیة المباشرةمخصص التدني للتسھ



ة ش.م.س.عسوری–بنك قطر الوطني 
المرحلیة المختصرةیضاحات حول البیانات المالیةإ

2017حزیران30

13

تسھیالت إئتمانیة مباشرة (بالصافي) (تتمة)7

مخصص التدني لمحفظة التسھیالت االئتمانیة المباشرة (تتمة)

ھي كما یلي:الفترةإن الحركة على المخصص الجماعي للدیون المنتجة المباشرة خالل 

2016كانون األول 201731ن حزیرا30
مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

361,976,254277,479,730الرصید في بدایة الفترة / السنة
المخصص الجماعي للدیون المنتجة المباشرة (المسترد من) المضاف إلى 

)643,284,000(525,990,000)22(إیضاح 
729,057,240)59,476,795(خصص اإلفرادي للدیون غیر المنتجة المباشرةالممن )إلى(المحول 
)9,750,000()8,185,000()15(إیضاح المخصص االفرادي للدیون غیر المنتجة غیر المباشرةإلىالمحول 

)347,000()170,000()15(إیضاح الجماعي للدیون المنتجة غیر المباشرةالمحول إلى المخصص 
136,000376,000)15(إیضاح للدیون المنتجة غیر المباشرةالجماعيل من المخصص المحو

-)52,390(المستخدم من المخصص الجماعي للدیون المنتجة المباشرة 
2,487,372)3,465,244(الموجودات األخرى (*)من )إلى(المحول 

5,956,912- فرق سعر الصرف
816,752,825361,976,254/ السنةالرصید في نھایة الفترة

المصاریف المدفوعة والقابلة لالسترداد لقاء الدعاوى القانونیة المتعلقة )المكونة مقابلالمحولة من ((*) یمثل ھذا المبلغ قیمة المخصصات 
بالتسھیالت االئتمانیة غیر العاملة.

الخسارة الضریبیةمعالمحاسبيالربحتسویةملخصج ضمن المدرالمخصص الجماعي للدیون المنتجة علىالتغیرمبلغ إن 
كما یلي: ) ھو 9(إیضاح 

2016كانون األول 201731حزیران 30
مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

)643,284,000(525,990,000المخصص الجماعي للدیون المنتجة المباشرة)من(المستردالمضاف إلى 
المكونة مقابل الدعاوى القانونیة المتعلقة بالدیون ) المحولة من(خصصات الم

2,487,372)3,465,244(غیر العاملة
)9,750,000()8,185,000(المخصص االفرادي للدیون غیر المنتجة غیر المباشرةإلىالمحول 
729,057,240)59,476,795(المخصص اإلفرادي للدیون غیر المنتجة المباشرةمن)إلى(المحول 

-)52,390(المستخدم من المخصص الجماعي للدیون المنتجة المباشرة 
454,810,57178,510,612

) والمتضمن تعدیل بعض 2012تشرین الثاني 13) تاریخ 4/م ن/ب902بناء على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
(التعلیمات الواردة في قرار مجلس النقد والت كانون الثاني 29) تاریخ 4ب/م ن/1079) والقرار (4/م ن/ب597سلیف رقم 

المتضمنین تمدید 2015حزیران 30بتاریخ 1/م/2271والتعمیم رقم 2015نیسان 6بتاریخ 1/م/1145رقم تعمیموال2014
) تم ما یلي: 4/م ن/ب902(العمل بالقرار 

) 4/م ن/ب902حد األدنى المطلوب وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف (. اإلحتفاظ بالمخصصات السابقة الفائضة عن ال1
31لیرة سوریة في 105,171,000مقابل مبلغ  2017حزیران30لیرة سوریة في 104,718,000وقد بلغ رصیدھا مبلغ 

.2016كانون األول 
فایة المخصصات المحتفظ بھا وارتأت إدارة البنك حجز . القیام باختبارات جھد للمحفظة االئتمانیة من قبل البنك لتقدیر مدى ك2

لیرة سوریة 243,324,254مقابل 2017حزیران30لیرة سوریة بتاریخ 698,440,825مخصصات إضافیة تعادل 
.2016كانون األول 31بتاریخ 
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تسھیالت إئتمانیة مباشرة (بالصافي) (تتمة)7

:الفوائد المعلقة
ة فیما یلي:حركة الفوائد المعلقتتلخص

2016كانون األول 201731حزیران 30
مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

1,221,324,439838,672,783بدایة الفترة / السنةالرصید في 
197,190,563373,094,093یضاف: فوائد معلقة مستحقة

)168,246,615()55,936(یطرح: فوائد محولة لإلیرادات
)48,226,004()66,429,085(معلقة تم شطبھا یطرح: فوائد 

226,030,182-تغیرات أسعار الصرف
1,352,029,9811,221,324,439نھایة الفترة / السنةالرصید في 

موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق8

2016كانون األول 201731حزیران 30
مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

موجودات مالیة متوفر لھا أسعار سوقیة:
24,041,766,21724,081,635,032سندات مالیة

تحلیل السندات 
21,454,616,21721,494,485,032ذات عائد ثابت

2,587,150,0002,587,150,000ذات عائد متغیر
24,041,766,21724,081,635,032

حسب %3.36سنويإن الموجودات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق عبارة عن استثمارات في سندات بمعدل عائد
:الجدول التالي

2016كانون األول 201731حزیران 30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریةتاریخ االستحقاقمعدل الفائدة %جھة اإلصدار

4.6320192,593,363,2172,594,767,553%بنوك
3.2020201,097,041,8811,107,686,736%دول
76.220192,611,562,5652,617,476,277%بنوك
20191,043,853,1921,045,655,277%2.87بنوك
20202,593,307,7482,594,181,186%2.68بنوك
20192,634,536,4722,643,545,508%6.66بنوك
20192,587,150,0002,587,150,000متغیربنوك
2021785,314,377786,416,637%3.42بنوك
20218,095,636,7658,104,755,858%2.12دول

24,041,766,21724,081,635,032
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موجودات ضریبیة مؤجلة9

: البند ھي كما یليإن تفاصیل ھذا .أ

2017حزیران 30
غیر مدققة

2016حزیران 30
غیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة
رصید بدایة 

المبالغ المضافةالمبالغ المحررةالفترة
رصید نھایة 

الفترة
مصروف 

الضریبة المؤجلة ضریبة ال
موجودات 

)156,467,509()170,831,709(223,211,359- )170,831,709(394,043,068ضریبیة مؤجلة

: یليكماالمؤجلةالضریبیةالموجوداتحسابعلىالحركةإن

2016كانون األول 201731حزیران 30
مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

موجودات ضریبیة مؤجلة ناتجة عن الخسائر الضریبیة
394,043,068750,120,183لسنةاالفترة / رصید بدایة  

(275,595,764) )170,831,709(السنةالفترة /خالل المحرر
(80,481,351) -تعدیل الموجودات الضریبیة المؤجلة (*)

223,211,359394,043,068السنةالفترة / رصید نھایة 

2016ًإلى 2009(*) تم تقدیم البیانات الضریبیة عن أعوام  ) حسب التواریخ المحددة لذلك. فیما یلي ملخص ألعمال (ضمنا
التدقیق التي قامت بھا الدوائر الضریبیة:

تشرین 13، حیث صدر التكلیف األولي بتاریخ 2009، قامت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة عن عام 2014خالل عام -
لیرة سوریة. قامت 72,768,472لیرة سوریة إلى 77,397,704وتضمن تعدیل الخسارة الضریبیة من مبلغ 2014الثاني 

صدر قرار لجنة الطعن بقبول بعض بنود االعتراض 2015شباط 24إدراة البنك بتقدیم اعتراض إلى لجنة الطعن، بتاریخ 
لیرة سوریة.73,652,649خسارة ضریبیة بمبلغ 2009لتصبح نتیجة عام 

أیلول 13، حیث صدر التكلیف األولي بتاریخ 2010بتدقیق البیانات المالیة عن عام ، قامت الدوائر المالیة2015خالل عام -
لیرة سوریة. قامت 279,693,266لیرة سوریة إلى 323,676,658وتضمن تعدیل الخسارة الضریبیة من مبلغ 2015

نة الطعن بقبول بعض بنود صدر قرار لج2016كانون الثاني 10إدراة البنك بتقدیم اعتراض إلى لجنة الطعن، بتاریخ 
لیرة سوریة.281,255,268خسارة ضریبیة بمبلغ 2010االعتراض لتصبح نتیجة عام 

آذار 23، حیث صدر التكلیف األولي بتاریخ 2011، قامت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة عن عام 2016خالل عام -
لیرة سوریة، قامت إدراة البنك بتقدیم اعتراض إلى لجنة 286,562,731وتضمن تعدیل الخسارة الضریبیة إلى مبلغ 2016

، حیث تم استالم قرار لجنة الطعن برفض االعتراض. قامت ادارة البنك برفع اعتراض إلى 2016تموز 11الطعن بتاریخ 
لیة المرحلیة المختصرة.ولم یصدر قرار اللجنة حتى تاریخ الموافقة على البیانات الما2016آب 8لجنة إعادة النظر بتاریخ 

تموز 12، حیث صدر التكلیف األولي بتاریخ 2012باشرت الدوائر المالیة بتدقیق البیانات المالیة عن عام 2016خالل عام -
لیرة سوریة. قامت إدراة 202,101,765وتضمن تعدیل الخسارة الضریبیة إلى أرباح صافیة خاضعة للضریبة بمبلغ 2016

تم استالم قرار لجنة الطعن بقبول بعض بنود 2016تشرین الثاني 20راض إلى لجنة الطعن، بتاریخ البنك بتقدیم اعت
لیرة سوریة. قامت اإلدارة برفع اعتراض إلى لجنة إعادة 85,599,704االعتراض لتصبح النتیجة خسائر صافیة بمبلغ 

نة الطعن ولم یصدر قرار لجنة إعادة النظر حتى تاریخ للبت في النقاط التي رفضتھا لج2016كانون األول 19النظر بتاریخ 
الموافقة على البیانات المالیة المرحلیة المختصرة.
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موجودات ضریبیة مؤجلة (تتمة)9

: یليكماالمؤجلةالضریبیةالموجوداتحسابعلىالتعدیالت واإلطفاءات

موجودات ضریبیة 
مؤجلة 

غیر مدققة

على تعدیالت ال
الضریبیة الموجودات 

المؤجلة (*)
غیر مدققة

إطفاء الموجودات 
الضریبیة المؤجلة

*)*(
غیر مدققة

مصروف ضریبة
الدخل

غیر مدققة

مصروف توزیع 
ضریبة الدخل
غیر مدققة

اإلجمالي
غیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2017---)170,831,709(170,831,709-
2016 - - -)275,595,764(275,595,764-
2015347,556,538(68,379,821)- -)55,965,358(223,211,359
2014124,514,690(12,623,125)- -)111,891,565(-
2013164,769,794(554,109)- -)164,215,685(-
201226,008,566(553,753)- -(25,454,813)-
201189,423,775(523,723)- -(88,900,052)-
201080,919,164(10,605,347)(70,313,817) ---
200922,220,610(1,157,308)(21,063,302) ---

855,413,137(94,397,186)(91,377,119))446,427,473(-223,211,359

على تعمیم وزیر المالیة رقم 2015و 2014(*) تم تعدیل مبلغ الموجودات الضریبیة المؤجلة عن عامي  /ت.ع 1529/3بناًء
, والذي أكد أن مخصصات الدیون غیر المنتجة المقتطعة بموجب أحكام النقد والتسلیف من 2016تشرین األول 19تاریخ

الخاضعة للضریبة كما تم استثناء أثر سعر الصرف من احتساب خسائر تدني النفقات المقبول تنزیلھا من األرباح السنویة
التسھیالت االئتمانیة المقبولة ضریبیاً.

على أحكام المادة ( ، وحیث أن البنك لم یقم بتغطیة خسائر عام 2003/ لعام 24) من قانون ضریبة الدخل رقم /12(**) بناًء
على التوالي، قام البنك بإطفاء الموجودات 2015و2014ة والتي تمثل عامي حتى نھایة السنة الخامس2010وعام 2009

على التوالي.2015و2014خالل عام 2010و2009الضریبیة المؤجلة والمكونة عن عام 

الخسارة الضریبیة: معالمحاسبيالربحتسویةملخص.ب

2016حزیران 201730حزیران 30
غیر مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةة سوریةلیر

253,260,93220,470,394,465الضریبةقبلالدخل 
)19,886,794,500(-األرباح غیر المحققة الناتجة عن تقییم مركز القطع البنیوي

14,660,00043,120,000)15إیضاح (مخصص تقلب أسعار الصرفمصروف
)17,258,271(454,810,571)7ضاح إی(التغیر في المخصص الجماعي للدیون المنتجة 

-)55,844,000(مخصصات متنوعة
16,439,33116,408,342(*)المبانياستھالك

683,326,834625,870,036الضریبيالربح
%25%25الضریبةنسبة

)156,467,509()170,831,709(المؤجلالدخلضریبةمصروف
394,043,068750,120,183سنةالالفترة /بدایةفيمؤجلةضریبیةموجودات
223,211,359593,652,674السنةالفترة / نھایةفيمؤجلةضریبیةموجودات
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خرىأموجودات 10
2016كانون األول 201731حزیران 30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

498,601,025427,673,953مصارف–محققة غیر مستحقة القبضفوائد 
140,063,401140,222,330موجودات مالیة–محققة غیر مستحقة القبض فوائد 
59,722,785 100,374,793شركاتتسھیالت ائتمانیة مباشرة–محققة غیر مستحقة القبض فوائد 
1,251,5571,215,811أفرادتسھیالت ائتمانیة مباشرة–محققة غیر مستحقة القبض فوائد 

191,102,746196,005,423مدفوعة مقدماًأخرىمصاریف
ً 52,947,73621,587,667عن ایجار مكاتب وفروعمصاریف مدفوعة مقدما

7,960,3807,660,380تأمینات قابلة لالسترداد متعلقة بالدعاوي القضائیة
1,050,0001,128,727تأمینات أخرى قابلة لالسترداد

10,830,20410,830,204قید التسویة متعلقة باالستثمارات مبالغ 
-1,835,000للمصرفتھایعقارات آلت ملك

20,686,75025,232,220آخرونمدینون 
1,026,703,592891,279,500

سوریة المركزيمصرفودیعة مجمدة لدى 11

، یجب الخاص بالسماح بتأسیس المصارف الخاصة والمشتركة2001لعام 28ون رقم من القان19المادة رقم كما ھو محدد في 
سوریة المركزي على شكل ودیعة مجمدة مصرفمال البنك لدى من رأس%10على المصارف الخاصة االحتفاظ بنسبة 

.البنكتصفیةعندفقطعنھااإلفراجیتمسوفالودیعةھذهوبدون فوائد.

المركزي كالتالي:المصرفمجمدة لدى بلغ رصید الودیعة ال
2016كانون األول 201731حزیران 30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

735,997,900735,997,900أرصدة باللیرة سوریة
8,494,854,9728,494,854,972أرصدة بالدوالراألمیركي

9,230,852,8729,230,852,872

ودائع المصارف12
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة)2017حزیران 30
2,369,280,50813,881,8342,383,162,342حسابات جاریة 

1,552,290,000- 1,552,290,000ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة ثالثة أشھر أو أقل
2,593,499,306- 2,593,499,306ودائع ألجل استحقاقھا األصلي أكثر من ثالثة أشھر (*)

6,515,069,81413,881,8346,528,951,648

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(مدققة)2016كانون األول 31
2,776,531,523461,4052,776,992,928حسابات جاریة 

3,106,857,478- 3,106,857,478ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة ثالثة أشھر أو أقل
5,883,389,001461,4055,883,850,406
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عمالءالودائع 13
2016كانون األول 201731حزیران 30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

لشركات ا
1,961,126,615 2,134,738,184حسابات جاریة 

5,705,146,3305,438,559,619ودائع ألجل 
األفراد 

2,978,437,876 3,807,847,195حسابات جاریة 
340,308,283 465,658,186حسابات توفیر

4,248,974,1973,575,685,863ودائع ألجل 
16,362,364,09214,294,118,256

من إجمالي الودائع كما في %0.93لیرة سوریة أي ما نسبتھ 151,899,934بلغت ودائع القطاع العام السوري داخل الجمھوریة مبلغ 
.2016كانون األول 31من إجمالي الودائع كما في %0.95لیرة سوریة أي ما نسبتھ 135,538,828مقابل 2017حزیران30

حزیران30من إجمالي الودائع كما في %36.30لیرة سوریة أي ما نسبتھ 5,938,782,343التي ال تحمل فوائد مبلغ بلغت الودائع 
.2016كانون األول 31من إجمالي الودائع كما في %34.55لیرة سوریة أي ما نسبتھ 4,938,080,257مقابل 2017

مقابل 2017حزیران 30من إجمالي الودائع كما في %0.31أي ما نسبتھ لیرة سوریة50,016,855بلغت الودائع مقیدة السحب مبلغ 
.2016كانون األول 31من إجمالي الودائع كما في %0.29لیرة سوریة أي ما نسبتھ 39,236,539مبلغ 

تأمینات نقدیة14
2016كانون األول 201731حزیران 30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

109,517,136112,053,680تأمینات مقابل تسھیالت ائتمانیة 
497,612,682428,026,398مقابل تسھیالت ائتمانیة ودائع

32,147,52323,277,738تأمینات أخرى
639,277,341563,357,816
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مخصصات متنوعة15
كانون1الرصید في 

حزیران30الرصید في أثر تغیر سعر الصرفالفترةمستخدم خالل الما تم ردهالفترةالمكون خالل الثاني
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(غیر مدققة)2017حزیران 30
15,285,000---625,00014,660,000مؤونة مركز القطع التشغیلي (*) 

115,819,323-)1,145,361,398()701,324,602(-1,962,505,323(**) تملة مخصص لمواجھة أعباء مح
1,963,130,32314,660,000)701,324,602()1,145,361,398(-131,104,323

مخصص التدني للتسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة
17,935,000---9,750,0008,185,000مخصص إنخفاض القیمة إفرادیا للدیون غیر المنتجة

170,000--)136,000(136,000170,000)7(إیضاح مخصص انخفاض القیمة جماعیا للدیون المنتجة
9,886,0008,355,000)136,000(--18,105,000

1,973,016,32323,015,000)701,460,602()1,145,361,398(-149,209,323

ن كانو1الرصید في 
أثر تغیر سعر الصرفالمستخدم خالل السنةما تم ردهالمكون خالل السنةالثاني

كانون 31الرصید في 
األول

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
(مدققة)2016كانون األول 31

625,000 --(84,990,000) 45,815,000 39,800,000 مؤونة مركز القطع التشغیلي (*)
1,962,505,323 50,447,000 -643,284,000 1,268,774,323 (**)مخصص لمواجھة أعباء محتملة 

 1,308,574,323 689,099,000 (84,990,000)- 50,447,000 1,963,130,323
مخصص التدني للتسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة

9,750,000---9,750,000-)7(إیضاح مخصص انخفاض القیمة جماعیا للدیون المنتجة
136,000--)376,000(165,000347,000)7(إیضاح مخصص انخفاض القیمة جماعیا للدیون المنتجة

165,00010,097,000)376,000(--9,886,000
1,308,739,323699,196,000(85,366,000)-50,447,0001,973,016,323
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(تتمة)مخصصات متنوعة15

على المادة السابعة من قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  الصادر 1/م ن/ ب362(*) یتم احتساب مؤونة مركز القطع التشغیلي بناًء
توجب على المصارف العاملة في حیث ی2016تموز 24الصادر بتاریخ 4/م ن/ ب 1409والمعدل بالقرار 2008شباط 4بتاریخ 

من وسطي مراكز القطع التشغیلیة خالل الشھر.%5سوریة أن تحجز مؤونة لتقلبات أسعار الصرف على أساس 

نبیة. ھذه المخصصات تتضمن (**) یتضمن المبلغ أفضل تقدیر إلدارة البنك ألعباء من المحتمل تكبدھا باللیرة السوریة والعملة األج
فروع البنك الموجودة في مناطق تمر بحاالت استثنائیة. بلغت المخصصات مقابل الموجودات الثابتة مبلغ تخص بعضمبالغ 

كانون األول 31لیرة سوریة كما في 101,454,266مقابل مبلغ 2017حزیران30لیرة سوریة كما في 101,360,283
لیرة سوریة كما في 14,459,040في حین بلغت المخصصات مقابل النقد في الفروع المغلقة نتیجة الظروف الراھنة مبلغ 2016

. 2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 14,365,057مقابل مبلغ 2017حزیران30

1,108,010,355ا العالقة، حیث قام البنك بتسدید مبلغ تسویة احدى القضایلبتوقیع اتفاقیة 2017كانون الثاني 17قام البنك بتاریخ 
لیرة سوریة تمثل 37,351,043من المبالغ المتنازع علیھا، إضافة إلى تسدید مبلغ%60لیرة سوریة كتعویض مالي والذي یمثل 

كما قام البنك برد مبلغ ع علیھا.الرسوم والمصاریف الناتجة عن عملیة التسویة وذلك مقابل ابراء ذمة البنك من جمیع المبالغ المتناز
مقابل اعباء من لیرة سوریة والذي یمثل المبلغ الفائض من المخصص عن المبالغ المسددة. بلغت المخصصات 701,324,602

.2016كانون األول 31لیرة سوریة كما في 1,846,686,000مبلغ الممكن تكبدھا نتیجة الدعاوى القضائیة الموجھة ضد البنك

خرىأبات مطلو16
2016كانون األول 201731حزیران 30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

171,737,018102,165,678عمالءالودائع –فوائد محققة غیر مستحقة الدفع 
3,575,5602,496,538ودائع المصارف–فوائد محققة غیر مستحقة الدفع 

684,891,560556,096,295عةمدفوغیرمستحقةمصاریف
592,39458,331,836أمانات وحواالت برسم الدفع

58,331,83693,200,755ثابتةموجوداتشراءدائنو
144,369,91730,226,744الدفعمقبولةوشیكاتمصدقةشیكات
31,379,6025,442,820واألجورالرواتبضریبة

5,740,5783,463,775طوابع ورسوم
4,222,5263,286,319االجتماعیةالتأمیناتمؤسسةاشتراكات

3,008,3433,041,402) 25مستحق إلى أطراف ذات عالقة (إیضاح 
9,460,9053,678,700أخرىدائنةأرصدة

1,117,310,239861,430,862

رأس المال المكتتب بھ والمدفوع17

سھم بقیمة 150,000,000لیرة سوریة موزع على15,000,000,000المصرح والمكتتب بھ والمدفوعیبلغ رأسمال البنك
2012نیسان 26. تم بتاریخ 2016كانون األول 31وفي 2017حزیران 30لیرة سوریة للسھم كما في 100اسمیة قدرھا 

من 100تعدیل القیمة االسمیة للسھم لتصبح  / من قانون 91سوریة وذلك بما یتفق مع أحكام المادة /لیرة 500لیرة سوریة بدالً
.2011شباط 14/ تاریخ 29الشركات الصادر بالمرسوم التشریعي رقم /

جمیع أسھم البنك االسمیة تقسم الى ثالث فئات:

للیرات السوریة. فئة أـ وھي األسھم التي ال یجوز تملكھا إال من قبل أشخاص سوریین طبیعیین أو اعتباریین وتسدد قیمتھا با
مصرفنشرةصرفسعربالنسبة للسوریین المقیمین في الخارج، یتوجب علیھم تسدید قیمة اكتتاباتھم بالعمالت األجنبیة حسب

من رأسمال البنك.%33.77تشكل ھذه الفئة المركزي. سوریة
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(تتمة)رأس المال المكتتب بھ والمدفوع17

من قبل أشخاص طبیعیین أو اعتباریین عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد فئة ب ـ وھي األسھم التي یجوز تملكھا
من رأسمال البنك.%50.81المركزي. وتشكل ھذه الفئة سوریةمصرفنشرةصرفسعرقیمتھا بالعمالت األجنبیة حسب

والمؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة. فئة جـ ـ ھي األسھم التي تملكھا بعض مؤسسات القطاع العام السوري المصرفي والمالي
من رأسمال البنك.  %15.42تشكل ھذه الفئة 

من رأسمال البنك من خالل تملكھ ألسھم الفئة ب.%50.81یمتلك بنك قطر الوطني ـ قطر ما نسبتھ 

سھم موزعة بین لیرة سوریة ودوالر أمریكي كما یلي:150,000,000إن أسھم البنك البالغة 

لیرة سوریةدوالر أمریكيد األسھمعد

7,359,979,000-73,599,790رأس المال المدفوع باللیرة السوریة
76,400,210164,173,9907,640,021,000رأس المال المدفوع بالدوالراألمریكي

150,000,000164,173,99015,000,000,000

احتیاطي عام لمخاطر التمویل18

على أحكام القرار ب الصادر 4/م ن/ب597المعدل لبعض أحكام القرار 2010نیسان 14الصادر بتاریخ 4/م ن/ب650ناًء
في حال تحقیق أرباح في نھایة العام حجز احتیاطي عام لمخاطر التمویل بنكیتوجب على ال2009كانون األول 9بتاریخ 

یحتسب كاآلتي:
ادیة المباشرة.من إجمالي محفظة الدیون الع1%

من إجمالي محفظة الدیون العادیة غیر المباشرة.0.5%
اھتماماًوالمصنفة كدیون عادیة أو تتطلب على جزء التسھیالت االئتمانیة الممنوحة بضمانات شخصیة أو بدون ضمانة0.5%
خاصاً.

إلى أحكام الفقرة ب من المادة األولى تم منح المصارف مھلة حتى لتكوین المخصص واالحتیاطي 2013نھایة عام واستناداً
بحیث ال یقل المبلغ المشكل بنھایة كل عام 2009 كانون األول31المطلوبین على التسھیالت االئتمانیة المنتجة القائمة بتاریخ 

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

على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم ( والقرار رقم2012تشرین الثاني 13) تاریخ 4/م ن/ب902بناًء
1/م/2271والتعمیم رقم 2015نیسان 6بتاریخ 1/م/1145رقم تعمیموال2014كانون الثاني 29) تاریخ 4ن/ب/م1079(

تم االستمرار بتعلیق ، لحین صدور تعلیمات جدیدة)4/م ن/ب902(د العمل بالقرار المتضمنین تمدی2015حزیران 30بتاریخ 
وسیتم استكمال احتجاز االحتیاطي العام لمخاطر التمویل عند ،تكوین االحتیاطي العام لمخاطر التمویل من تاریخ صدور القرار

بلغ رصید االحتیاطي العام لمخاطر التمویل یث ح) والقرارات المعدلة لھ.4/م ن/ب902(انتھاء العمل بأحكام القرار رقم 
.2016كانون األول 31و2017حزیران 30بتاریخ لیرة سوریة37,649,000مبلغ

خسائر متراكمة محققة وأرباح مدورة غیر محققة19

لتعلیمات مصرف سوریة المركزي وبناء على قرار مجلس النقد والتسلیف رقم ( التعمیم رقم و2008) لعام 1/م ن/ب362طبقاً
المحققة وغیر القابلة للتوزیع الناتجة عن غیر، یتم فصل األرباح المدورة لفروقات القطع 2009شباط 12) بتاریخ 952/100(

.القطع البنیوي من حساب األرباح المدورة أو الخسائر المتراكمة المحققةمركزإعادة تقییم 
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الفوائد الدائنة20

2016حزیران201730حزیران 30
غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

تسھیالت ائتمانیة مباشرة
شركات:

18,348,48322,539,632حسابات جاریة مدینة
189,286,573285,972,215قروض وسلف  
104,603-سندات محسومة 

أفراد:
33,144,8025,448,008قروض وسلف  

7,555,6212,736,027قاریةقروض ع
580,413,986522,898,775أرصدة وإیداعات لدى المصارف 

400,511,775297,678,424موجودات مالیة محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
1,229,261,2401,137,377,684

الفوائد المدینة21

2016حزیران 201730حزیران 30
غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

13,011,47111,568,987ودائع المصارف

ودائع العمالء:
242,609,443182,697,147ودائع ألجل 

12,276,4719,425,385حسابات توفیر
18,90253,324حسابات جاریة

21,998,14612,193,775تأمینات نقدیة 
289,914,433215,938,618

مخصص الخسائر اإلئتمانیة) استردادمصروف(22

الشركات
والقروض األفراد

اإلجماليالعقاریة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة(غیر مدققة)2017حزیران 30

تسھیالت ائتمانیة مباشرة 
525,990,000- 525,990,000لدیون المنتجةلالمخصص الجماعي استرداد

525,990,000-525,990,000

الشركات
والقروض األفراد

اإلجماليالعقاریة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة(غیر مدققة)2016حزیران 30

تسھیالت ائتمانیة مباشرة 
)494,681,000(- )494,681,000(مصروف المخصص الجماعي على الدیون المنتجة

)494,681,000( -)494,681,000(
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الفترةللسھم من ربح والمخفضةالحصة األساسیة23

وذلك كما الفترةح لعدد األسھم القائمة خالل وسط المرجمتعلى الالفترةیتم حساب حصة السھم العادي الواحد من خالل قسمة أرباح 
یلي:

2016حزیران 201730حزیران 30
مدققةغیر غیر مدققة

82,429,22320,313,926,956(لیرة سوریة)الفترةربح 
150,000,000150,000,000(سھم) الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسھم قید التداول خالل 

0.55135.43(لیرة سوریة)الفترةالحصة األساسیة للسھم من ربح

ى حصة مطابقة لالفترةإن الحصة المخفضة للسھم من ربح  أثیر عل ا ت ون لھ د یك ة ق ك ألدوات مالی لحصة األساسیة لعدم إصدار البن
.السھم من األرباح عند ممارستھا

النقد وما في حكمھ24

من المبالغ التالیة:المرحلي یتكون النقد وما في حكمھ الظاھر في بیان التدفقات النقدیة 

2016حزیران 201630كانون األول 201731حزیران 30
غیر مدققةمدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي 
4,507,428,5874,623,613,3223,580,128,055)*تستحق خالل ثالثة أشھر (

مصارف تستحق خالل الیضاف: أرصدة لدى 
9,128,744,36214,478,162,5086,574,128,521ثالثة أشھر

خالل تستحقالتيمصارف ینزل: ودائع ال
)2,785,038,309()5,883,850,406()3,935,452,342(ثالثة أشھر

9,700,720,60713,217,925,4247,369,218,267

ا یعتبر جزسوریة المركزي في نشاطات البنك التشغیلیة الیومیة لذلك المصرفال یستخدم احتیاطي الودائع لدى )*( د وم ء من النق
.)4(إیضاح في حكمھ

مع أطراف ذات عالقة تعامالت25

وأعضاءالمساھمینومعوالزمیلة،الشقیقةوالشركاتالبنوكمعالبنكمعامالتكافةالعالقةذوياألطرافمعالمعامالتتتضمن
صنعفيھامتأثیرذاتأخرىأطرافأیةأورئیسیة،حصصاًفیھایملكونالتيالشركاتأوالتنفیذیةواإلدارةاإلدارةمجلس

.البنكفيالتشغیلیةأوالمالیةالقرارات

العمالءمعالبنكبھة التي یقوم بھاالمشاالمعامالتلھاتخضعالتيالشروطلنفسالعالقةذوياألطرافمعالمعامالتكافةتخضع
.والضماناتالفائدةمعدالتذلكفيبماالعادیین
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24

طراف ذات عالقة (تتمة)تعامالت مع أ25

.%9لمساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة كبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة أیة فوائد على الحسابات الجاریة. وقد بلغت معدالت الفائدة المطبقة على حسابات التوفیر لكبار ایتقاضىال)*(

– الوطنيقطربنك
مؤسسات شقیقةقطر

كبار المساھمین
مجلسوأعضاء

اإلدارة

المجموع

2016كانون األول 201731حزیران 30
مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

المرحليود داخل بیان المركز الماليبن
4,182,126,1547,442,808,775-914,824,9793,267,301,175مصارف (أرصدة مدینة)لدىأرصدة

53,191,804,00047,681,174,500-51,898,229,0001,293,575,000مصارف (أرصدة مدینة)لدىإیداعات
)1,037,598,883()1,055,091,140(-)1,041,209,306()13,881,834(ة)المصارف (أرصدة دائنودائع

15,352,66015,352,660-15,352,660-مدینون مختلفون
481,377,172412,089,895-471,011,32210,365,850أخرى)القبض (موجوداتمستحقةغیرمحققةفوائد
)82,439,130()10,344,783()10,344,783(--)*()العمالءرة (ودائعاإلدامجلسوأعضاءالمساھمینودائع

)36,523,960(----التأمینات النقدیة 
(3,041,402))3,008,343(--)3,008,343(مستحق إلى أطراف ذات عالقة (مطلوبات أخرى)
(625,164))867,673(-)867,673(-فوائد محققة غیر مستحقة الدفع (مطلوبات أخرى)

المرحليبنود خارج بیان المركز المالي 
207,619,800----كفاالت

2016حزیران 201730حزیران 30
غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

المرحليالدخلعناصر بیان 
457,507,934388,678,620-442,259,95515,247,979فوائد دائنة
)10,768()4,314,337(-)4,314,337(-)*(فوائد مدینة

79,861----دائنةعموالت
)3,551,799()5,988,604(--)5,988,604(مدینةعموالت

)42,747,425()25,000,007()25,000,007(--تعویضات مجلس اإلدارة -مصاریف تشغیلیة أخرى 



سوریة ش.م.س.ع–بنك قطر الوطني 
المرحلیة المختصرةات المالیةیضاحات حول البیانإ

2017حزیران 30

25

(تتمة)مع أطراف ذات عالقةتعامالت25

:یة العلیا للبنكدارة التنفیذومزایا أخرى) اإلمكافآت فیما یلي ملخص لمنافع (رواتب و

2016حزیران 201730حزیران 30
غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

38,333,49427,434,118رواتب ومكافآت ومزایا أخرى 
13,740,6698,040,708بدالت أعضاء اإلدارة التنفیذیة العلیا

52,074,16335,474,826
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إدارة المخاطر26

مخاطر اإلئتمان 26.1

حسب درجة المخاطراالئتمانیة المباشرة توزیع التعرضات 
على أحكام القرار رقم  من تاریخ الصدور 2012تشرین الثاني 13الصادر بتاریخ 4/م ن/ ب902تم التصنیف بناًء (وتم تمدید العمل بھ 2013وحتى نھایة عام عن مجلس النقد والتسلیف والذي یعتبر نافذاً

التعمیم رقم 2014حتى نھایة عام 2014كانون الثاني 29بتاریخ 4/م ن/ ب1079بموجب القرار رقم  حزیران 30بتاریخ 1/م/2271والتعمیم رقم 2015نیسان 6بتاریخ 1/م/1145وصدر الحقاً
لبعض أحكام القرار رقم ن صدور تعلیمات جدیدة بھذا الخصوص)لحی2015المتضمنین تمدید العمل بھ خالل عام 2015 2009كانون األول 9الصادر بتاریخ 4/م ن/ب597حیث جاء ھذا القرار معدالً

الصادرین عن مجلس النقد والتسلیف كما یلي:2010نیسان 14الصادر بتاریخ 4/م ن/ب650وبعض أحكام القرار 

الشركات  

القروض العقاریةاألفراد(غیر مدققة)2017حزیران 30
المؤسسات الصغیرة 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

14,463,624107,699,70851,086,945173,250,277-دیون متدنیة المخاطر
23,051,909102,253,162645,693,9701,718,789,5582,489,788,599قبولة المخاطر)عادیة (م

ً 69,956,296889,900,314960,311,413-454,803)اًخاصتحت المراقبة (تتطلب اھتماما
23,506,712116,716,786823,349,9742,659,776,8173,623,350,289المجموع

22,841,118116,716,786595,841,7892,397,116,2273,132,515,920غیر مستحقةمنھا 
227,508,185262,660,590490,834,369-665,594:)*(منھا مستحقة 

185,540,019-184,905,508-634,511یوم60لغایة 
-----یوم90لغایة 61من

42,602,677262,660,590305,294,350-31,083یوم179یوم لغایة91من 
9,788,8503,326,763,7563,349,002,815-12,450,209:غیر عاملة

315,183,736315,183,736---دون المستوى
113,375---113,375مشكوك فیھا

9,788,8503,011,580,0203,033,705,704-12,336,834ھالكة (ردیئة)
35,956,921116,716,786833,138,8245,986,540,5736,972,353,104المجموع

)1,352,029,981()1,344,764,944()3,850,936(-)3,414,101(یطرح: فوائد معلقة
)2,268,290,825()2,119,031,364()120,072,527()16,795,672()12,391,262(یطرح: مخصص التدني

20,151,55899,921,114709,215,3612,522,744,2653,352,032,298الصافي

ح.یعتبر كامل رصید الدین مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ویعتبر الحساب الجاري المدین مستحقاً  إذا تجاوز السقف الممنو(*) 
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تتمة)(إدارة المخاطر 26

(تتمة)مخاطر اإلئتمان 26.1

توزیع التعرضات االئتمانیة المباشرة حسب درجة المخاطر (تتمة)

الشركات  

القروض العقاریةاألفراد(مدققة)2016كانون األول 31
المؤسسات الصغیرة 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

94,158,693-94,158,693--دیون متدنیة المخاطر
26,190,767100,186,790707,282,451883,078,6211,716,738,629عادیة (مقبولة المخاطر)

ً 107,854,923914,455,3711,022,468,421-158,127خاصاً)تحت المراقبة (تتطلب اھتماما
26,348,894100,186,790909,296,0671,797,533,9922,833,365,743المجموع

24,806,26397,504,824433,306,796777,597,4081,333,215,291منھا غیر مستحقة
1,542,6312,681,966475,989,2711,019,936,5841,500,150,452:)*(منھا مستحقة 

1,384,5042,681,966437,738,631736,998,7981,178,803,899یوم60لغایة 
13,985,207-13,985,207--یوم90لغایة 61من

24,265,433282,937,786307,361,346-158,127یوم179یوم لغایة 91من 
11,505,7723,035,579,8143,059,529,371-12,443,785غیر عاملة:

-----دون المستوى
259,310,350259,852,205--541,855مشكوك فیھا

11,505,7722,776,269,4642,799,677,166-11,901,930ھالكة (ردیئة)
38,792,679100,186,790920,801,8394,833,113,8065,892,895,114المجموع

(1,221,324,439)(1,215,494,546)(3,021,456)-(2,808,437)یطرح: فوائد معلقة
(1,893,624,254)(1,819,933,905)(57,190,487)(5,565,471)(10,934,391)یطرح: مخصص التدني

25,049,85194,621,319860,589,8961,797,685,3552,777,946,421الصافي

نوح.) یعتبر كامل رصید الدین مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ویعتبر الحساب الجاري المدین مستحقاً  إذا تجاوز السقف المم*(



ة ش.م.س.عسوری–بنك قطر الوطني 
المرحلیة المختصرةیضاحات حول البیانات المالیةإ

2017حزیران30

28

(تتمة)إدارة المخاطر 26

(تتمة)مخاطر اإلئتمان 26.1

غیر المباشرة حسب درجة المخاطر لتعرضات االئتمانیةتوزیع ا

الشركات  

(غیر مدققة)2017حزیران 30
األفراد والقروض 

العقاریة
المؤسسات الصغیرة 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

42,216,750-42,216,750-دیون متدنیة المخاطر
397,445,19933,092,944430,538,143-عادیة (مقبولة المخاطر)

42,199,200-42,199,200-خاصاً)تحت المراقبة (تتطلب اھتماماً
481,861,14933,092,944514,954,093-المجموع

481,861,14933,092,944514,954,093-منھا غیر مستحقة
----منھا مستحقة:

----یوم60لغایة 
----یوم90لغایة 61من

----یوم179یوم لغایة 91من 
19,500,000168,798,785188,298,785-غیر عاملة:

168,798,785168,798,785--دون المستوى
----مشكوك فیھا

19,500,000-19,500,000-ھالكة (ردیئة)
501,361,149201,891,729703,252,878-المجموع

)18,105,000()8,185,000()9,920,000(-یطرح: مخصص التدني
491,441,149193,706,729685,147,878-الصافي

الشركات  

(مدققة)2016كانون األول 31
األفراد والقروض 

قاریةالع
المؤسسات الصغیرة 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

40,643,904 -40,643,904 -دیون متدنیة المخاطر
598,251,880 322,862,744 275,389,136 -عادیة (مقبولة المخاطر)

24,548,000 -24,548,000 -خاصاً)ب اھتماماًتحت المراقبة (تتطل
663,443,784 322,862,744 340,581,040 -المجموع

663,443,784 322,862,744 340,581,040 -منھا غیر مستحقة
- - - -منھا مستحقة:

- ---یوم60لغایة 
- ---یوم90لغایة 61من

- ---یوم179وم لغایة ی91من 
19,500,000 - 19,500,000 -غیر عاملة:

- ---دون المستوى
- ---مشكوك فیھا

19,500,000 -19,500,000 -ھالكة (ردیئة)
682,943,784 322,862,744 360,081,040 -المجموع

(9,886,000) -(9,886,000) -یطرح : مخصص التدني
673,057,784 350,195,040322,862,744 -الصافي
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(تتمة)إدارة المخاطر 26

(تتمة)مخاطر اإلئتمان 26.1

المركز المالي بیانتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت داخل 
الشركات

األفراد(غیر مدققة)2017حزیران 30
القروض 
العقاریة

ؤسسات الصغیرة الم
المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

14,463,624107,700,03751,086,945173,250,606-دیون متدنیة المخاطر
4,776,490100,712,463592,667,7031,431,611,3182,129,767,974عادیة (مقبولة المخاطر)

خاصاً) 66,559,312258,969,543325,528,855--تحت المراقبة (تتطلب اھتماماً
9,016,902494,429,660503,446,562--غیر عاملة:

218,295,000218,295,000---دون المستوى
-----مشكوك فیھا

9,016,902276,134,660285,151,562--ھالكة (ردیئة)

4,776,490115,176,087775,943,9542,236,097,4663,131,993,997لمجموع ا

منھا:
14,463,624151,133,525106,221,737271,818,886-تأمینات نقدیة

-----كفاالت مصرفیة مقبولة
4,776,490100,712,463614,262,7201,864,875,7292,584,627,402عقاریة

10,547,709265,000,000275,547,709--أسھم متداولة
-----سیارات وآلیات
-----كفاالت شخصیة

4,776,490115,176,087775,943,9542,236,097,4663,131,993,997المجموع

الشركات

األفراد(مدققة)2016كانون األول 31
القروض 
العقاریة

غیرةالمؤسسات الص
والمتوسطة

الشركات 
المجموعالكبرى

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

94,158,693 -94,158,693 --دیون متدنیة المخاطر
777,601,7851,396,244,136 514,834,603 98,495,280 5,312,468 عادیة (مقبولة المخاطر)

خاصاً)تحت المراقبة (ت 370,512,755 283,237,791 87,274,964 --تطلب اھتماماً
11,174,631315,026,469326,201,100--غیر عاملة:

-----دون المستوى
256,134,660 256,134,660---مشكوك فیھا

70,066,440 11,174,63158,891,809--ھالكة (ردیئة)
5,312,46898,495,280707,442,8911,375,866,0452,187,116,684المجموع 

منھا:
154,993,368 6,742,701 148,250,667 --تأمینات نقدیة

- ----كفاالت مصرفیة مقبولة
1,369,123,3442,032,123,316 559,192,224 98,495,280 5,312,468 عقاریة

- ----أسھم متداولة
- ----یارات وآلیاتس

- ----كفاالت شخصیة

2,187,116,684 1,375,866,045 707,442,891 98,495,280 5,312,468 المجموع 

باالعتبار أال تزید قیمة الضمانة عن مبلغ الدین لكل عمیل افرادیاً. تم توزیع القیمة العادلة للضمانات أخذاً
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ة)(تتمإدارة المخاطر 26

(تتمة)مخاطر اإلئتمان 26.1

المركز المالي بیانخارجتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت 
الشركات

(غیر مدققة)2017حزیران 30
األفراد والقروض 

العقاریة
المؤسسات الصغیرة 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
ریةلیرة سولیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

42,216,750-42,216,750-دیون متدنیة المخاطر
242,565,09433,092,944275,658,036-عادیة (مقبولة المخاطر)

خاصاً) 7,199,800-7,199,800-تحت المراقبة (تتطلب اھتماماً
7,162,5007,162,500--غیر عاملة:

7,162,5007,162,500--دون المستوى
----وك فیھامشك

----ھالكة (ردیئة)
291,981,64440,255,444332,237,088-المجموع 

منھا:
167,000,46824,512,500191,512,968-تأمینات نقدیة

----كفاالت مصرفیة مقبولة 
124,981,17615,742,944140,724,120-عقاریة

----أسھم متداولة
----یارات وآلیاتس

----كفاالت شخصیة
291,981,64440,255,444332,237,088-المجموع 

الشركات

(مدققة)2016كانون األول 31
األفراد والقروض 

العقاریة
المؤسسات الصغیرة 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

40,643,904 -40,643,904-دیون متدنیة المخاطر
407,175,700  322,862,744 84,312,956-عادیة (مقبولة المخاطر)

خاصاً) 6,899,500  -6,899,500  -تحت المراقبة (تتطلب اھتماماً
----غیر عاملة:

----دون المستوى
----مشكوك فیھا

----لكة (ردیئة)ھا
131,856,360322,862,744454,719,104-المجموع 

منھا:
95,355,15358,696,460154,051,613-تأمینات نقدیة

----كفاالت مصرفیة مقبولة 
36,501,207264,166,284300,667,491-عقاریة

----أسھم متداولة
----سیارات وآلیات
----كفاالت شخصیة

131,856,360322,862,744454,719,104-المجموع 

باالعتبار أال تزید قیمة الضمانة عن مبلغ الدین لكل عمیل افرادیاً. تم توزیع القیمة العادلة للضمانات أخذاً
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(تتمة)إدارة المخاطر 26

(تتمة)مخاطر اإلئتمان 26.1

الدیون المجدولة
یون التي سبق وأن ُصنفت كتسھیالت ائتمانیة غیر عاملة واخرجت من إطار التسھیالت االئتمانیة غیر العاملة بموجب ھي تلك الد

مبلغ2017حزیران 30جدولة أُصولیة وتم تصنیفھا كدیون تحت المراقبة، وقد بلغ اجمالي الدیون المجدولة في 
.2016كانون األول 31في لیرة سوریة 628,601,845لیرة سوریة مقابل 10,056,774

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

2017حزیران30في ن الدیونلم یتم إعادة ھیكلة أي مبعض األقساط أو تمدید فترة السماح، وتم تصنیفھا كدیون تحت المراقبة، 
.2016كانون األول 31في و
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(تتمة)إدارة المخاطر 26

التركز حسب القطاع االقتصادي 26.2

:یبین الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي

2017حزیران 30
المجموعأخرىخدمات-أفراد عقاراتتجارةصناعةمالي(غیر مدققة)

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

سوریةمصرفلدىأرصدة
3,239,194,405-----3,239,194,405المركزي

9,128,744,362-----9,128,744,362أرصدة لدى المصارف 
53,941,804,000-----53,941,804,000مصارفلدىیداعاتإ

تسھیالت ائتمانیة مباشرة     
1,112,969,2891,340,657,49099,921,114711,194,55487,289,8513,352,032,298-(بالصافي)

حتىبھامحتفظمالیةموجودات
9,192,678,64624,041,766,217----14,849,087,571تاریخ االستحقاق

609,807,82020,120,75645,146,2441,141,32032,759,75673,717,214782,693,110أخرىموجودات
سوریةمصرفلدىودیعة مجمدة

9,230,852,872-----9,230,852,872المركزي
90,999,491,0301,133,090,0451,385,803,734101,062,434743,954,3109,353,685,711103,717,087,264المجموع

102,486,600,825 9,408,275,299 549,606,692 95,757,074 1,332,300,622 740,158,769 90,360,502,369(مدققة)2016كانون األول 31
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(تتمة)إدارة المخاطر 26

السوقمخاطر 26.3

اإلفصاحات الكمیة:
%2مخاطر أسعار الفائدة للتغیر في سعر الفائدة 

%2زیادة 
(مدققة)2016كانون األول 31(غیر مدققة)2017حزیران 30السوریةاللیراتب

الفجوة التراكمیة العملة

إیرادحساسیة
األرباح(الفائدة

)والخسائر
حقوقحساسیة

الفجوة التراكمیة الملكیة

إیرادحساسیة
الفائدة (األرباح

)والخسائر
حقوقحساسیة

الملكیة

10,964,568 14,619,424 730,971,213 880,955,88317,619,11813,214,338لیرة سوریة
716,612,425 955,483,233 47,774,161,636 46,746,547,260934,930,945701,198,209دوالر أمیركي

(1,052,693) (1,403,591) (70,179,553) )1,251,372()1,668,496()83,424,777(یورو
(25,172) (33,563) (1,678,129) )25,970()34,626()1,731,310(رلینيجنیھ است

63,852 85,136 4,256,802 )269,903()359,870()17,993,520(عمالت أخرى

%2انخفاض 
(مدققة)2016كانون األول 31(غیر مدققة)2017حزیران 30اللیرات السوریةب

جوة التراكمیة الفالعملة

إیرادحساسیة
األرباح(الفائدة

)والخسائر
حقوقحساسیة

الفجوة التراكمیة الملكیة

إیرادحساسیة
الفائدة (األرباح

)والخسائر
حقوقحساسیة

الملكیة

(10,964,568) (14,619,424) 730,971,213 )13,214,338()17,619,118(880,955,883لیرة سوریة
(716,612,425) (955,483,233) 47,774,161,636 )701,198,209()934,930,945(46,746,547,260دوالر أمیركي

1,052,693 1,403,591 (70,179,553) 1,668,4961,251,372)83,424,777(یورو
25,172 33,563 (1,678,129) 34,62625,970)1,731,310(جنیھ استرلیني

(63,852) (85,136) 4,256,802 359,870269,903)17,993,520(أخرىعمالت

%10مخاطر العمالت إثر التغیر في سعر الصرف 

%10زیادة 
(مدققة)2016كانون األول 31(غیر مدققة)2017حزیران 30باللیرات السوریة

مراكز القطعالعملة
األرباحعلىاألثر

الخسائرأو
حقوقىعلاألثر

مراكز القطعالملكیة
األرباحعلىاألثر

الخسائرأو
حقوقعلىاألثر

الملكیة

7,779,560,052 7,779,560,052 77,795,600,5007,779,560,0507,779,560,05077,795,600,516(بنیوي)دوالر أمیركي 
558,803,56255,880,35641,910,267129,492,50612,949,2519,711,938(تشغیلي)دوالر أمیركي

(13,969) (18,626) (186,257) 3,773,937377,394283,045یورو
23 31 311 12,1681,217913جنیھ استرلیني

1,790,779 2,387,706 23,877,059 3,607,196360,720270,540العمالت األخرى

%10انخفاض
(مدققة)2016كانون األول 31(غیر مدققة)2017حزیران 30رات السوریةباللی

مراكز القطعالعملة
األرباحعلىاألثر

الخسائرأو
حقوقعلىاألثر

مراكز القطعالملكیة
األرباحعلىاألثر

الخسائرأو
حقوقعلىاألثر

الملكیة

(7,779,560,052) (7,779,560,052)77,795,600,516)7,779,560,050()7,779,560,050(77,795,600,500(بنیوي)دوالر أمیركي 
(9,711,938)  (12,949,251)  129,492,506)41,910,267()55,880,356(558,803,562(تشغیلي)دوالر أمیركي

13,969 18,626 (186,257) )283,045()377,394(3,773,937یورو
(23) (31) 311 )913()1,217(12,168استرلینيجنیھ

(1,790,779) (2,387,706) 23,877,059 )270,540()360,720(3,607,196العمالت األخرى
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التحلیل القطاعي27

یمثل قطاع أعمال البنك القطاع الرئیسي بینما یمثل قطاع التوزیع الجغرافي القطاع الثانوي.

األعمال:قطاع -

یتم تنظیم البنك ألغراض إداریة من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئیسیة ھي:
یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغیرة ومنحھم القروض والدیون وخدمات أخرى.التجزئة:      

الخاصة بالعمالء من المؤسسات.الشركات:    یشمل متابعة الودائع والتسھیالت االئتمانیة والخدمات البنكیة األخرى 
الخزینة:      یشمل ھذا القطاع تقدیم خدمات التداول والخزینة وإدارة أموال البنك. 

بني علیھا البنك تقاریره حول معلومات قطاعات األعمال الرئیسیة.یھذه القطاعات ھي األساس الذي 
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التحلیل القطاعي (تتمة)27
قطاع األعمال 27.1

(غیر مدققة)2017حزیران 30
2016حزیران 30

غیر مدققة
كانون األول 31

مدققة2016
المجموعالمجموعالمجموعاخرىالخزینةالمؤسساتاألفراد

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,812,341,663 939,346,807921,439,066-31,486,283967,914,290)  60,053,766(من الفوائد(الخسارة) صافي الدخل 

66,539,576 19,601,72225,065,10940,407,909)   6,182,177(2,901,5148,744,050العموالت والرسومن م(الخسارة) صافي الدخل 

415,156,735 5,215,344333,114,269-5,215,344--ت األجنبیةأرباح تشغیلیة ناتجة عن تداول العمال

19,886,794,50027,180,273,000-----لقطع البنیويsأرباح تقییم مركز ا
10,790,31710,790,317255,28333,495,214---إیرادات تشغیلیة أخرى

40,230,333966,947,45730,392,039980,417,57721,182,011,02729,507,806,188)  57,152,252(نتائج أعمال القطاع
(1,967,228,073) )43,120,000()  201,166,645()   186,506,645()   14,660,000(--القطاعاتمصاریف 

استرداد (مصروف) مخصص التسھیالت 
643,284,000 494,681,000)   525,990,000(--)525,990,000(-االئتمانیة

-)1,163,177,562(-----مصاریف غیر موزعة على القطاعات
253,260,93220,470,394,46528,183,862,115)156,114,606(952,287,457)485,759,667()57,152,252(ضریبةقبل ال(الخسارة) الربح 

)356,077,115()156,467,509()170,831,709()170,831,709(---ضریبة الدخلمصروف
82,429,22320,313,926,95627,827,785,000)326,946,315(952,287,457)485,759,667()57,152,252(السنة/صافي ربح (خسارة) الفترة 
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التحلیل القطاعي (تتمة)27

(تتمة):قطاع األعمال27.1

(غیر مدققة)2017حزیران 30
2016حزیران 30

غیر مدققة
كانون األول 31

مدققة2016
المجموعالمجموعالمجموعاخرىخزینةالشركاتالتجزئة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات والمطلوبات
95,860,678,78881,067,579,94594,452,732,569-8,757,532,0738,105,161,20978,997,985,506ات القطاع موجود

استبعاد الموجودات والمطلوبات 
-- --13,520,714,695)4,883,203,337()8,637,511,358(بین القطاعات
على موزعةموجودات غیر

12,397,622,77712,397,622,77711,794,386,25012,501,800,793---القطاعات
120,020,7153,221,957,87292,518,700,20112,397,622,777108,258,301,56592,861,966,195106,954,533,362مجموع الموجودات

23,406,929,93014,089,982,48820,609,336,568-8,757,532,0738,105,161,2096,544,236,648مطلوبات القطاع 
مطلوبات غیر موزعة

1,390,182,7131,390,182,7132,907,082,0522,966,437,095---على القطاعات 
8,757,532,0738,105,161,2096,544,236,6481,390,182,71324,797,112,64316,997,064,54023,575,773,663مجموع المطلوبات 

52,529,01241,986,73191,135,975استھالكات 
39,217,03048,039,67087,550,198إطفاءات

12,921,932231,991,184321,908,083المصاریف الرأسمالیة
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التحلیل القطاعي (تتمة)27

توزیع االیرادات والمصاریف الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافي27.2

المجموعسوریةخارج داخل سوریة
2016حزیران 201730حزیران 201630حزیران 201730حزیران 201630حزیران 201730حزیران 30

غیر مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

128,386,47220,499,136,689852,031,105682,874,338980,417,57721,182,011,027التشغیليإجمالي الدخل
115,770,42212,921,932231,991,184-12,921,932116,220,762المصاریف الرأسمالیة

رأس المالكفایة28

ة المخاطر التي تالزم أنشطتھ المختلفة. تتم مراقبة مدى كفایة رأس المال من خالل مال مناسب لمواجھیحافظ البنك على رأس
النسب الصادرة عن مجلس النقد والتسلیف والمستندة إلى مقررات بازل الدولیة.

في یدیر البنك ھیكلیة رأسمالھ ویجري تعدیالت علیھا في ضوء التغیرات التي تطرأ على الظروف االقتصادیة ووصف المخاطر 
أنشطتھ.

ھ الاًإن أھمیة كفایة رأس المال تأتي من كون رأس المال مصدر أساس د تواج ي ق ددة الت ة المخاطر المتع كلمواجھ ي سبیل بن ، وف
ات ال ھ نشاطات وتوظیف د تواج ي ق ي إدارة المخاطر الت ھ ف ع كفاءت ى تحسین ورف ك وبشكل مستمر عل كذلك یعمل البن وم ی، وبن ق

ة لكا ة الحثیث در بالمتابع اطر ق ذه المخ یض التعرض لھ ة بتخف ع األسس الكفیل وم بوض ا، ویق ف توظیفاتھ د تكتن ي ق اطر الت ة المخ ف
ك  ى ذل افة إل ال، وباإلض ة رأس الم ى متان ؤثر عل د ت ي ق ائر الت ب الخس ان لتجن ل ایاإلمك كعم ة لبن راءات الرقاب ین إج ى تحس عل

ألمر الذي یساعد البنك في تحقیق أھداف كفایة رأس المال.الداخلیة واالمتثال األفضل لمتطلبات الجھات الرقابیة، ا

ذا  اندة، ھ وال المس یة واألم ة األساس وال الخاص افي األم ن ص ي م ال التنظیم ون رأس الم اه یتك دول أدن ي الج ح ف و موض ا ھ كم
تم  د أن ی دورة بع اح الم ات واألرب ھ واالحتیاطی ب ب ال المكتت ة الموجودات وتتضمن األموال الخاصة األساسیة رأس الم ل قیم تنزی

غیر الملموسة والخسائر المتراكمة المحققة.

ي  د والتسلیف في سوریة ذات الصلة والت رارات مجلس النق لتعلیمات وق اً ال وفق ة رأس الم د احتساب كفای یتم قیاس المخاطر عن
ذه المخاطر وف اس ھ تم قی ام ی ازل، وبشكل ع ة ب ع تستند في مضمونھا إلى تعلیمات ومقررات لجن ألسلوب المؤشر األساسي م اً ق

ل  ألوزان التثقی اً اني إن وجد ووفق للتصنیف االئتم اً ان وفق اس مخاطر االئتم تم قی ث ی د والتسلیف، حی س النق ات مجل مراعاة تعلیم
ة ات والضمانات المقبول تم.المذكورة في تعلیمات مجلس النقد والتسلیف وذلك بعد طرح المؤون ا بالنسبة لمخاطر السوق ف ذ أم أخ

اس .قیمة مراكز القطع األجنبي التشغیلیة المحمولة وذلك بعد تثقیلھا بأوزان التثقیل المشار إلیھا في تعلیمات المجلس تم قی ی راً وأخی
د والعموالت  ك من الفوائ راد البن ة سنوات لصافي إی ألسلوب المؤشر األساسي حیث یتم أخذ متوسط ثالث المخاطر التشغیلیة وفقاً

ل الناتج بأوزان التثقیل المذكورة في تعلیمات المجلس.ومن ثم تثقی
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(تتمة)رأس المالكفایة28

تم احتساب نسبة كفایة راس المال كما یلي:
2017حزیران 30

غیر مدققة
2016كانون األول 31

مدققة
لیرات السوریةآالف اللیرات السوریةآالف ال

بنود رأس المال األساسي: 
األموال الخاصة األساسیة: 
15,000,00015,000,000رأس المال المكتتب بھ

104,342104,342احتیاطي قانوني 
104,342104,342احتیاطي خاص 

)2,666,487()2,666,487(خسائر متراكمة محققة
)164,515()125,298(ملموسةغیرموجودات

المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة أو المبالغ الممنوحة الى كبار
)182,620(-المستعملة من قبلھم (أیھما أكبر)

70,798,91470,798,914محققةغیرمدورةأرباح
83,215,81382,993,976

المساعدالمالرأس
37,64937,649التمویللمخاطرالعاماالحتیاطي

83,253,46283,031,625ل الخاصة)مجموع رأس المال التنظیمي (األموا

25,748,99025,233,484الموجودات المرجحة بالمخاطر 
135,734167,787حسابات خارج بیان المركز المالي المرجحة بالمخاطر 

567,784154,941السوقمخاطر
1,277,5051,277,505التشغیلیةالمخاطر
27,730,01326,833,717بالمخاطرلمرجحةاوالمطلوباتالموجوداتمجموع

%309.43%300.23نسبة كفایة رأس المال (%)
%309.29%300.09(%)نسبة كفایة رأس المال األساسي 

%99.54%99.71نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق الملكیة (%)

رأس المال لتغطیة المخاطر االئتمانیة المتعلقة بمحافط التسھیالت وأوزان الحتساب متطلباتتم اعتماد األسلوب المعیاري المبسط 
تثقیلھا، واعتماد المنھج النمطي الحتساب متطلبات رأس المال لتغطیة المخاطر السوقیة، واعتماد أسلوب المؤشر األساسي 

لتشغیلیة.لبات رأس المال لتغطیة المخاطر االحتساب متط

یجب أال تتدنى نسبة كفایة رأس المال للبنوك 2007الثانيكانون24في الصادر253تسلیف رقم مجلس النقد والقرارحسب
. %8العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة عن نسبة 

والذي تضمن تعدیل المادة الثامنة من قرار 2014شباط 26) تاریخ 4/م ن/ب 1088صدر قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (
بحیث یتم إدراج فروقات تقییم القطع البنیوي غیر المحققة 2008شباط 04) تاریخ 1/م ن/ ب362والتسلیف رقم (مجلس النقد 

ضمن األموال الخاصة األساسیة ألغراض احتساب كفایة رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
من البیانا2007) لعام 4/م ن/ب253( .2013كانون األول 31ت الموقوفة بتاریخ وذلك ابتداءاً
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إرتباطات وإلتزامات محتملة 29
إرتباطات وإلتزامات إئتمانیة29.1

2016كانون األول 201731حزیران 30
مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

تعھدات نیابة عن العمالء
كفاالت

97,008,14453,008,144دفع
274,614,044411,689,390حسن تنفیذ

331,630,690218,246,250أخرى
--تعھدات تصدیر

703,252,878682,943,784
تعھدات نیابة عن المصارف

25,000,000-كفاالت

860,451,2591,011,193,287سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة
90,248,92775,132,420مباشرة غیر مستغلةسقوف تسھیالت ائتمانیة غیر 

1,653,953,0641,794,269,491

لتزامات تعاقدیة وعقود إیجار تشغیلیةا29.2
2016كانون األول 201731حزیران 30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

--التزامات رأسمالیة
التزامات عقود إیجار تشغیلیة

18,330,72815,417,330ستحق خالل سنةت
42,604,50653,468,528سنوات5تستحق خالل 

60,935,23468,885,858

الدعاوي القضائیة30

لطبیعة األعمال یعتبر التقاضي شائع في القطاع المصرفي، لدى البنك سیاسات واجراءات أنشئت للتعامل مع مثل ھذه  نظراً
ئیة، حیث أن إدارة البنك تقوم باتخاذ كل ما یلزم لتحصیل أموال البنك. لذلك یكون اللجوء إلى القضاء ضرورة الدعاوي القضا

تستدعیھا بعض الحاالت التي استنفذت فیھا إجراءات التوصل إلى حل تفاوضي، وعلیھ فإن البنك أقام العدید من الدعاوى القضائیة 
تعثرة. من جھة أخرى قام بعض المدینین برفع دعاوى تخاصم أخرى ألسباب على بعض المدینین بھدف تحصیل الدیون الم

مختلفة.

الحالتین فإن لدى البنك مجموعة من اإلجراءات التي یتم اتباعھا لتقییم تلك القضایا، یقوم البنك بطلب استشارة فنیة وقانونیة كالفي 
قیمتھا، یقوم البنك بالتعدیالت الالزمة لتعكس اآلثار السلبیة حول وضع الدعاوي القضائیة، وإذا وجد توقع لخسارة یمكن تحدید

للدعاوى القضائیة على مركزه المالي.

یوجد قضایا عالقة وإن المبالغ المتنازع علیھا مازالت منظورة أمام القضاء ولم تفصل مختصرةالالمرحلیة بتاریخ البیانات المالیة 
وحسب طبیعة كل قضیة على حدة ورأي المستشار قام البنك بتشكیل ،وعلیھ.بأحكام نھائیة مخصصات حسب ما یراه مناسباً

حول البیانات 15في اإلیضاح رقم مبینتم تسویة أحد القضایا العالقة كما ھو 2017كانون الثاني 17بتاریخ القانوني للبنك.
المالیة.



ة ش.م.س.عسوری–بنك قطر الوطني 
المرحلیة المختصرةیضاحات حول البیانات المالیةإ

2017حزیران30

40

أرقام المقارنة 31

لتتناسب مع 2016كانون األول 31والسنة المنتھیة في 2016حزیران30ي الفترة المنتھیة فأرصدةبعض إعادة تبویبتـم 
السابقة.فترةالتبویب ھذه على حقوق الملكیة أو ربح الالحالیة. لم تؤثر عملیة إعادةللفترةأرقام التصنیف 

یلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبویبھا:

2017حزیران 30التبویب كما في 2016كانون األول31التبویب كما في 
المبلغ

لیرة سوریة
430,742,906تأمینات نقدیة ودائع العمالء 

2017حزیران 30التبویب كما في 2016حزیران 30التبویب كما في 
المبلغ

لیرة سوریة
5,550,000نفقات الموظفین مصاریف تشغیلیة أخرى 


