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  ع.م.م.ش بنك عوده سورية
  بيان الدخل الموحد

 2012كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 

  وتقرأ معها الموحدة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية 44إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
3 

 
 

20122011

لیرة سوریة لیرة سوریةإیضاح

 3,567,832,730        3,115,694,281       25الفوائد الدائنة 
(1,905,770,700)      (1,924,866,709)      26الفوائد المدینة 

 1,662,062,030        1,190,827,572       صافي الدخل من الفوائد

 539,786,407           453,814,605          27العموالت والرسوم الدائنة  
(28,118,446)           (19,744,500)           28العموالت والرسوم المدینة  

 511,667,961           434,070,105          صافي الدخل من العموالت والرسوم

 2,173,729,991        1,624,897,677       صافي الدخل من الفوائد والعموالت والرسوم

 210,440,603           98,740,270            أرباح تشغیلیة ناتجة عن تقییم العمالت األجنبیة
 482,603,214           1,179,243,469       أرباح تقییم مركز القطع البنیوي

 55,911,600             58,270,395            29أرباح موجودات مالیة متوفرة للبیع
 7,584,396               4,853,127              30إیرادات تشغیلیة أخرى 

 2,930,269,804        2,966,004,938       إجمالي الدخل التشغیلي

(495,159,460)         (395,198,920)         31نفقات الموظفین
(161,245,837)         (164,590,307)         9استھالكات الموجودات الثابتة  

(8,588,385)             (5,749,050)             10إطفاءات الموجودات غیر الملموسة   
(1,564,772,782)      (1,995,653,082)      32مصروف مخصص الخسائر االئتمانیة

(62,415,626)           (85,045,549)           16مخصصات  متنوعة
(338,248,809)         (314,181,084)         33مصاریف تشغیلیة أخرى

(2,630,430,899)      (2,960,417,992)      إجمالي المصروفات التشغیلیة

 299,838,905           5,586,946              الربح قبل الضریبة

(185,442,335)            -                           17ضریبة الدخل

 114,396,570           5,586,946              ربح السنة

العائد إلى: 
 114,396,560           5,586,923                       مساھمي البنك

 10                           23                                   حقوق األقلیة ( الجھة غیر المسیطرة) 
              5,586,946           114,396,570 

 2.00                        0.10                       34الحصة األساسیة للسھم من ربح السنة العائد إلى مساھمي البنك

 



  ع.م.م.ش بنك عوده سوریة
  الموحد  بیان الدخل الشامل

 2012كانون األول  31للسنة المنتھیة في 
 

  وتقرأ معها الموحدة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية 44إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
4 

20122011

لیرة سوریة لیرة سوریة إیضاح  

 114,396,570 5,586,946صافي ربح السنة  

مكونات الدخل الشامل األخرى   

 32,313,713 81,566,035 22صافي التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبی  ع
صافي األرباح المحققة المحولة إلى بیان الدخل والناتجة عن بیع الموجودات المالی  ة 

(39,683,700)(14,740,822) 22  المتوفرة للبیع  

صافي الخسائر المحققة المحولة إلى بیان الدخل والناتجة من موج ودات  
 192,611 282,837 22   مالیة قروض وسلف معاد تصنیفھا      

 107,219,194 72,694,996الدخل الشامل للسنة  

العائد إلى : 
 107,219,184 72,694,973         مساھمي البن  ك

 10 23         حقوق األقلی  ة ( الجھة غیر المسیطرة  ) 
72,694,996 107,219,194 

 



  ع.م.م.ش بنك عوده سورية
 الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

  2012األول  كانون 31للسنة المنتهية في 
  

  وتقرأ معها الموحدة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية 44إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
5 

العــــــــائــــد إلــــى مســـــــاھـــمي الـــبـــنـــــك

 رأس المال المكتتب 
 احتیاطي عام لمخاطر  احتیاطي خاص احتیاطي قانونيبھ والمدفوع

التمویل

 التغیر المتراكم في 
القیمة العادلة 

للموجودات المالیة 
المتوفرة للبیع

 ربح السنة
  ( الخسائر المتراكمة)   

األرباح المدورة 
المحققة

 األرباح المدورة 
غیرالمحققة

 مجموع حقوق 
مساھمي البنك

 حقوق األقلیة 
( الجھة غیر 
المسیطرة) 

 مجموع حقوق الملكیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2012
  6,967,585,636                521  6,967,585,115     299,827,268         5,275,438                    -      80,905,086    293,116,747    281,980,288    281,980,288 5,724,500,000الرصید في 1 كانون الثاني

       72,694,996                  23       72,694,973                    -                    -         5,586,923      67,108,050                   -                   -                   -                   -إجمالي الدخل الشامل
(1,173,656,546)        (5,586,923)                   -                   -                   -                   -                   -تخصیص ربح السنة  1,179,243,469  -                    -                 -                    

(1,168,381,108)                    -    148,013,136    293,116,747    281,980,288    281,980,288 5,724,500,000الرصید في 31 كانون األول  1,479,070,737  7,040,280,088  544                7,040,280,632  

2011
  6,863,687,692                511  6,863,687,181    (182,775,946)     751,303,342                    -      88,082,462    293,116,747    281,980,288    281,980,288 5,350,000,000الرصید في 1 كانون الثاني

                    -                 -                    -                    -    (374,500,000)                    -                   -                   -                   -                   -    374,500,000الزیادة في رأس المال ( إیضاحي 19 و 43) 
     107,219,194                  10     107,219,184                    -                    -     114,396,560       (7,177,376)                   -                   -                   -                   -إجمالي الدخل الشامل

س المال         (3,321,250)                 -        (3,321,250)                    -        (3,321,250)                    -                   -                   -                   -                   -                   -تكلفة زیادة رأ
                    -                 -                    -     482,603,214    (368,206,654)    (114,396,560)                   -                   -                   -                   -                   -تخصیص ربح السنة

  6,967,585,636                521  6,967,585,115     299,827,268         5,275,438                    -      80,905,086    293,116,747    281,980,288    281,980,288 5,724,500,000الرصید في 31 كانون األول



  ع.م.م.ش عوده سوريةبنك 
 بيان التدفقات النقدية الموحد

  2012األول  كانون 31للسنة المنتهية في 
 

  وتقرأ معها الموحدة تشكل جزءاً من هذه البيانات المالية 44إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
6 

20122011

لیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

األنشطة التشغیلیة
5,586,946299,838,905الربح قبل ضریبة الدخل

تعدیالت لبنود غیر نقدیة:
9164,590,307161,245,837استھالكات

105,749,0508,588,385إطفاءات    
321,995,653,0821,564,772,782مصروف مخصص الخسائر االئتمانیة

1685,045,54962,415,626مخصصات متنوعة
5,493,06669,168خسائر بیع موجودات ثابتة

2,262,118,0002,096,930,703الربح قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة
694,490,6465,368,757,979النقص في احتیاطي ودائع لدى المصارف المركزیة   

2,935,735,7026,729,754,475النقص في اإلیداعات لدى المصارف   
6,393,424,2328,736,333,828النقص في تسھیالت ائتمانیة مباشرة

82,882,902392,218,054النقص في الموجودات األخرى   
500,000,000(500,000,000)(النقص  ) الزیادة في ودائع بنوك

1,512,984,614(2,548,244,723)(النقص  ) الزیادة في التأمینات النقدیة
(32,167,731,155)(11,297,565,487)النقص في ودائع العمالء 

(33,432,425)                          -النقص في مخصصات متنوعة
(173,398,756)342,088,645الزیادة  (النقص  ) في المطلوبات األخرى

(7,037,582,683)(1,635,070,083)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التشغیلیة قبل الضریبة

(229,404,514)(223,220,143)17ضریبة الدخل المدفوعة عن عام 2011 وأعوام سابقة
(7,266,987,197)(1,858,290,226)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التشغیلیة

األنشطة االستثماریة
(782,592,770)388,580,608التغیر في الموجودات المالیة المتوفرة للبیع

(191,545,439)1,307,804,833التغیر في الموجودات المالیة قروض وسلف  
(144,723,610)(61,451,597)9شراء موجودات ثابتة

200,0002,909,075المتحصل من بیع موجودات ثابتة
(1,242,293)(2,855,537)10شراء موجودات غیر ملموسة

(37,450,000)                          -الزیادة في الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي   
(1,154,645,037)1,632,278,307صافي التدفقات النقدیة من (المستخدمة في) األنشطة االستثماریة

األنشطة التمویلیة
(3,321,250)                          -تكلفة زیادة رأس المال   

(170,840)(105,768)أرباح موزعة على المساھمین
(3,492,090)(105,768)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة

(61,089,676)(149,272,940)تأثیر تغیرات أسعار الصرف على النقد وما في حكمھ (الودیعة المجمدة)
(8,486,214,000)(375,390,627)صافي النقص في النقد وما في حكمھ

18,215,560,40826,701,774,408النقد وما في حكمھ كما في 1 كانون الثاني
3517,840,169,78118,215,560,408النقد وما في حكمھ كما في 31 كانون األول

التدفقات النقدیة التشغیلیة من الفوائد وأنصبة األرباح
 3,567,944,955 2,967,996,839فوائد مقبوضة
 1,886,679,398 1,712,337,653فوائد مدفوعة

 3,000,000 5,000,000توزیعات أرباح مقبوضة
المعامالت غیر النقدیة  

  374,500,000                          -المحول من األرباح المدورة المحققة إلى رأس المال       
 
 
 
 



  ع.م.م.ش بنك عوده سورية
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2012كانون األول  31
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 معلومات عن البنك 1
  

، )14456(بموجب السجل التجاري رقم  2005آب  30كشركة مساهمة مغفلة في ) البنك( ع.م.م.تم تأسيس بنك عوده سورية ش
وبموجـب قـانون    2005 أيلـول  13ن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بتاريخ عل أ الصادر /703قرار رقم العلى  وبناء

  .2001لعام  28المصارف الخاصة رقم 
  

 .سورية –اتخذ الـبنك مركزاً رئيسياً له في دمشق . فه مصرفاً خاصاًبوص 12سجل البنك لدى مفوضية الحكومة تحت رقم 
 

مليون سهم بقيمة أسمية ألف ليرة سورية للسهم الواحد، وقـد   2.5مليار ليرة سورية موزع إلى  2.5تأسس البنك برأسمال مقداره 
ليصبح  2010حزيران  21أخرى في  ليصل إلى خمسة مليارات ليرة سورية وزيادة 2009آب  20تم زيادة رأس المال بتاريخ 

ليصل إلـى خمسـة    2011حزيران  1خمسة مليارات وثالثمائة وخمسون مليون ليرة سورية، كما تمت زيادة رأس المال بتاريخ 
  .مليارات وسبعمائة وأربع وعشرون مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية

  
ليرة سورية وذلك بما يتفق مع  1,000ليرة سورية بدالً من  100تم تعديل القيمة االسمية للسهم لتصبح  2012حزيران  6تاريخ 

ليصبح رأس مال البنك  2011شباط  14تاريخ /  29/ من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /  91/ أحكام المادة 
  .لسهم الواحدليرة سورية ل 100سهم بقيمة اسمية  57,245,000ليرة سورية موزعاً على  5,724,500,000والبالغ 

 
 ، علمـاً مرخص فرع 23عددها بتقديم جميع األعمال المصرفية والمالية من خالل مركزه وفروعه داخل الجمهورية و يقوم البنك

  .لم يبدأ بتقديم الخدماتو بأنه يوجد فرع واحد مازال قيد اإلنجاز
 

 .إن أسهم البنك مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية
  .في رأسمال البنك% 47مجموعة عوده سرادار بنسبة  -ل .م.يساهم بنك عوده ش

  
مجموعـة عـوده    -ل .م.بالموافقة على توقيع اتفاقية مساعدة فنية مع بنك عوده ش 2005آب  20قامت الهيئة العامة للبنك في 

، علما بأنه لم يتم خبراته اإلدارية في النشاطات المصرفية إلى البنك مجموعة عوده سرادار -ل .م.سرادار حيث يقدم بنك عوده ش
 .الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على تجديد هذه االتفاقية حتى تاريخ إعداد هذه البيانات المالية

 :مجموعة عوده سرادار وفقاً لهذه االتفاقية الخدمات التالية -ل .م.يقدم بنك عوده ش
  .البنك التشغيلية في سورية إستراتيجيةتحديد وتطبيق المساعدة في  .1
 .إلى إعارة الموظفين باإلضافةمساعدة تشغيلية من خالل التعيين والتدريب واإلشراف والتقييم لموظفي البنك  .2
 .المتعلقة بإدارة المخاطر اإلجراءاتالمساعدة في تحديد وتطبيق  .3
الالزمـة لقيـام البنـك     االتصاالتبنية و المعلومات وأنظمة معلومات اإلدارةالمساعدة في تقييم وتطوير واختيار تكنولوجيا  .4

 .بأعماله
مجموعـة عـوده سـرادار     -ل .م.المساعدة في تطوير خدمات البنك المقدمة للزبائن من خالل تقديم منتجات بنك عـوده ش  .5

 .المالئمة للسوق السوري
مجموعـة   -ل .م.ة لزبائنه وذلك من خالل تقديم أبحاث بنك عوده شالمساعدة في القيام بأبحاث متعلقة بخدمات البنك المقدم .6

  .عوده سرادار إلى البنك أو القيام بأبحاث خاصة
 

والمسجلة في السجل  محدودة المسؤولية في شركة عودة كابيتال سورية% 99.99بنسبة  ع.م.م.يساهم بنك عودة سورية ش
 .2009كانون الثاني  27بتاريخ  15663التجاري تحت رقم 

 
آذار  14بقرار مجلس اإلدارة في  2012كانون األول  31المالية الموحدة للبنك كما في  البياناتتمت الموافقة على إصدار 

  .على أن تتم الموافقة الحقاً من قبل الهيئة العامة للمساهمين 2013
  
 
 
 
  
 



  ع.م.م.ش بنك عوده سورية
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2012كانون األول  31
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 السياسات المحاسبية الهامةاإلعداد و أسس 2
 

 الموحدة المالية البياناتأسس إعداد  2.1
 

الموجودات المالية المتوفرة للبيع التي تظهـر   باستثناءالمالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية،  البياناتتم إعداد  -
  .المركز المالي بيان بالقيمة العادلة بتاريخ

وتفسيراتها وقـرارات   معايير المحاسبة الدوليةو المالية الموحدة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدوليةالبيانات تم إعداد  -
   .مجلس النقد والتسليف

 .للمجموعة تشغيلوهي عملة ال المالية الموحدة بالليرة السورية البياناتتم عرض  -
كانون  31كما في  التابعة  والشركة ع.م.م.عودة سورية شلبنك  المالية على البيانات الموحدة المالية تشتمل البيانات  -

 .2012األول 
  

 :الماليةالبيانات أسس توحيد 
 

إن . المحدودة المسؤولية سورية كابيتالشركة عودة  المالية الموحدة المرفقة تشمل أنشطة البنك وأنشطة الشركة التابعة، البياناتإن 
ممارسة أعمال  إلى باإلضافةتقديم االستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالية النشاط الرئيسي لهذه الشركة هو 

 27بتاريخ المحدودة المسؤولية سورية شركة عودة كابيتال تم تأسيس  .شراء وبيع األوراق المالية لحساب الشركة ولحساب الغير
  %.99.99إن نسبة ملكية البنك في هذه الشركة هي . 15663وسجلت بالسجل التجاري تحت رقم  2009كانون الثاني 

 
 حتى موحدة وتبقى السيطرة على البنك فيه يحصل الذي التاريخ وهو االستمالك تاريخ من بدءاً التابعة للشركة المالية البيانات توحيد يتم

 .السيطرة تلك وقف تاريخ
  
  .المحاسبية السياسات نفس وباستخدام للمجموعة المالية الفترة لنفس التابعة للشركة المالية البيانات إعداد يتم
 ضمن المعامالت عن والناتجة المجموعة ضمن والخسائر واألرباح والمصروفات واإليرادات والمعامالت األرصدة جميع حذف يتم

  .المجموعة
  

صافي الموجودات غير المملوكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل مثل الحصة من األرباح والخسائر وإن حقوق األقلية ت
بشكل مستقل عن حصة  الملكيةوضمن حقوق  ينالدخل والدخل الشامل الموحد بيانيالبنك، ويتم تصنيفها بطريقة مستقلة في 

  .المركز المالي الموحد بيانمساهمي البنك في 
  

  واإلفصاحات التغيرات في السياسات المحاسبية 2.2

  ة والمعدلة التفسيرات والمعايير الجديد
في السنة السابقة، باستثناء  استخدامهاالمالية الموحدة هي مطابقة لتلك التي تم  البياناتإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 

  :المعدلة التالية )IFRIC(لجنة تفسير المعايير الدولية تفسيرات و )IFRS(معايير التقارير المالية الدولية 
  

 ) تعديالت( اإلفصاحات": إيضاحات األدوات المالية" 7معيار التقارير المالية الدولي رقم 
تشرين األول  7الصادرة في  7أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية مجموعة تحسينات على معايير التقارير المالية الدولية رقم 

 واألصول والتي تم االعتراف بها بالكاملألصول المالية المحولة ل بالنسبةفصاحات تحسينات على اإلالتعديالت  تتطلب. 2010
 . 2011تموز  1اعتباراً من نافذ التطبيق . ولم يتم إلغاء االعتراف بها بالكاملالمالية المحولة 

السياسات التعديالت األخرى الناتجة عن تحسينات معايير التقارير المالية الدولية بالنسبة للمعايير التالية ليس لها أي تأثير على 
  :المجموعةأو أداء  الموحد بيان المركز المالي أو المحاسبية

 
  .استرداد األصول المعنية: الضرائب المؤجلة –) تعديل" (ضرائب الدخل " 12معيار المحاسبة الدولي رقم  ◄
التضخم وإزالة التواريخ  زيادة –) تعديل(األولى  تبني معايير التقارير المالية الدولية للمرة - 1معيار المحاسبة الدولي رقم  ◄

  .للمرة األولىالمعايير  عند تبنيالثابتة 
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  )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   2

 معايير وتفسيرات التقارير المالية الدولية الصادرة أو المعدلة وغير النافذة للتطبيق   2.3
  

تعديالت على معيار  –" األصول المالية والمطلوبات المالية تقاص  " – اإلفصاحات 7معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
حيث تتطلب هذه التعديالت من المجموعة بان تفصح معلومات عن حقوقها من أجل عملية  7التقارير المالية الدولي رقم 

ثر أال تتوقع إدارة المجموعة أي . 2013كانون الثاني  1نافذ التطبيق اعتباراً من . واالرتباطات ذات العالقة التقاص
 .أو أداء المجموعة ينتج عن تطبيق هذا المعيار الماليجوهري على الوضع 

كانون الثاني  1نافذ التطبيق في   )المعدل" (التصنيف والقياس : األدوات المالية"  – 9معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
 ا المعيار تأثير على تصنيف وقياس الموجودات ذ، سيكون لتطبيق ه 2011وفق التعديل الصادر في كانون األول  2015

المجموعة حالياً بتقييم تأثير تطبيق هذا المعيار، علماً أن هذا التأثير يعتمد على الموجودات  تقوم. المالية للمجموعة
  .المملوكة بتاريخ التطبيق لذا فإنه من غير الممكن تحديد تأثير تطبيق هذا المعيار اآلن

ال تتوقع  .2013كانون الثاني  1ي نافذ التطبيق ف "البيانات المالية الموحدة "  – 10معيار التقارير المالية الدولي رقم   -
 .إدارة المجموعة أي اثر جوهري على الوضع الحالي أو أداء المجموعة ينتج عن تطبيق هذا المعيار

سيؤدي تطبيقه  .2013كانون الثاني  1نافذ التطبيق في  "اإلرتباطات المشتركة "  – 11معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
اإلرتباطات المشتركة بناءاً على تعريف مبدأ السيطرة كما ورد في معيار التقارير المالية الدولي  إلى تغيير طريقة إعتماد

  .10رقم 
كانون الثاني  1نافذ التطبيق في  "منشآت أخرى  التداخالت معاإلفصاح عن "  – 12معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

 المحاسبةمعيار المتعلق بالبيانات المالية الموحدة و 27الدولي رقم  المحاسبة معيارب تجميع اإلفصاحات المتعلقة 2013
المتعلق باالستثمار في  28الدولي رقم  المحاسبةفي الشركات المشتركة ومعيار  باالستثماراتالمتعلق  31الدولي رقم 

 .باإلضافة لبعض اإلفصاحات الجديدة الشركات الحليفة
، تقوم المجموعة 2013كانون الثاني  1نافذ التطبيق في  "قياس القيمة العادلة "  – 13معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

 .حالياً بتقييم تأثير تطبيق هذا المعيار على الوضع المالي أو أداء المجموعة

المالية للسنوات نافذ التطبيق  عرض مكونات الدخل الشامل –" المالية البياناتعرض " –1معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 .2012تموز  1 التي تبدأ في

كانون  1نافذ التطبيق في  )2011في  كما تم تعديله" ( المالية غير الموحدة البيانات " – 27معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 .2013الثاني 

نافذ  )2011في  كما تم تعديله( " االستثمارات في الشركات الحليفة والمشتركة " – 28معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 .2013كانون الثاني  1التطبيق في 

الدولي  المحاسبةتعديالت على معيار  – " األصول المالية واإللتزامات المالية تقاص " – 32معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 .2014كانون الثاني  1نافذ التطبيق في  32رقم 

 :2012التحسينات السنوية الصادرة في أيار  -
  :التحسينات ليس لها أثر جوهري على المجموعة وتتضمنإن هذه 

 .تطبيق معايير التقارير المالية الدولية ألول مرة – 1معيار التقارير المالية الدولي رقم  ◄
 .عرض البيانات المالية – 1معيار المحاسبة الدولي رقم  ◄
 .الممتلكات والمعدات – 16معيار المحاسبة الدولي رقم  ◄
 .عرض األدوات المالية – 32معيار المحاسبة الدولي رقم  ◄
 .البيانات المالية المرحلية – 34معيار المحاسبة الدولي رقم  ◄

  .2013كانون الثاني  1إن هذه التحسينات نافذة التطبيق في 
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  )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   2

 أهم التقديرات المحاسبية  2.4
  

المالية الموحدة يتطلب من إدارة المجموعة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة الموجـودات والمطلوبـات    البياناتإعداد إن 
كما أن هذه التقديرات واالجتهـادات  . باإلضافة إلى اإلفصاح عن االلتزامات المحتمل أن تطرأ الموحدة الماليةالبيانات المالية في 

فيمـا  . الدخل الشامل بيانف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن تؤثر في اإليرادات والمصاري
  : يلي أهم هذه التقديرات

المالية والتي قد ينتج عنها مخـاطر  البيانات إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ 
الموحدة خـالل   الماليةالبيانات هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في 

  : هي كما يليالفترة 
 

  مبدأ االستمرارية
وعلى الرغم من الظروف  .مبدأ االستمرارية العمل على أساسفي المجموعة لالستمرار  قدرةقامت إدارة المجموعة بتقدير مدى 

والمتغيرات االقتصادية المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات السلبية وانعكاساتها المتجلية بحالة عدم التيقن 
لعمل في المدى المستقبلي فإن إدارة المجموعة متأكدة من أن المجموعة لديها الموارد الكافية لتساعدها على االستمرار با ،المستقبلية
   .عليه، فقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية بناء .المنظور

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية

عن طريق األسعار المعلنة أو التداول  المركز المالي بيانفي حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ 
النشط لبعض األدوات والمشتقات المالية، يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعير حيث 

 .االجتهادفي حال تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير و. يتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق
  

  تدني قيمة التسهيالت االئتمانية
الدخل بناء علـى تقـديرات    بيانتقوم المجموعة بمراجعة التسهيالت االئتمانية بشكل ربع سنوي وتقدير كفاية المؤونة المسجلة في 

حـول وضـع    باالجتهاداتجموعة وفي تقدير التدفقات النقدية المستقبلية تقوم الم. اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدية المستقبلية
إن هذه التقديرات مبنية بشكل رئيسي على فرضيات وعوامل متعـددة لهـا   . تحصيلهاالمدين المالي وصافي قيمة الضمانة المتوقع 

درجات متفاوتة من التقدير وعدم التيقن وأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغيرات الناجمـة عـن أوضـاع    
 .ظروف تلك التقديرات في المستقبلو
 

باإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقييم القروض والسلف الهامة بشكل منفرد، يقوم البنك بتشكيل مخصص النخفاض القيمة بشكل 
  .جماعي وذلك بتجميع القروض والسلف ذات السمات المتشابهة لمخاطر االئتمان وتقييمها بشكل جماعي النخفاض القيمة

 
  االضمحالل في قيمة الموجودات المالية المتوفرة للبيع

مركز مالي  بيانتقوم المجموعة بمراجعة األدوات المالية على شكل ديون المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع في تاريخ كل 
  . االئتمانيةيتطلب ذلك استخدام تقديرات كتلك المستخدمة في التسهيالت . لتقدير ما إذا كان هناك اضمحالل في القيمة

  
في قيمة الموجودات المالية المتوفرة للبيع عندما يكون هناك انخفاض جوهري أو  االضمحاللكما تقوم المجموعة بتحميل خسائر 

تقوم عند القيام بهذه التقديرات . يتطلب استخدام التقديرات" مستمر"أو " هام"تحديد ما هو إن . لة ما دون التكلفةمستمر في القيمة العاد
 االستثماراتبمراجعة مجموعة من المعطيات ومن ضمنها تغيرات األسعار للفترات الزمنية التي كانت خاللها أسعار هذه  المجموعة

  . أقل من التكلفة
  

  الـضـريـبـيـة المؤجـلـة الـمــوجــودات
يتطلب . المتوقع االستفادة منها عند تحقق الربح الضريبي صافي الخسارة الضريبيةيتم االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة عن 

ة االعتراف بالموجودات الضريبية المـؤجلة تقديرات من اإلدارة مبنية على فترة ومبالغ األرباح المستقبلية الخاضعة للضريب
  .باإلضافة إلى خطط الضريبة المستقبلية

 
 
 
 
  
  



  ع.م.م.ش بنك عوده سورية
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2012كانون األول  31
 

 

11 

  )تتمة(أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   2

  أهـم السـياسـات المحاسـبـيـة 2.5
  

 :المالية الموحدة المرفقة وفقاً ألهم السياسات المحاسبية التالية  البياناتأعدت 
 
  التعـامالت بالعـمالت األجنبية .1
  

ويتم تحويل  ،تسجيل التعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاريخ حدوث هذه التعامالت يتم
والمعلنة من  المركز المالي الموحد بيانأرصدة الموجودات والمطلوبات المالية بأسعار صرف العمالت األجنبية السائدة في تاريخ 

الدخل بيان يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل إلى العملة الرئيسية للمجموعة في . قبل مصرف سورية المركزي
  .الموحد

 .المالية الموحدة والتي تمثل العملة الرئيسية للمجموعة البياناتإن الليرة السورية هي عملة إظهار 
 
  معلومات القطاع .2
  

 العمليات التي تشترك معا في تقديم منتجات أو خدمات خاضعة للمخاطرو قطاع األعمال يمثل مجموعة من الموجودات -
 .عوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرىو

عوائد تختلف عن تلك و القطاع الجغرافي يرتبط في تقديم منتجات أو خدمات في بيئة اقتصادية محددة خاضعة لمخاطر -
 .خرىالمتعلقة بقطاعات تعمل في بيئات اقتصادية أ

 
 االعتراف باألدوات الـمـالـيـة وإعادة تـقـييمها .3
 

 تـاريـخ االعـتـراف §
 .يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ االلتزام بتلك المعامالت  
 االعـتـراف األولي باألدوات المالية §

 . يـتـم تقييمها بالقيمة العادلةهذه األدوات و للغرض منها وطبيعةيتم تصنيف األدوات المالية عند شرائها وفقاً 
 

 أرباح اليوم األول §
عندما يختلف سعر المعاملة في السوق غير النشط عن القيمة العادلة الحالية ألداة مماثلة في السوق الحالي الملحوظ أو عن 

الحالية باستخدام أسلوب تقييم تعتمد متغيراته فقط على بيانات من األسواق الملحوظة تعترف المجموعة  القيمة العادلة
أرباح  صافي"ضمن بند  الدخل الموحدبيان قي ) ربح اليوم األول(مباشرة بالفرق بين سعر المعامـلـة والقيمة العادلة 

  ".استثمارات مالية ) خسائر(
أسلوب التقييم حتى توافر  باستخدامالقيمة عتراف بالفرق بين سعر المعاملة وعدم توافر البيانات بشكل ملحوظ ال يتم اال عند

  .المعلومات بشكل ملحوظ أو إلغاء االعتراف باألداة المالية
 
 األرصدة واإليداعات لدى المصارف والقروض والسلف  §

السلف هي موجودات مالية ذات مدفوعات ثابتة ومحددة ولها تاريخ األرصدة واإليداعات لدى المصارف والقروض و
استحقاق ثابت غير متداولة في سوق نشط أو مصنفة كموجودات متوفرة للبيع أو للمتاجرة أو موجودات مالية بالقيمة العادلة 

يتم تقييم األرصدة واإليداعات لدى المصارف والقروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام  .الموحد الدخل بيانمن خالل 
يتم تسجيل . طريقة معدل الفائدة الفعلي مطروحاً منها أية مخصصات لتدني القيمة المستقبلية وأية مبالغ تم إطفاؤها

االعتراف بالخسائر الناتجة عن تدني القيمة في بند ، كما يتم الدخل الموحد بيانفي " الفوائد الدائنة"اإلطفاءات ضمن بند 
  .الدخل الموحد بيانضمن " مصروف مخصص الخسائر االئتمانية"
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  )تتمة(لسياسات المحاسبية الهامة او أسس اإلعداد 2

 )تتمة(أهـم السـياسـات المحاسـبـيـة  2.5

 )تتمة( االعتراف باألدوات الـمـالـيـة وإعادة تـقـييمها .3
  

 المالية المتوفرة للبيعالموجودات  §
) أ:(الموجودات المالية المتوفرة للبيع هي تلك الموجودات المالية التي تحدد بتصنيف متوفرة للبيع أو أنها ليست مصنفة كـ

قروض ) ج(استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، أو ) ب(الدخل،  بيانموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
  .أدوات حقوق الملكية وأدوات دين أخرى: تتضمن الموجودات المالية المتوفرة للبيع. وذمم مدينة

  

بعد االعتراف المبدئي، يتم تقييم الموجودات المالية المتوفرة للبيع حسب القيمة العادلة كما يتم االعتراف بالربح أو الخسارة 
". التغيير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع"ضمن بند  بيان الدخل الشاملغير المحققة مباشرة في 

ودات المالية المتوفرة للبيع، يتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتراكمة المعترف فيها سابقاً في عند إلغاء االعتراف بالموج
في حال تملكت المجموعة ألكثر ". مالية استثمارات) خسائر(أرباح "الدخل الموحد ضمن بند  بيانفي  ،بيان الدخل الشامل

  .على مبدأ الوارد أوالً صادر أوالً بناءعنها يتم التخلي  الورقة الماليةمن استثمار في نفس 
الدخل الموحد عندما ينشأ  بيانطريقة معدل الفائدة الفعلي واالعتراف بتوزيعات األرباح في  باستخداميتم االعتراف بالفوائد 

 .الدفعات باستالمحق للمجموعة 
التكاليف التي تكون جزء ال يتجزأ و األتعابيتم احتساب التكلفة المطفأة آخذين باالعتبار أي خصم أو عالوة باإلضافة إلى 

 . من الفائدة الفعلية
الدخل الموحد ويتم إلغاء الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف بها  بيانبالخسائر الناجمة عن تدني القيمة في  االعترافيتم 

 .من حقوق الملكية" لبيعالتغيير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة ل"مباشرة في بند 
يمكن استرجاع خسائر التدني التي تم تسجيلها سابقا في بيان الدخل إذا ما تبين بموضوعية أن الزيادة في القيمة العادلة قد 
حدثت في فترة الحقة لتسجيل خسائر التدني، حيث يتم استرجاع خسائر التدني ألدوات الدين من خالل بيان الدخل بند 

  .موجودات مالية متوفرة للبيع )خسائر(أرباح 
  
  موجودات مالية مصنفة كقروض وسلف §

والتي لديها دفعات ثابتة ومحددة " محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق"تدرج أدوات التسليف التي ال ينطبق عليها تعريف 
بعد القياس المبدئي، يتم . ولكنها غير مدرجة في أسواق مالية نشطة بالتكلفة المطفأة بعد حسم مخصص التدني في القيمة

يتم إثبات . الحقاً قياس الموجودات المالية المصنفة كقروض وسلف بالتكلفة المطفأة، بعد حسم مخصص االضمحالل
" استثمارات مالية) خسائر(أرباح " بند الدخل الموحد ضمن بيانالخسائر الناتجة من اضمحالل هذه القروض والسلف في 

أي  االعتبار يؤخذ فياحتساب التكلفة المطفأة  عند يتم. المركز المالي الموحد بيانمن وفي حساب مخصص االضمحالل ض
يتم تضمين اإلطفاء ضمن . االقتناء والرسوم التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي عندخصومات  وأعالوات 

  . الدخل الموحد بيانفي " الفوائد الدائنة"بند 
  
  تصنيف الموجودات المالية  إعادة §

موجودات مالية " ، يسمح للبنك في ضمن شروط معينة بإعادة تصنيف موجودات مالية من 2008تموز  1ابتداء من تاريخ 
يتم االعتراف بإعادة التصنيف هذه بالقيمة العادلة السائدة بتاريخ ".  موجودات مالية قروض وسلف "إلى " متوفرة للبيع

  . إعادة التصنيف لتصبح هذه القيمة هي التكلفة المطفأة الجديدة
بالنسبة للموجودات المالية المعاد تصنيفها من متوفرة للبيع يتم إطفاء أية أرباح أو خسائر سابقة معترف بها في حقوق 

أية فروقات بين . طريقة معدل الفائدة الفعلي باستخدام االستثمارعلى الفترة المتبقية لهذا الموحد ل الدخ بيانالملكية في 
طريقة معدل  باستخدام االستثمارإطفاؤها على الفترة المتبقية لهذا  أيضاً التكلفة المطفأة الجديدة والتدفقات النقدية المتوقعة يتم

حقوق الملكية  بيانل في قيمة هذه الموجودات المالية، يتم تحويل المبلغ المسجل في إذا تبين الحقا اضمحال. الفائدة الفعلي
  . الموحد الدخلبيان إلى  الموحد

ال يسمح للبنك بإعادة . ويتم تحديدها على أساس كل أداة مالية على حدة. بقرار من اإلدارة تتمهذه  التصنيفإن إعادة 
. األولي االعترافالدخل بعد  بيانتصنيف أية أداة مالية إلى القيمة العادلة من خالل   
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 االعتراف بالموجودات والمطلوبات الماليةإلغاء  .4
 األصول المالية §

 :عند) أو جزء من األصل(تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف باألصل المالي 

 انتهاء مدة الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من األصل المالي ،أو -

مسؤولية دفع التدفقات النقدية  تلألصل المالي، أو تحمل قيام المجموعة بنقل الحقوق التعاقدية باستالم التدفقات النقدية -
 وألطرف ثالث حال استالمها بدون تأخير مادي، 

، أو إذا لم تقم المجموعة بنقل أو بشكل جوهري ملكية األصل المالي ومنافعبنقل جميع مخاطر  المجموعةقيام  -
  .السيطرة على األصلإال أنها نقلت األصل المالي بشكل جوهري  منافعاالحتفاظ بجميع مخاطر 

بالسيطرة على األصل  ا احتفظتاألصل بشكل جوهري ولكنه ومنافعإذا لم تقم المجموعة بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر 
إن مدى هذه المشاركة المستمرة للمجموعة هو . المستمرة امشاركته باالعتراف باألصل المنقول في حدود ستمرا تالمنقول، فإنه

عندما تتخذ المشاركة المستمرة شكل ضمان لألصل المنقول، يكون مدى . للتغيرات في قيمة األصل المنقول اتعرضه مدى
، أيهما ")مبلغ الضمان("المشاركة المستمرة للمجموعة هو القيمة الدفترية لألصل أو أعلى قيمة قد يطلب من المجموعة تسديدها 

 .أقل
 االلتزامات المالية §

عند استبدال االلتزام المالي الحالي بآخر وبشروط مختلفة، يتم . يتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائه أو إلغائه أو انتهاء مدته
محاسبة هذا التعديل على أنه انقضاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جديد ويتم االعتراف بالفرق كربح أو 

  .موحدال الدخل بيانخسارة في 

  
 الـقيـمة الـعـادلة .5

 
المالية الموحدة في أسواق نشطة تمثل القيمـة العادلـة    البياناتبتاريخ إعداد ) بيع مطلوبات/ شراء موجودات ( إن أسعار اإلغالق 

  .لألدوات والمشتقات المالية التي لها أسعار سوقية
وات والمشتقات المالية أو عدم نشاط السوق يتم تقـدير قيمتهـا   في حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األد

  :العادلة بعدة طرق منها
  .مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير -
  .تحليل التدفقات النقدية المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها -
 .نماذج تسعير الخيارات -

  
تهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية وأيـة مخـاطر أو منـافع    

لتكلفة متوقعه عند تقدير قيمة األدوات المالية، وفي حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها با
 .بعد تنزيل أي تدني في قيمتها

 
 تدني قيمة الموجودات المالية .6

بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تدني قيمـة األصـل المـالي أو     الموحد المركز المالي بيانتقوم المجموعة في تاريخ 
تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالية إذا، وفقط إذا، كان هناك دليل موضوعي علـى  . مجموعة األصول المالية

) أو أحداث(ويكون لحدث ) حدث خسارة(صل انخفاض القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي باأل
. الخسارة تلك أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالية التي يمكن تقـديرها بموثوقيـة  

خالل وتقصير في تشمل األدلة الموضوعية مؤشرات تدل على أن المقترض أو مجموعة المقترضين يواجهون صعوبة مالية كبيرة، إ
دفعات الفائدة أو المبلغ األصلي، احتمال كبير لإلفالس أو إعادة تنظيم مالي، إشارة البيانات الملحوظة إلى أن هناك انخفـاض قابـل   

تبط أو الظروف االقتصادية التـي تـر  /للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مثالً عدد متزايد من الديون والدفعات المؤجلة و
 .بتعثرات السداد
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 )تتمة(تدني قيمة الموجودات المالية  .6
  

 إيداعات وأرصدة لدى المصارف والقروض والسلف §
بالنسبة لإليداعات واألرصدة لدى المصارف والمؤسسات المصرفية والقروض والسلف المسجلة بالتكلفة المطفأة، تقوم 

دليل موضوعي على تدني القيمة بشكل منفرد لألصول المالية التي تعتبر هامة بشكل  هنالكالمجموعة أوالً بتقييم ما إذا كان 
وإذا حددت المجموعة عدم وجود دليل . لية التي ال تعتبر هامة بشكل منفردمنفرد، وبشكل جماعي بالنسبة لألصول الما

موضوعي على تدني قيمة ألصل مالي يتم تقييمه  بشكل منفرد، سواء كبيراً أم ال، تقوم بتضمين األصل في مجموعة من 
 تُشمل األصول التي يتم تقييمها ال. األصول المالية ذات سمات متشابهة لمخاطر االئتمان ويقيمهم بشكل جماعي لتدني القيمة

  . بشكل منفرد لتدني القيمة والتي يتم أو يستمر االعتراف بخسائر تدني القيمة الخاصة بها في التقييم الجماعي لتدني القيمة

وفي حال تواجد دليل موضوعي على تكبد خسارة، يتم قياس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين المبلغ المسجل لألصل 
يتم تخفيض القيمة ). تكبدهايتم باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم (ة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والقيم

إذا انخفض أو زاد . في بيان الدخلالدفترية لألصل من خالل مخصص الخسائر االئتمانية ويتم االعتراف بمبلغ الخسارة 
  . ترة الحقة، يتم تسجيل االنخفاض أو الزيادة بتعديل المخصصمبلغ خسارة انخفاض القيمة في ف

إذا كان للقرض سعر فائدة . يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي
يعكس حساب القيمة الحالية . متغير، يكون معدل الخصم لقياس أي خسائر انخفاض قيمة هو سعر الفائدة الفعلي الحالي

للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي المضمون بالرهن التدفقات النقدية التي يمكن أن تنتج عن تسوية الرهن 
 .مطروحاً منها تكاليف الحصول على الضمان وبيعه، سواء كانت التسوية للرهن ممكنة أو ال

مثالً، على أساس تقييم (مخاطر االئتمان في  ة، يتم جمع األصول المالية المتشابهةولغرض التقييم الجماعي النخفاض القيم
ووضع استحقاق عة والموقع الجغرافي ونوع الضمان مخاطر االئتمان أو عملية التصنيف التي تتناول نوع األصل والصنا

  ).الدفع سابقاً والعوامل األخرى ذات الصلة

بلية في مجموعة األصول المالية التي يتم تقييمها بشكل جماعي على أساس تاريخ الخسائر يتم تقدير التدفقات النقدية المستق
تستخدم المجموعة عند عدم توافر تاريخ . لألصول التي لها خصائص مخاطر ائتمان مشابهة لتلك التي في المجموعة

ا للمجموعات المقارنة من األصول للخسائر خاص بها أو خبرة كافية، فإنها تعتمد على خبرة اآلخرين المتماثلين معه
تجربة المجموعة السابقة في تحقيق هذه الخسائر على أساس البيانات الملحوظة الحالية لعكس آثار  ويتم تعديل. المالية

الظروف الحالية التي لم تؤثر على الفترة التي استند عليها في تحقيق الخسائر السابقة وإلغاء آثار الظروف في الفترة 
  .ة غير المتاحة حالياًالسابق

 

 الموجودات المالية المتوفرة للبيع §
مركز مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تدني جوهري أو مستمر في  بيانتقوم المجموعة في تاريخ كل 

هذه الحالة يتم إلغاء الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف بها مباشرة في حقوق  فيو. جودات المالية المتوفرة للبيعقيمة المو
  .الموحد الدخل بيانالملكية ويتم االعتراف بها في 

، ويتم االعتراف بالزيادة في الموحد الدخل بيانيتم عكس خسائر تدني القيمة الستثمار في أداة حقوق ملكية من خالل  ال
  .دني في القيمة في حقوق الملكية مباشرةبعد التقيمتها العادلة 

بالنسبة ألدوات الدين المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع، يتم تقييم انخفاض القيمة بناء على نفس المعايير المتبعة في 
الممكن ربط  إذا زادت القيمة العادلة ألداة دين في أي فترة الحقة، وكان من. الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة

، يتم عكس الموحد الدخل بيانالزيادة بدليل موضوعي وقع بعد االعتراف بخسارة التدني الجوهري أو المستمر للقيمة في 
  .الموحد الدخلبيان  خالل هذه الخسارة من

  

 الـديـون المـجـدولـة §
وذلك بسبب الصعوبات المالية  التسديدن لتعديلها بتمديد فترة قد تقوم المجموعة بإعادة التفاوض بشأن شروط قرض معي 

التي يواجهها المقترض، عند الموافقة على الجدولة أصوالً، ال يعتبر هذا الدين مستحق وتستمر اإلدارة بمراجعة الدين للتأكد 
  .من إمكانية التسديدات المستقبلية، كما يتم تقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تدني القيمة



  ع.م.م.ش بنك عوده سورية
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2012كانون األول  31
 

 

15 

 )تتمة(لسياسات المحاسبية الهامة او أسس اإلعداد 2

  )تتمة(أهـم السـياسـات المحاسـبـيـة   2.5

 محاسبة التحوط .7

من أجل إدارة مخاطر معينة . االئتمانتستخدم المجموعة المشتقات المالية إلدارة مخاطر أسعار الفائدة، العمالت األجنبية، ومخاطر 
عند البدء بعملية تحوط، تقوم المجموعة بتوثيق العالقة بين . للمعامالت التي لها صفات معينة محاسبة التحوط باعتمادتقوم المجموعة 

التحوط والطريقة التي سيتم من خاللها تحديد  الستخدامالبند المغطى وأداة التحوط بما في ذلك طبيعة المخاطر والهدف واإلستراتيجية 
  . مدى فعالية التحوط

يتم . غطىبعملية تحوط، يتم تقدير ما إذا كانت أداة التحوط فعالة في تغطية الخطر المحدد في البند الم باإلضافة لذلك، وعند البدء
من المتوقع أن يكون التحوط فعال للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للخطر المغطى . مراجعة التحوط بشكل ربع سنوي

  %.125إلى % 80دل من عندما يكون من المتوقع تغطية المخاطر بمع
  
  التحوط للقيمة العادلة  §

 الدخل الموحد بيانبالنسبة ألدوات التحوط للقيمة العادلة التي تفي بالشروط المطلوبة، تدرج تغيرات القيمة العادلة في 
  ".صافي أرباح المتاجرة"ضمن بند 

ال تفي بشروط محاسبة التحوط يتم  التحوطأو تم بيعها أو استخدامها أو عندما تكون أداة  التحوطإذا انتهت صالحية أداة 
وبذلك يتم إطفاء الفرق بين القيمة الدفترية للبند المغطى عند اإلنهاء والقيمة االسمية على مدى الفترة . إنهاء عملية التحوط

بالبند المغطى يتم إثبات تسوية القيمة  االعترافوعند عدم . يالمتبقية من التغطية األصلية باستخدام معدل الفائدة الفعل
  .   الموحد الدخل بيانالعادلة غير المطفأة مباشرة في 

  
 اصـالتق .8

فقط عندما تتوفر  الموحد المركز المالي بيانيتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في 
  .في نفس الوقتسيتم  تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات أنالحقوق القانونية الملزمة لتسويتها على أساس التقاص أو 

  
  عقود اإليجار .9
  

د يعتمد إن تحديد فيما إذا كان عقد ما هو إيجار أو يتضمن إيجار يتم بناء على جوهر العملية ويتطلب تحديد فيما إذا كان الوفاء بالعق
  . على استخدام أصل أو أصول محددة وإن العقد ينقل الحق في استخدم هذا األصل

 
  المجموعة كمستأجر §

بشكل  األصل للمجموعة بملكيةالمرتبطة  والمنافعإن عقود اإليجار التي ال تتضمن التحويل وبشكل جوهري المخاطر 
الموحد الدخل  بيانيتم تسجيل مدفوعات عقود اإليجار التشغيلية كمصاريف في . تعتبر عقود إيجار تشغيلية جوهري

بالمدفوعات الطارئة لعقود اإليجار كمصاريف في الفترة التي يتم  االعترافيتم . بطريقة القسط الثابت على مدى مدة العقد
  .تكبدها فيها

 
  بالمصاريفتـحقق اإليرادات واالعتراف  .10

فيما يلي المقاييس المتبعة ويتم االعتراف باإليراد فقط عندما يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية سوف تتدفق إلى المجموعة، 
 :لالعتراف باإليراد

  
 الـفـوائـد الـدائـنة والـمـديـنـة  §

ة التي تتقاضى فائدة والمصنفة متوفرة للبيع، يتم بالنسبة لجميع األدوات المالية المقيمة بالتكلفة المطفأة واألدوات المالي
  .تسجيل الفوائد الدائنة والمدينة وفقاً لمعدل الفائدة الفعلي خالل العمر المتوقع لألداة
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 )تتمة(لسياسات المحاسبية الهامة او أسس اإلعداد 2

  )تتمة(أهـم السـياسـات المحاسـبـيـة   2.5

 )تتمة(تـحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف   .10
 
 )تتمة(الـفـوائـد الـدائـنة والـمـديـنـة  §

إذا قامت المجموعة بمراجعة تقديراتها الخاصة بالمدفوعات أو المقبوضات، فإنه يعدل المبلغ المسجل للموجودات أو 
ن خالل حساب وتعيد المجموعة حساب المبلغ المسجل م. المطلوبات المالية ليعكس التدفقات النقدية المقدرة الفعلية والمعدلة

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بسعر الفائدة الفعلي األصلي لألداة المالية، ويتم االعتراف بالتعديل على أنه 
باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة لألصول المالية المعاد تصنيفها والتي قامت المجموعة بزيادة التدفقات النقدية . دخل أو مصروف

إن أثر هذه الزيادة يعترف بها كتسوية على معدل الفائدة . رة لها نتيجة زيادة إمكانية تحصيل هذه التدفقات النقديةالمقد
  .  الفعلي من تاريخ التغيير في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة

يتم تخفيض قيمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالية المشابهة نتيجة لخسارة تدني القيمة، يتم االعتراف بدخل  عندما
 .الفائدة باستخدام سعر الفائدة الفعلي األصلي على القيمة الدفترية المعدلة

  

 العموالت الدائنة §
  

 :عموالت دائنة من الخدمات المتنوعة المقدمة للعمالء ويمكن تصنيف إيراد العموالت كما يلي تحقق المجموعة  
  
 العموالت الدائنة المحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنية معينة - 
 

. ترة الزمنيةتؤجل العموالت المحققة من تقديم الخدمات خالل فترة زمنية محددة ويتم االعتراف فيها كإيراد على أساس الف
التي غالباً ما يتم استخدامها وتحقيقها كتعديل على معدل الفائدة الفعلي على  - لتقديم قروض االرتباطاتيتم تأجيل رسوم 

 . تلك القروض إذا كانت ذات أهمية
  

 العموالت الدائنة المحققة من تنفيذ عمل هام - 
 

 .يعترف بالعموالت كإيرادات عند إنجاز العمل الهام  
  
 تـوزيعـات األرباح  §

  .يتم االعتراف باألرباح عندما ينشأ حق للمجموعة باستالم الدفعات
  
 صافي دخل المتاجرة §
 

يتضمن هذا البند األرباح أو الخسائر الناتجة عن تغيرات القيمة العادلة والفوائد الدائنة والمدينة المتعلقة بها باإلضافة إلى 
  .المالية المتاحة للمتاجرةتوزيعات أرباح الموجودات والمطلوبات 

 
 الكفاالت المالية  .11

  
قبوالت ويتم االعتراف و لمجموعة بمنح كفاالت مالية على شكل اعتمادات مستندية، كفاالت،تقوم ا االعتيادي نشاطهامن خالل 

األولي يتم قياس  االعتراف بعد. لكفاالت المالية بالقيمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى بما يعادل القسط المحصلبإيرادات ااألولي 
 الدخل الموحد بيانالمجموعة لكل كفالة على حدة من خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحاً منه اإلطفاء المعترف به في  التزام

  . المالي الناتج عن هذه الكفالة واعتماد القيمة األكبر بينهما االلتزاموأفضل تقدير للمدفوعات لتسوية 
  

الدخل  بيانفي " االئتمانيةمخصص الخسائر "إن أية زيادة في المطلوبات الناتجة على الكفاالت المالية يتم االعتراف بها ضمن بند 
من خالل إطفاء القسط المحصل " العموالت والرسوم الدائنة"ضمن بند  وحدالدخل الم بيانبالقسط المحصل في  االعترافيتم . الموحد

 .سط الثابت على مدى فترة الكفالةطريقة الق باستخدام
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 )تتمة(لسياسات المحاسبية الهامة او أسس اإلعداد 2

  )تتمة(أهـم السـياسـات المحاسـبـيـة   2.5

 النقد وما في حكمه  .12
خالل مدة ثالثة أشهر، ويتضمن النقد واألرصدة  يكون استحقاقها األصلييشمل النقد وما في حكمه على النقد واألرصدة النقدية التي 

  .خالل مدة ثالثة أشهر يكون استحقاقها األصليالتي لدى البنك المركزي واألرصدة لدى المصارف، وتطرح ودائع البنوك التي 
 

 الموجودات الثابتة  .13
الك ستهبعد خصم االمضافا إليها التكاليف األخرى المرتبطة بها مباشرة كلفة تالموجودات الثابتة ما عدا األراضي بال إظهاريتم 

الك المنافع ستهوعمرها الزمني عند تغير نمط ا الموجودات الثابتةالك ستهيتم تغيير طريقة ا. المتراكم وأي انخفاض في القيمة
  .في التقدير المحاسبيتعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات المستقبلية المتضمنة فيها واالقتصادية 

  
 أنه كما بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها اإلنتاجي، ستهالكيتم احتساب اال

  .الك األراضيستهيتم ا ال
 :فيما يلي األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات الثابتة

 سنة 40إلى  10 من          المباني وتحسينات بناء مستأجر §

 سنوات 10إلى  5من             المفروشات والتجهيزات §
  

أيـة أربـاح أو   . االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال يكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من استخدامه أو استبعاده إلغاءيتم 
تسـجل هـذه   . قيمة األصل المسـتبعد صافي خسائر تنجم عن استبعاد األصل تحتسب على أنها الفرق بين عوائد استبعاد األصل و

  .ضمن بند إيرادات أو مصاريف أخرى في نفس السنة التي تم استبعاد األصل فيها الموحد الدخل بياناألرباح أو الخسائر في 
 

  .الك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيلستهال يتم ا
  

 مـوسـةالـمـوجـودات غـيـر الـمـلـ  .14
التي هي عبارة عن يمها بصافي القيمة الدفترية وفيما بعد يتم تقيو كلفةتفي حال شرائها فإنه يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة بال

الموجودات غير الملموسة الزمني  يتم تقدير عمر .مخصصات متعلقة بتدني قيمتها أيةنزالً منها أية مخصصات لإلطفاء وكلفة ملتا
يقيد اإلطفاء في و ويتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني محدد خالل هذا العمر. لفترة محددة أو لفترة غير محددة

 البياناتتاريخ  أما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في. الموحد الدخل بيان
كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات . الموحد الدخل بيانالمالية ويتم تسجيل أي تدني في قيمتها في 

يجب تغيير طريقة إطفاء األصل غير الملموس وعمره الزمني عند . في نهاية كل سنة ويتم إجراء أية تعديالت على الفترات الالحقة
تعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في و، كلما كان ذلك ضروريا ،منة فيهغير نمط اهتالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضت

مع العناصر الموحد الدخل  بيانالتقدير المحاسبي، كما وتعالج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في 
 .لطبيعةالمشابهة لها من حيث ا

  
  .بطريقة القسط الثابت وذلك لتخفيض قيمة الموجودات إلى قيمتها المتبقية على طول عمرها اإلنتاجي اإلطفاءيتم احتساب 

  :فيما يلي األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات غير الملموسة

 سنوات 5      برامج الكمبيوتر §

 سنة 70          الفروغ §
 

 الـمـالـيـة تدني قـيـم الـمـوجـودات غـيـر  .15
وإذا وجد أي . بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية تدني قيمة األصل الموحد المركز المالي بيانتقوم المجموعة في تاريخ 

حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر من القيمة  في. مؤشر من هذا النوع، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل
 .القابلة لالسترداد يتم االعتراف بتدني قيمة األصل حتى تعادل القيمة القابلة لالسترداد
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 )تتمة(لسياسات المحاسبية الهامة او أسس اإلعداد 2

  )تتمة(أهـم السـياسـات المحاسـبـيـة   2.5

 )تتمة( الـمـالـيـةتدني قـيـم الـمـوجـودات غـيـر   .15
 ألصلبها في السنوات السابقة  تم االعترافمركز مالي يتم تقييم ما إذا كانت توجد أية داللة على أن خسارة تدني  بيانفي تاريخ كل 

  .الشهرة لم تعد توجد أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالة، تقوم المجموعة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد لذلك األصل

يجب عكس خسارة التدني المعترف بها ألصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل القابل لالسترداد 
  .يجب زيادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغه القابل لالسترداد ،منذ االعتراف بآخر خسارة في تدني القيمة، وإذا كانت الحالة كذلك

  
 المـخـصصات  .16

على المجموعة ناتج عن حدث سابق والكلفة الالزمة لتسوية هذا ) قانوني أو متوقع(يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي 
  .االلتزام محتملة ويمكن قياسها

  
 بيان المركز الماليحسابات خارج   .17

  
ابات نظامية ويتم اإلفصاح عنها تحت بنود كحس االعتياديةالتي من المحتمل أن تطرأ نتيجة لنشاطات المجموعة  االلتزاماتتسجل 
ال تحسم من البنود . اإلعتمادات المستنديةو لمنح سلفات، كتب الكفاالت التزامات، وتتضمن هذه الحسابات المركز المالي بيانخارج 

  . المدرجة تحت هذا الباب التأمينات المقبوضة والعائدة لها
 

  الـضـرائب  .18
 
 الضريبة الحالية  - أ

السلطات ) استرداده من( إلى الضريبية الجارية للفترات الجارية والماضية بالمبلغ المتوقع دفعه) الموجودات(قياس االلتزامات  يتم
  .الموحد المركز المالي بيانالسارية فعالً بتاريخ ) وقوانين الضريبة(الضريبية باستخدام معدالت الضريبة 

  
 ضريبة دخل مؤجلة  - ب

طريقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة الناتجة ما بين األساس الضريبي للموجودات  باستخدامتؤخذ الضرائب المؤجلة بالكامل، 
 باستخداميتم تحديد الضرائب المؤجلة . الموحد المركز المالي بيانبتاريخ  الموحدة المالية البياناتوالمطلوبات وقيمتها المدرجة في 

المركز المالي والتي من المتوقع  بيانالمعمول بها أو التي هي بحكم المعمول بها كما بتاريخ ) القوانين الضريبية أو(نسب الضريبة 
  . الضرائب المؤجلة الدائنة استحقاقأن تكون نافذة عند تحقق الضرائب المؤجلة المدينة أو عند 

  
  . الموحد الدخل بيانالضرائب الحالية والمؤجلة المتعلقة ببنود مدرجة ضمن حقوق المساهمين في حقوق المساهمين وليس في  تدرج

  
مركز مالي وتنزل إلى الحد الذي ال توجد فيه أرباح  بيانلموجودات الضرائب المؤجلة بتاريخ كل  يتم مراجعة القيمة المدرجة

يتم إعادة تقييم موجودات الضرائب المؤجلة غير . كامل أو جزء من موجودات الضرائب المؤجلة باستعمالضريبية كافية للسماح 
بها إلى الحد الذي توجد فيه أرباح مستقبلية كافية تسمح بتغطية موجودات  االعترافمركز مالي ويتم  بيانالمعترف بها بتاريخ كل 

 . الضرائب المؤجلة
  

 دية تـوزيـعـات األرباح عن األسهم العا  .19
 

  . يتم االعتراف بتوزيعات األرباح عن األسهم العادية كالتزام ويتم تنزيلها من حقوق الملكية عند الموافقة عليها من قبل مساهمي البنك
  .الموحد المركز المالي بيانكما يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح الموافق عليها بعد تاريخ 

  
 تقارير القطاعات  .20

  
  .تجزئة، شركات، الخزينة: يتم توزيع التقارير القطاعية للبنك كما يلي
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 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية 3
20122011

لیرة سوریةلیرة سوریة 

2,973,004,249 1,918,961,653        نقد في الخزینة
7,138,116,397 10,159,257,044      الحسابات الجاریة مع مصرف سوریة المركزي

2,677,993,946 1,983,503,300        احتیاطي ودائع  (*)

      14,061,721,997   12,789,114,592 
  

  
وفقا لقوانين وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتياطي إلزامي لدى مصرف سورية المركزي على شكل ودائع من دون   )*(

ليرة  1,983,503,300مبلغ  2012كانون األول  31فوائد، وقد بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية المركزي كما في 
القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم  إلىمن متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد % 5سورية والتي تمثل  نسبة  

  .2011كانون األول  31ليرة سورية كما في   2,677,993,946مقابل   2011أيار للعام  2الصادر بتاريخ  5938
 

 أرصدة لدى المصارف 4
  

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة2012
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

45,246,8205,192,186,6095,237,433,429حسابات جاریة وتحت الطلب
906,192,898429,925,2001,336,118,098ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة 3 أشھر أو أقل

951,439,7185,622,111,8096,573,551,527

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة2011
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

619,404,2554,289,088,9874,908,493,242حسابات جاریة وتحت الطلب
659,262,5003,060,058,6923,719,321,192ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة 3 أشھر أو أقل

1,278,666,7557,349,147,6798,627,814,434
  

مقابل ( 2012كانون األول  31كما في  ليرة سورية 217,137,183بلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد 
 ).2011كانون األول  31 ليرة سورية كما في 505,130,050

مقابل ( 2012كانون األول  31كما في  ليرة سورية 859,630,272بلغت األرصدة مقيدة السحب لدى المصارف 
  ).2011كانون األول  31ليرة سورية كما في  966,049,907
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 إيداعات لدى المصارف  5
 

المجموع   مصارف خارجیة مصارف محلیة 2012
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

   -                        -                      -                   إیداعات (ودائع ألجل تستحق بعد     3 أشھر   )

المجموع  مصارف خارجیة مصارف محلیة 2011
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

2,500,312,500435,423,2022,935,735,702إیداعات (ودائع ألجل تستحق بعد     3 أشھر   )

  
 31ليرة سورية كما في  318,959,202مقابل ( 2012كانون األول  31ال يوجد إيداعات مقيدة السحب لدى المصارف كما في 

  ).2011كانون األول 
  
  )بالصافي(مباشرة تـسهيالت ائتمانية  6

20122011

لیرة سوریة لیرة سوریة 

الشركات الكبرى 
3,652,260,9423,741,989,908حسابات جاریة مدینة  

14,764,281,69717,849,696,050قروض    
( 232,279,820) ( 162,250,890) فوائد مقبوضة مقدماً  

14,602,030,80717,617,416,230صافي القروض 

1,434,242,1052,592,091,545سندات محسومة 
( 232,811,073) ( 84,714,289) فوائد مقبوضة مقدماً  

1,349,527,8162,359,280,472صافي السندات 

الشركات الصغیرة والمتوس  طة
445,309,258602,969,209قروض    

( 59,105,346) ( 38,477,181) فوائد مقبوضة مقدماً  
406,832,077543,863,863صافي القروض 

األفراد والقروض العقاری  ة ( التجزئة    ) 
4,743,422,8576,741,422,356 قروض     

( 408,355) ( 10,562) فوائد مقبوضة مقدماً  
4,743,412,2956,741,014,001صافي القروض 

110,240,046140,959,390بطاقات اإلئتمان 

24,864,303,98331,144,523,864الـمـجـمـوع   

( 1,850,727,452) (3,834,275,730)ینزل  : مخصص تدني لمحفظة التسھیالت االئتمانیة المباش  رة
( 153,107,655) (276,560,696)ینزل  : فوائد معلقة   ( محفوظة    ) 

20,753,467,55729,140,688,757صافي التسھیالت اإلئتمانیة المباش  رة
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  )تتمة) (بالصافي(تـسهيالت ائتمانية مباشرة   6
  

من رصيد إجمالي % 19.79ليرة سورية، أي ما نسبته  4,921,377,858) غير المنتجة(بلغت التسهيالت االئتمانية غير العاملة 
) غيـر المنتجـة  (غير العاملـة   االئتمانية، في حين بلغت التسهيالت 2012كانون األول  31 كما فيالمباشرة  االئتمانيةالتسهيالت 

رقـم   لمزيد من التفاصيل، راجع إيضاح. 2011كانون األول 31في  كما% 9.42 ليرة سورية، أي ما نسبته 2,933,046,038
)38.2.( 
  

من % 18.68ليرة سورية، أي ما نسبته  4,644,817,162 غير العاملة بعد تنزيل الفوائد المعلقة ةاالئتمانيبلغت التسهيالت 
غير العاملة بعد  االئتمانية، في حين بلغت التسهيالت 2012كانون األول  31في المباشرة كما  االئتمانيةرصيد إجمالي التسهيالت 

المباشرة كما  االئتمانيةمن رصيد إجمالي التسهيالت % 8.93 ليرة سورية، أي ما نسبته 2,779,938,383تنزيل الفوائد المعلقة 
  .2011كانون األول  31في 

  

  
  مـخـصص تـدنـي لمحفظة التسهيالت االئتمانية المباشرة

  
اإلجم  الياألفراد الش ركات  2012

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

   1,850,727,452      641,398,948   1,209,328,504في 1 كانون الث اني  2012
   1,983,548,278      664,687,874   1,318,860,404التغیر خالل الف  ترة

   3,834,275,730   1,306,086,822   2,528,188,908في 31  ك انون األول  2012 

في 1 ك انون الث اني   2012
      794,858,352      142,491,161      652,367,191انخفاض القیم ة افرادی ًا مقاب ل تس ھیالت غ یر منتج ة      

   1,055,869,100      498,907,787      556,961,313انخفاض القیمة بش كل جم اعي مقاب ل تس ھیالت منتج  ة    
التغیر خالل الف ترة 

      946,068,010      243,780,005      702,288,005انخفاض القیم ة افرادی ًا مقاب ل تس ھیالت غ یر منتج ة      
   1,047,853,638      427,704,887      620,148,751انخفاض القیمة بش كل جم اعي مقاب ل تس ھیالت منتج  ة    

         (1,977,185)             347,716         (2,324,901)انخفاض القیم ة افرادی ًا   (فروقات أسعار صرف) *
            (947,088)              (95,637)            (851,451)انخفاض القیمة بش كل جم اعي   (فروقات أسعار صرف) *

         (7,449,097)         (7,049,097)            (400,000)المستخدم من المخصص اإلفرادي خالل الف ترة  (الدیون المشطوبة )
في 31  ك انون األول  2012 

   1,731,500,080      379,569,785   1,351,930,295انخفاض القیم ة افرادی ًا مقاب ل تس ھیالت غ یر منتج ة      
   2,102,775,650      926,517,037   1,176,258,613انخفاض القیمة بش كل جم اعي مقاب ل تس ھیالت منتج  ة    

2,528,188,908   1,306,086,822   3,834,275,730   

اإلجمالياألفرادالشركات  2011
لیرة س وریة لیرة س وریة لیرة س وریة 

      283,414,871        60,261,454      223,153,417في 1 كانون الث اني  2011
   1,567,312,581      581,137,494      986,175,087التغیر خالل الف  ترة

   1,850,727,452      641,398,948   1,209,328,504في 31 كانون األول 2011

في 1 كانون الث اني  2011
      250,742,234        52,439,452      198,302,782انخفاض القیم ة افرادی ًا مقاب ل تس ھیالت غ یر منتج ة      

        32,672,637          7,822,002        24,850,635انخفاض القیمة بش كل جم اعي مقاب ل تس ھیالت منتج  ة    
التغیر خالل الف  ترة

      543,655,096        90,053,878      453,601,218انخفاض القیم ة افرادی ًا مقاب ل تس ھیالت غ یر منتج ة      
   1,023,196,463      491,085,785      532,110,678انخفاض القیمة بش كل جم اعي مقاب ل تس ھیالت منتج  ة    

             463,191                     -             463,191انخفاض القیم ة افرادی ًا   (فروقات أسعار صرف) *
                     -                     -                     -انخفاض القیمة بش كل جم اعي   (فروقات أسعار صرف) *

                (2,169)                (2,169)                     -المستخدم من المخصص اإلفرادي خالل الف ترة  (الدیون المشطوبة )
في 31 كانون األول 2011

      794,858,352      142,491,161      652,367,191انخفاض القیم ة افرادی ًا مقاب ل تس ھیالت غ یر منتج ة      
   1,055,869,100      498,907,787      556,961,313انخفاض القیمة بش كل جم اعي مقاب ل تس ھیالت منتج  ة    

1,209,328,504   641,398,948      1,850,727,452   

  
  .تشكلت فروقات أسعار الصرف نتيجة تكوين مخصصات بالعملة األجنبية مقابل التسهيالت الممنوحة بالعملة األجنبية *



  ع.م.م.ش بنك عوده سورية
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2012كانون األول  31
 

 

22 

  )تتمة) (بالصافي(تـسهيالت ائتمانية مباشرة     6
  

 التعليماتتم تعديل بعض  2012تشرين الثاني  13تاريخ ) 4ب/م ن/902(بناء على أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

  :وتعديالته مما أدى إلى) 4ب/م ن/597(الواردة في قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

قـرار مجلـس النقـد والتسـليف      متطلبـات  السابقة الفائضة عن الحد األدنى المطلوب وفـق تم االحتفاظ بالمخصصات  -

 .ليرة سورية 629,843,832بمبلغ ) 4ب/م ن/902(

تم إعداد اختبارات جهد للمحفظة االئتمانية من قبل المصرف لتقدير مدى كفاية ) 4ب/م ن/902(بناء على أحكام القرار  -

 .ليرة سورية 1,736,956,628وارتأت إدارة المصرف حجز مخصصات إضافية تعادل  المخصصات المحتفظ بها

  
  

  الفوائد المعلقة
  

  :فيما يلي الحركة على الفوائد المعلقة
20122011

لیرة سوریة لیرة سوریة

        66,793,337       153,107,655الرصید في 1 كانون الثاني 
        86,314,318       123,453,041یضاف : الفوائد المعلقة خالل السنة

      153,107,655       276,560,696الرصید في   31 كانون األول 

  
 

 موجودات مالية قروض وسلف 7
20122011

لیرة سوریةلیرة سوریة

1,307,804,833   -                          شھادات إیداع  -  بنوك خارجیة ( *) 

                          -   1,307,804,833

 
 

 صادرة عن بنوك خارجية، تحمل هذه الشهادات معـدل  ) Euro CDs(إيداع شهادات  تمتلك المجموعة كانت 2011م في العا  )*( 
 :كانون األول في الفترات التالية 13هذه الشهادات كما في  واستحقت، %7.625فائدة مقداره 

  
االستحقاق

20122011
لیرة سوریة لیرة سوریة 

 1,307,804,833    -                      14 كانون األول   2012
                      -    1,307,804,833 

القیمة الدفتریة 
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 )تتمة(موجودات مالية قروض وسلف  7
  

  :المتعلقة بإعادة تصنيف الموجودات المالية 7التقارير المالية الدولية رقم معيار و 39معيار المحاسبة الدولي رقم  التعديالت على
بإعادة تصنيف  ت المجموعةقام ،7معيار التقارير المالية الدولي رقم و 39معيار المحاسبة الدولي رقم  بموجب التعديالت على

المجموعة موجودات مالية من الممكن إعادة  تحدد. بعض الموجودات المالية المتوفرة للبيع إلى موجودات مالية قروض وسلف
اإلمكانية لالحتفاظ بها في المستقبل النية و 2008تشرين األول  1تمتلك المجموعة بتاريخ تصنيفها على أساس التعديالت والتي 

 1تمت إعادة التصنيف بتاريخ تعديالته و 39معيار المحاسبة الدولي رقم  على بناء. من بيعها في المستقبل القريب المنظور بدالً
  .باعتماد القيمة العادلة في ذلك التاريخ 2008تشرين األول 

  
  

كانون  31خ إعادة التصنيف وحتى تاريخ بلغ صافي إيرادات الفوائد على الموجودات المالية المعاد تصنيفها للفترة الممتدة من تاري
  :كما يلي 2012األول 

  
       للسنة المنتھیة في        

31 كانون األول 2012
للفترة الممتدة من تاریخ إعادة التصنیف 
وحتى تاریخ 31 كانون األول 2012

لیرة سوریةلیرة سوریة

  51,835,501290,048,344صافي إیرادات الفوائد
  
ليرة  827,034لموجودات المالية المتاحة للبيع المعاد تصنيفها مبلغ ل التغير المتراكم، بلغت قيمة 2008تشرين األول  1ريخ بتا

طريقة معدل العائد  باستخداممن تاريخ إعادة التصنيف وحتى تاريخ االستحقاق  بالكامل هذا التغير المتراكم تم استهالكو ،سورية
  . كامل الموجودات المالية المعاد تصنيفها استحقاق تمحيث  الفعلي
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 مـوجـودات مـالـية متوفرة للـبـيـع 8
20122011

لیرة سوریة لیرة سوریة 

موجودات مالیة متوفر لھا أسعار س وقیة 
 5,607,693,782       5,305,347,419      سندات متوسطة األجل    ( * ) 

موجودات مالیة غیر متوفر لھا أسعار س  وقیة
 60,700,402            63,409,211           أدوات حقوق الملكیة    ( ** ) 

 198,633,854          199,168,249         سندات خزینة حكومیة    ( *** ) 

 5,867,028,038       5,567,924,879      مجموع الموجودات المالیة المتوفرة للبیع    

  
  

20122011

لیرة سوریة لیرة سوریة 

 5,607,693,782     5,305,347,419         سندات متوسطة األجل ذات عائد ثاب  ت ( *) 
 198,633,854        199,168,249            سندات خزینة حكومیة    ( ***) 

         5,504,515,668     5,806,327,636 

تحلیل السندات : 

  
  
 :في الفترات التالية 2012كانون األول  31تستحق هذه السندات كما في  )*(
 

معدالت فائدة   القیمة السوقیة العادل  ةاالستحقاق    
تتراوح بین 

لیرة سوریة 

2013      742,162,494 4.5%  - 3.4%
2014   3,761,541,568 5.5%  - 2.72%
2015   1,000,811,606 4.38%  - 4%

   5,504,515,668 

 
 

يتضمن هذا البند استثمارات مالية متوفرة للبيع صادرة عن بنك خارجي على شكل سندات متوسطة األجل، وقد تبين بتاريخ 
تعمل على تحديد القيمة  المجموعةوجود تراجع في القيمة السوقية لهذه االستثمارات، مما جعل  2008كانون األول  31

وقد . من قيمة االستثمار كخسارة ناتجة عن هبوط دائم في قيمة هذا االستثمار% 92.2العادلة لها واعتبار الفرق الذي يمثل 
من قيمة االستثمارات المشار إليها بنهاية الشهر األول لعام % 100تشكيل مؤونة إضافية ليصل مجموع المؤونة إلى  تم الحقا
ومذكرة مصرف سورية  2009ن األول كانو 30تاريخ ) 4ب/م ن/616(استناداً ألحكام قرار مجلس النقد والتسليف  2010

  .2010شباط  2تاريخ ) 503/100/1(المركزي رقم 
، مع العلم بأن من قيمة السندات% 9.89دوالر أمريكي أي ما يعادل  494,474تحصيل مبلغ  2012وقد تم خالل عام 

 .الجزء المتبقي منها بقي مغطى بشكل كامل بالمؤونات
    

          المجموعةتعتزم . من حقوق ملكية الشركة% 5المجموعة في الشركة السورية العربية للتأمين بنسبة يمثل المبلغ استثمار   (**)
  .االحتفاظ بهذا االستثمار على المدى البعيد، وقد تم احتساب القيمة العادلة لالستثمار من خالل آخر معلومات مالية للشركة

  
، تحمل هذه السندات 2011ة عن الحكومة السورية خالل الربع األول من عام قامت المجموعة بشراء سندات خزينة صادر  (***)

  .2014تستحق في عام و %2.72قدره و معدل فائدة
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 موجودات ثابتة 9
  

  :هي كما يلي االستهالكإن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات لغرض حساب 
  

  سنة 40إلى  10من        مستأجر المباني وتحسينات بناء 
  سنوات 10إلى  5المفروشات والتجهيزات                من 

  
  .ال يتم استهالك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل

  
المجموع   المفروشات والتجھ  یزاتالمباني وتحسینات بناء مس  تأجرأراضي     2012

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
التكلفة    

 2,054,410,322             1,335,612,169706,166,153         12,632,000كما في   1 كانون الثاني   2012
 8,790,653                    552,6488,238,005   -                         اإلضافات    
 150,008,232                110,956,82839,051,404   -                         التحویالت      

(28,316,666)                (213,201)                    (28,103,465)   -                         اإلستبعادات       

 2,184,892,541              753,242,361             1,419,018,180                  12,632,000          كما في   31 كانون األول   2012

اإلستھالك الم  تراكم
 652,572,982                276,057,853376,515,129   -                         كما في   1 كانون الثاني   2012

 164,590,307                76,983,93587,606,372   -                         اإلضافات    
(23,090,700)                (123,864)(22,966,836)                       -                         اإلستبعادات       

 794,072,589                 463,997,637             330,074,952                       -                         كما في   31 كانون األول   2012

المشاریع قید التنفی  ذ
 115,506,479                   -                             115,506,479   -                         كما في   1 كانون الثاني   2012

 35,716,638                     -                             35,716,638   -                         اإلضافات    
(138,130,791)              (31,953,123)            (106,177,668)   -                         التحویالت      

(467,100)                        -                             (467,100)                            -                         اإلستبعادات       
 12,625,226                  (31,953,123)             44,578,349                         -                         كما في   31 كانون األول   2012

دفعات على حساب شراء موج ودات ثابت  ة 
 6,124,781                       -                              6,124,781                           -                         كما في   1 كانون الثاني   2012

 16,944,306                               11,244,946 5,699,360                           -                         اإلضافات    
(11,877,441)                              (7,098,281)(4,779,160)                         -                         التحویالت      

 11,191,646                   4,146,665                 7,044,981                           -                         كما في   31 كانون األول   2012

صافي الموجودات الثابتة كما ف  ي 31 كانون األول   2012 1,414,636,824              261,438,266             1,140,566,558                  12,632,000          
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  )تتمة(موجودات ثابتة     9

  
المجموع المفروشات والتجھیزات المباني وتحسینات بناء مستأجر   أراضي2011

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 
التكلفة  

 1,994,412,337             1,304,285,304677,495,033         12,632,000كما في  1 كانون الثاني   2011
 29,388,713                  3,585,51425,803,199   -                         اإلضافات
 38,669,772                  27,741,35110,928,421   -                         التحویالت  

(8,060,500)                  (8,060,500)                                  -   -                         اإلستبعادات   

 2,054,410,322              706,166,153             1,335,612,169                  12,632,000          كما في  31 كانون األول   2011

اإلستھالك المتراكم 
 496,409,402                204,035,008292,374,394   -                         كما في  1 كانون الثاني   2011

 161,245,837                72,022,84589,222,992   -                         اإلضافات
(5,082,257)                  (5,082,257)   -                                        -                         اإلستبعادات   

 652,572,982                 376,515,129             276,057,853                       -                         كما في  31 كانون األول   2011

المشاریع قید التنفیذ  
 44,966,135                     -                             44,966,135   -                         كما في  1 كانون الثاني   2011

 108,054,713                   -                             108,054,713   -                         اإلضافات
(37,514,369)                   -                             (37,514,369)   -                         التحویالت  

 115,506,479                   -                              115,506,479                       -                         كما في  31 كانون األول   2011

دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة   
   -                                   -                                -                                        -                         كما في  1 كانون الثاني   2011

 7,280,184                       -                              7,280,184                           -                         اإلضافات
(1,155,403)                     -                             (1,155,403)                         -                         التحویالت  

 6,124,781                       -                              6,124,781                           -                         كما في  31 كانون األول   2011

صافي الموجودات الثابتة كما في    31 كانون األول   2011 1,523,468,600              329,651,024             1,181,185,576                  12,632,000          
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 موجودات غير ملموسة  10
  

  :تم تحديد العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة ألغراض احتساب اإلطفاء على الشكل التالي
  

  سنوات 5برامج الكمبيوتر      
  سنة 70الفروغ               

  

المجموعالفروغبرامج الكمبیوتر
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2012
التكلفة 

 146,497,747     88,914,186        57,583,561       كما في 1 كانون الثاني 2012
 2,855,537           -                       2,855,537         اإلضافات

 149,353,284     88,914,186        60,439,098       كما في   31 كانون األول 2012

اإلطفاء المتراكم
 56,465,965       7,409,503          49,056,462       كما في 1 كانون الثاني 2012

 5,749,050         1,270,200          4,478,850         اإلضافات

 62,215,015       8,679,703          53,535,312       كما في   31 كانون األول 2012

         6,903,786        80,234,483       87,138,269 

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2011
التكلفة

 145,255,454     88,914,186        56,341,268       كما في 1 كانون الثاني 2011
 1,242,293           -                       1,242,293         اإلضافات

 146,497,747     88,914,186        57,583,561       كما في 31 كانون األول 2011

اإلطفاء المتراكم
 47,877,580       6,139,303          41,738,277       كما في 1 كانون الثاني 2011

 8,588,385         1,270,200          7,318,185         اإلضافات

 56,465,965       7,409,503          49,056,462       كما في 31 كانون األول 2011

         8,527,099        81,504,683       90,031,782 

صافي القیمة الدفتریة كما في  31 كانون  
األول 2012

صافي القیمة الدفتریة كما في 31 كانون 
األول 2011
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  موجودات أخرى  11
  

20122011

لیرة سوریةلیرة سوریة 

106,840,236 166,736,229     مصاریف مدفوعة مقدمًا عن إیجارات مكاتب وفروع
28,761,774 32,134,045       مصاریف أخرى مدفوعة مقدمَا
24,465,213 25,748,896       حواالت وشیكات قید التحصیل

7,106,730   -                      غرفة التقاص
92,331,250 92,331,250       موجودات آلت ملكیتھا للمصرف وفاء لدیون مستحقة ( *) 

51,378,063 3,892,725         مستحقات شبكة البطاقات االلكترونیة
420,234 325,113            مخزون الطوابع

14,309,720 13,016,290       أخرى
79,121,578 1,510,048         فوائد محققة غیر مستحقة القبض -  مصارف ومؤسسات مصرفیة

42,128,381 44,422,470       فوائد محققة غیر مستحقة القبض -  تسھیالت ائتمانیة مباشرة -  مؤسسات
39,011,640 31,322,432       فوائد محققة غیر مستحقة القبض -  تسھیالت ائتمانیة مباشرة -  تجزئة

3,702,267   -                      فوائد محققة غیر مستحقة القبض -  موجودات مالیة قروض وسلف
53,793,800 51,052,320       فوائد محققة غیر مستحقة القبض -  موجودات مالیة متوفرة للبیع

2,003,834   -                      فوائد محققة غیر مستحقة القبض -  تسھیالت الحكومة والقطاع العام

     462,491,818      545,374,720 

  
  :فيما يلي ملخص الحركة على الموجودات التي آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة

31 كانون األول   312011 كانون األول 2012

المجموع   المجموععقارات مستملكة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

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

 92,331,250           92,331,250            92,331,250     الرصید في نھایة السنة 
  

  
 18العائدة ألحد العمالء بموجب العقد المبرم بتاريخ  االئتمانيةللتسهيالت  استيفاءيمثل المبلغ قيمة عقار تم الحصول عليه   )*(

، 2009تموز  1 بتاريخ 5/100/4062رقم  ، وقد تم الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي2009حزيران 
عام  23ب من القانون رقم /100/2على أن تتم تصفية العقار خالل سنتين من تاريخ إبرام العقد وفق أحكام المادة 

2002.  
    

لعدم قدرة المجموعة على بيع العقار نتيجة للظروف االقتصادية السائدة، فقد تم تطبيق أحكام قرار مجلس النقد  نظراًو 
قيمة هذا العقار من  طرح حيث تم ،بهذا الخصوص 2009كانون األول  9الصادر بتاريخ  4ب/ م ن/597والتسليف رقم 

  .حترازية كافةاال مؤشراتوال إجمالي األموال الخاصة وذلك عند احتساب النسب
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 المركزي ةالوديعة المجمدة لدى مصرف سوري 12
  

يجب على المصارف الخاصة  ،2001للعام  28من قانون المصارف الخاصة رقم  12كما هو محدد في البند ب من الفقرة رقم 
يتم تحرير هذه الوديعة . من رأسمال البنك لدى مصرف سورية المركزي على شكل وديعة مجمدة وبدون فوائد% 10االحتفاظ ب 

  .عند تصفية المصرف
  

  :كالتالي كانون األول 31المركزي كما في سورية ف بلغ رصيد الوديعة المجمدة لدى مصر
  
 

20122011

لیرة سوریةلیرة سوریة 

 221,047,900      221,047,900     أرصدة باللیرة السوریة
 383,647,982      532,920,922     أرصدة بالدوالر األمیركي

753,968,822604,695,882
  

 ودائع بنوك 13
 

 
المجموع  مصارف خارجیة مصارف محلیة 2012

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

 811,600,443          9,289,754        802,310,689      حسابات جاریة (*)
 811,600,443          9,289,754        802,310,689      المجموع  

المجموع     مصارف خارجیة مصارف محلیة 2011
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

 523,374,672          50,761,162      472,613,510      حسابات جاریة (*)
 500,000,000            -                     500,000,000      ودائع ألجل 

 1,023,374,672       50,761,162      972,613,510      المجموع     

  
  
ليرة سورية  1,986,234تأمينات نقدية لصالح أحد البنوك المراسلة بقيمة  2012كانون األول  31يتضمن المبلغ كما في ) *(
  ).2011كانون األول  31في كما سورية ليرة  41,987,430مقابل (
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 ودائـع الـعـمـالء 14
20122011

لیرة سوریةلیرة سوریة

 14,995,755,354     15,339,052,822      الحسابات الجاریة وتحت الطلب
 32,115,138,814     20,521,147,476      الودائع ألجل وخاضعة إلشعار

     2,842,861,082 2,755,838,515        ودائع التوفیر
 17,351,894            57,502,844             حسابات مجمدة أخرى

      38,673,541,657     49,971,107,144 

  
  
من إجمالي %  0.91ليرة سورية أي ما نسبته   352,026,251 مبلغ بلغت ودائع القطاع العام السوري داخل الجمهورية -

كما  من إجمالي الودائع%  0.31ليرة سورية أي ما نسبته  156,542,167مقابل  2012كانون األول  31الودائع كما في 
 .2011كانون األول  31في 

  
 31من إجمالي الودائع كما في %  40.82ليرة سورية أي ما نسبته    15,788,036,232بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد  -

   . 2011كانون األول  31كما في %  31.02ليرة سورية أي ما نسبته    15,500,357,761مقابل   2012كانون األول 
  
كانون  31في كما من إجمالي الودائع %  0.15ليرة سورية أي ما نسبته  57,502,844 المجمدة األخرىبلغت الحسابات  -

 ،2011كانون األول  31كما في  من إجمالي الودائع% 0.03ليرة سورية أي ما نسبته   17,351,894 مقابل، 2012ول األ
  .وهي تخص شركات قيد التأسيس

 
  

 تأمينات نقدية 15
 .20122011

لیرة سوریة لیرة سوریة 

596,833,8021,757,818,683تأمینات نقدیة مقابل تسھیالت مباش  رة
872,268,1381,821,129,591تأمینات نقدیة مقابل تسھیالت غ یر مباش  رة 

63,517,965501,916,354تأمینات نقدیة أخرى  

    1,532,619,905     4,080,864,628 
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 مخصصات متنوعة 16
الرصید 31 كانون األولما تم رده لإلیراداتالمستخدم خالل السنةالمكون خالل السنةالرصید 1 كانون الثاني

یةليرة سورية لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سور
2012

               560,749                 -                  -             153,127             407,622مؤونة مركز القطع التشغیلي
         147,983,020                 -                  -         84,892,422        63,090,598مؤونات لمواجھة أعباء ضریبیة محتملة (*)

            5,348,363                 -                  -           1,856,114          3,492,249مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة
         153,892,132                 -                  -         86,901,663        66,990,469المجموع

2011

 407,622                        (674,972)                  -                    -          1,082,594مؤونة مركز القطع التشغیلي
 63,090,598                           -      (33,432,425)         63,090,598        33,432,425مؤونات لمواجھة أعباء ضریبیة محتملة (*)

 3,492,249                   (2,078,777)                  -                    -          5,571,026مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة
 66,990,469                 (2,753,749)      (33,432,425)         63,090,598        40,086,045المجموع

  

لمواجهة أعباء ضريبية محتملة قد  ذلكو في سنوات سابقة إضافية تم تشكيلها ليرة سورية مؤونات 63,090,598يمثل مبلغ  )*(
ليرة  84,892,422مبلغ ب تكوين مؤونة إضافيةكما تم  .تنتج عن تدقيق الدوائر المالية لضريبة الدخل عن أرباح السنوات السابقة

 4,813,200منها مبلغ  ليرة سورية 147,983,020إلى  وناتالمؤ هذه رض ليصل مجموعغلنفس ال 2012عام  خاللسورية 
  .ليرة سورية تمثل مؤونات رسم طابع مقبولة ضريبياً

     
 

 ضريبة الدخل مخصص  17
20122011

لیرة سوریة لیرة س وریة 

223,220,143267,182,322الرصید في 1 كانون الثاني 
(228,370,754)      (223,220,143)        یطرح : ضریبة الدخل المدفوعة 

(38,811,568)           -                        یطرح : تسویات ضریبیة عن سنوات سابقة 
223,220,143   -                        یضاف: ضریبة الدخل المستحقة (*)

223,220,143   -                        الرصید في 31 ك  انون األول

  

 
حسب التواريخ المحددة لذلك، وتم تسديد مخصصات الضريبة كما ) ضمناً( 2011إلى  2005تم تقديم البيانات الضريبية عن أعوام 

 نتيجة ألعمال التدقيق التي قامت بها الدوائر الضريبية صلت مراحل التكليف عن هذه السنواتو في حين ،وردت في هذه البيانات
  :إلى ما يلي

عام  خالل بالكامل مبلغال هذا تم سداد حيث ليرة سورية، 1,033,760بمبلغ إضافي مقداره تكليف التم : 2005عام  -
 .الضريبية الدوائر لدى قد تم االعتراض على التكليف إلى اللجان المختصةو ،لالستفادة من اإلعفاء على الغرامات 2011

قد تم االعتراض على التكليف إلى اللجان و ليرة سورية، 5,558,443تم التكليف بمبلغ إضافي مقداره : 2006عام  -
 .ذلك لحين صدور نتائج االعتراضو مع العلم بأنه لم يتم تسديد المبلغ الضريبية، المختصة لدى الدوائر

قد تم االعتراض على التكليف إلى اللجان و ليرة سورية، 7,108,354تم التكليف بمبلغ إضافي مقداره : 2007عام  -
 .ليرة سورية 2,634,306المبلغ ليصبح كانت نتيجة االعتراض تخفيض و الضريبيةالمختصة لدى الدوائر 

  .الضريبيةفهي مازالت قيد المراجعة لدى الدوائر ) ضمنا( 2011إلى  2008أما بالنسبة لألعوام من  -
  
  

     

  
 
  
  
  



  ع.م.م.ش بنك عوده سورية
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2012كانون األول  31
 

 

32 

  )تتمة(ضريبة الدخل مخصص  17
  
  :ملخص تسوية الربح المحاسبي مع الربح الضريبي   )*(

  
20122011

لیرة سوریة لیرة سوریة 

        299,838,905                5,586,946صافي الدخل قبل الضریبة
ینزل: 

       (482,603,214)       (1,179,243,469)أرباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة      
           (3,000,000)              (5,000,000)األرباح الموزعة من الشركة السوریة العربیة للت أمین 

           (6,176,121)              (5,980,407)إیرادات فوائد أذونات وسندات خزینة  
           (3,321,250)                           -تكلفة زیادة رأس المال   

           (5,275,448)            (12,586,951)أرباح الشركة التابعة  
                       -            (33,615,966)خسارة تدني موجودات مالیة متوفرة للبیع مستردة      

یضاف  : 
            1,270,200                1,270,200إطفاء الفروغ 

            7,181,533             11,944,393استھالك المباني 
     1,019,625,437        1,046,983,407مخصص الخسائر اإلئتمانیة المباشرة وغیر المباشرة     / االنخفاض الجماعي 

          63,090,598             80,079,222مؤونات لمواجھة أعباء ضریبیة محتملة    
            2,249,932                           -فروقات ضریبة رواتب وأجور مسددة عن أعوام سابقة       

(90,562,625)            892,880,572        

%25%25نسبة ضریبة الدخل 

        223,220,143                           -مخصص ضریبة الدخل عن السنة   
         (38,811,568)                           -ینزل: تسویات ضریبیة عن سنوات سابقة  ( *) 

            1,033,760                           -یضاف تسویات ضریبیة مسددة عن سنوات سابقة    ( **) 
        185,442,335                           -مصروف ضریبة الدخل  

  
  
  
، حيث تم اعتباره نفقة منتجة غير تسهيالت مقابل تم تغيير المعالجة الضريبية لمصروف مخصص الخسائر االئتمانية اإلفرادي)  *(

والخاص بعام  2011استناداً للبيان الضريبي للمصارف الصادر عن وزارة المالية في العام  2011مقبولة ضريبياً في العام 
 مقابلبالتالي يمثل مبلغ التسويات الضريبية عن سنوات سابقة مبلغ الضريبة على مخصص الخسائر االئتمانية اإلفرادي و .2010

بناء على التعديل في المعالجة الضريبية  2010، حيث تم سداد ضريبة الدخل عن عام 2010لعام  منتجة غير تسهيالت
  .للمخصص المذكور

لالستفادة من اإلعفاء على ، حيث تم سداد المبلغ بالكامل 2005تج عن تدقيق أعمال المصرف عن عام التكليف النا يمثل المبلغ) **(
  .الغرامات مع احتفاظ المصرف بحقه بنتيجة االعتراض المقدم إلى الدوائر المالية
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  )تتمة(ضريبة الدخل مخصص  17
 

ليرة سورية ناتجة عن أرباح غير محققة عن تقييم الموجودات المالية  49,337,885تتضمن المطلوبات الضريبية المؤجلة مبلغ  
  .المتوفرة للبيع والتي تظهر ضمن التغير المتراكم في القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية

  
  :إن الحركة على حساب المطلوبات الضريبية المؤجلة كما يلي 

 
20122011

لیرة سوریة لیرة سوریة 

 29,360,820       26,968,486      الرصید في   1 كانون الثاني 
 10,835,441       27,282,957      المضاف خالل السنة  
(13,227,775)    (4,913,558)      المستخدم خالل السنة  

 26,968,486       49,337,885      الرصید في   31 كانون األول 

 
 مطلوبات أخرى 18

 
20122011

لیرة سوریة لیرة سوریة 

 66,681,295          58,630,500         إیرادات مقبوضة مقدمًا
 446,367,897        291,249,138       حواالت وشیكات قید التحصیل

   -                        344,926,044       غرفة التقاص
 7,198,551            5,716,989           اشتراكات تأمینات اجتماعیة

 53,894,672          60,538,321         مصاریف مستحقة الدفع 
 44,832,554          32,421,363         ضرائب متفرقة مستحقة الدفع   

 30,868,266          30,490,038         ذمم دائنة ودائنون آخرون
 10,116,501          10,081,926         إلتزامات ناشئة عن كفاالت مالیة

 2,162,303            2,437,158           توزیعات أرباح غیر مدفوعة 
 45,520,546          604,929              مستحقات شبكة البطاقات االلكترونیة

 11,442,951          922                     فوائد محققة غیر مستحقة الدفع   - ودائع بنوك
 348,395,549        573,522,425       فوائد محققة غیر مستحقة الدفع   -  ودائع عمالء

 4,165,077            3,009,286           فوائد محققة غیر مستحقة الدفع   -  تأمینات نقدیة

    1,413,629,039     1,071,646,162 

  
  
 
  
  
 



  ع.م.م.ش بنك عوده سورية
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2012كانون األول  31
 

 

34 

  رأس المال المكتتب به والمدفوع 19
  

سهم بقيمة اسمية  57,245,000ليرة سورية موزع على  5,724,500,000يبلغ رأسمال البنك المصرح والمكتتب به والمدفوع 
ليرة سورية كما في  1,000سهم بقيمة اسمية  5,724,500مقابل   2012 كانون األول 31ليرة سورية للسهم كما في  100قدرها 

 1,000ليرة سورية بدالً من  100تعديل القيمة االسمية للسهم لتصبح  2012حزيران  06، حيث تم بتاريخ 2011كانون األول  31
  .2011 لعام/  29/ التشريعي رقم  من قانون الشركات الصادر بالمرسوم/  91/ ليرة سورية وذلك بما يتفق مع أحكام المادة 

  
  :فئتين إلىجميع أسهم البنك االسمية تقسم 

  
 بالنسبة. وهي األسهم التي ال يجوز تملكها إال من قبل أشخاص سوريين طبيعيين أو اعتباريين وتسدد قيمتها بالليرات السورية -فئة أ

 سورية مصرف نشرة صرف سعر للسوريين المقيمين في الخارج، يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتاباتهم بالعمالت األجنبية حسب
 .من رأسمال البنك%  51تشكل هذه الفئة .  المركزي

  
وهي األسهم التي يجوز تملكها من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد قيمتها  -ب فئة

  .من رأسمال البنك% 49وتشكل هذه الفئة . المركزي سورية مصرف نشرة صرف سعر بالعمالت األجنبية حسب
  

  .من رأسمال البنك من خالل تملكه ألسهم من الفئة ب% 47ته مجموعة عوده سردار  ما  نسب –ل .م.يمتلك بنك عوده ش
  

والمرسوم رقم  2001لعام  28المتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم  3، صدر القانون رقم 2010كانون الثاني  4بتاريخ 
مليارات ليرة  10لسورية ليصبح الذي يتضمن زيادة الحد األدنى لرأسمال البنوك العاملة في الجمهورية العربية ا 2005لعام  35

سورية وقد منحت البنوك المرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد األدنى المطلوب، وقد تم تمديد المهلة 
  .2011لعام  17القانون رقم لتصبح أربع سنوات بموجب 

  
سورية وذلك عن طريق ضم جزء من األرباح المحققة  ليرة 374,500,000 بمبلغ  2011حزيران  1تمت زيادة رأس المال بتاريخ 

  .ليرة سورية 5,724,500,000في األعوام السابقة ليصبح رأسمال المصرف 
 

 االحتياطيات 20
  
 االحتياطي القانوني - 
  

369/100/3للتعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي رقم  وفقاًو 2011لعام  29على المرسوم التشريعي رقم  بناء 
من األرباح الصافية % 10يتم تحويل  2009شباط  12الصادر بتاريخ  952/100/1ورقم  2009كانون الثاني  20الصادر بتاريخ 

لبنك التوقف عن مثل هذا التحويل يحق ل. قبل الضريبة بعد استبعاد أثر خسائر أو أرباح القطع غير المحققة إلى االحتياطي القانوني
 . من رأسمال البنك%  25 عندما يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساوياً لـ

  
  :يوضح الجدول التالي طريقة احتساب االحتياطي القانوني -

  
20122011

ليرة سورية ليرة سورية 

 299,838,905     5,586,946         الربح قبل الضريبة
(482,603,214)   (1,179,243,469) ينزل: أرباح القطع غير المحققة

 (1,173,656,523)   (182,764,309)

   -                       -                     احتیاطي قانوني %10 
  

  .لالحتياطات وذلك بحسب أحكام القانونلم يتم تشكيل احتياطي قانوني للمصرف وذلك لعدم وجود أرباح محققة خاضعة 
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 )تتمة(االحتياطيات   20
  
  االحتياطي الخاص - 

  

بناء على التعميمين الصادرين عن مصرف سورية المركزي و 23/2002من قانون النقد األساسي رقم  /97/استناداً إلى المادة رقم 
من % 10يتم تحويل  2009شباط  12الصادر بتاريخ  952/100/1ورقم  2009كانون الثاني  20بتاريخ  369/100/3رقم 

نك التوقف عن مثل يحق للب. األرباح الصافية قبل الضريبة بعد استبعاد أثر خسائر أو أرباح القطع غير المحققة إلى االحتياطي الخاص
 . من رأسمال البنك%  100 هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي الخاص مساوياً لـ

 :يوضح الجدول التالي طريقة احتساب االحتياطي الخاص
20122011

ليرة سورية ليرة سورية 

 299,838,905     5,586,946         الربح قبل الضريبة
(482,603,214)   (1,179,243,469) ينزل: أرباح القطع غير المحققة

 (1,173,656,523)   (182,764,309)

   -                       -                     احتیاطي خاص  %10 
  

  .نوذلك بحسب أحكام القانو خاضعة لالحتياطات محققة أرباح لم يتم تشكيل احتياطي خاص للمصرف وذلك لعدم وجود 
 
  

 احتياطي عام لمخاطر التمويل  21
  

تم تعديل بعض التعليمات الواردة  2012 تشرين الثاني 13تاريخ ) 4ب/م ن/902(التسليف رقم و أحكام قرار مجلس النقد على بناء
  :وتعديالته مما أدى إلى) 4ب/م ن/597(قرار مجلس النقد والتسليف رقم  في

كانون  31حيث بلغ إجمالي االحتياطي العام لمخاطر التمويل لغاية  2013تعليق تكوين االحتياطي العام لمخاطر التمويل لنهاية عام 
، مع العلم أن 2011كانون األول  31ليرة سورية، وهو نفس المبلغ الذي تم تكوينه بتاريخ  293,116,747مبلغ  2012األول 

وتعديله بالقرار ) 4ب/م ن/597(ز االحتياطي العام لمخاطر التمويل المتوجب وفق القرار رقم المصرف ملزم باستكمال احتجا
  ).4ب/م ن/902(عند انتهاء العمل بالقرار رقم ) 4ب/م ن/650(
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 التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع 22
 
  

 المجموع       موجودات مالیة متوفرة للبی  ع المجموع موجودات مالیة متوفرة للبیع 
ندات    ع  س  أسھم     شھادات إی داع  سندات       أسھم شھادات إیدا

یرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة   لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  لیرة سوریة  ل

 88,082,462        5,830,820    (475,448)      82,727,090        80,905,086                 8,025,301            (282,837)              73,162,622                الرصید في بدایة الس  نة
 43,084,951        2,925,975       -                 40,158,976        108,754,713               2,708,809               -                         106,045,904              أرباح غیر محققة  

(10,835,441)     (731,494)      (64,203)       (10,039,744)     (27,282,957)               (677,202)              (94,279)               (26,511,476)               مطلوبات ضریبیة مؤجل  ة
صافي المحول إلى بیان ال دخل نتیج ة إع  ادة   

 256,814               -                  256,814         -                       377,116                        -                          377,116                 -                                 التصنیف إلى موجودات مالیة ق  روض وس  لف
صافي  ( األرباح  )  المحققة المحولة إلى بی  ان ال  دخل 

(39,683,700)        -                    -                (39,683,700)     (14,740,822)                  -                            -                        (14,740,822)                 والناتجة من بیع الموجودات المالی  ة المتوف  رة للبی  ع

 80,905,086        8,025,301    (282,837)      73,162,622        148,013,136               10,056,908             -                         137,956,228              الرصید في نھایة الس  نة

20122011

  
ما في ك ليرة سورية  49,337,885 الغةيظهر التغير المتراكم في القيمة العادلة بالصافي بعد تنزيل المطلوبات الضريبية المؤجلة الب

  .2011 كانون األول 31 فيكما ليرة سورية  26,968,486 مقابل 2012األول   كانون 31
 
  

 غير المحققةالمحققة و المدورة األرباح) الخسائرالمتراكمة( 23
 

، يتم فصل الخسائر المتراكمة 362طبقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي الصادرة بناء على قرار مجلس النقد والتسليف رقم 
 هوعليه، فإن. قابلة للتوزيع الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي من حساب األرباح المدورةالغير المحققة ولفروقات القطع غير 

  .2011كانون األول  31ورية كما في ليرة س 5,275,438 ـمقارنة ب المالية  في تاريخ البياناتقابلة للتوزيع  دورةم أرباحاليوجد 
  
 

 أرباح مقترح توزيعها 24
  

  .2012ال يوجد أرباح  قابلة للتوزيع في نهاية عام 
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 الفوائد الدائنة 25
  

20122011

لیرة سوریةلیرة سوریة 

تسھیالت ائتمانیة مباشرة
 352,306,090       369,613,785        حسابات جاریة  مدینة

 1,426,152,773    1,529,046,626     قروض  -  مؤسسات
 107,333,505       1,898,906            قروض  -  الحكومة والقطاع العام  

 260,963,391       146,818,161        سندات محسومة
 68,071,592         43,547,499          تسھیالت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 790,259,028       620,984,616        قروض  -  لألفراد  (التجزئة)
 63,534,947         87,513,343          موجودات مالیة قروض وسلف  
 331,180,601       105,503,578        أرصدة وایداعات لدى مصارف 

 168,030,803       210,767,767        موجودات مالیة متوفرة للبیع
     3,115,694,281 3,567,832,730

 
 

 الـفـوائـد الـمـديـنـة  26
 

20122011

لیرة سوریةلیرة سوریة 

ودائع العمالء
13,228 15,830,840                  حسابات جاریة وتحت الطل  ب

133,004,684 183,842,240                ودائع توفیر      
1,703,300,328 1,702,845,250             ودائع ألجل وخاضعة إلش  عار

19,153,440 3,745,137          ودائع بنوك
50,299,020 18,603,242        تأمینات نقدیة

   1,924,866,709 1,905,770,700
 

 
 الدائنة العموالت والرسوم  27

20122011

ليرة سوريةليرة سورية

 171,405,297      122,362,623     عموالت ورسوم  اإلئتمان المباش  رة
 175,599,552      85,775,370       عموالت ورسوم على العملیات التجاری  ة

 192,781,558      245,676,612     عموالت ورسوم الخدمات المص  رفیة

     453,814,605      539,786,407 
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 العموالت والرسوم المدينة 28
20122011

لیرة سوریة لیرة سوریة 

 10,848,153    17,134,190      عموالت ورسوم مدفوعة للبنوك 
 2,678,365      1,583,010        عموالت ورسوم حواالت

 13,625,974    98,310             عموالت ورسوم بطاقات ائتمان
 965,954         928,990           عموالت ورسوم متنوعة أخرى 

      19,744,500    28,118,446 

 
 

 متوفرة للبيع موجودات مالية أرباح 29
 

20122011

لیرة سوریةلیرة سوریة

 52,911,600     19,654,429       صافي أرباح بیع موجودات مالیة متوفرة للبیع
   -                   33,615,966       خسائر تدني موجودات مالیة متوفرة للبیع مستردة ( * ) 

 3,000,000       5,000,000         عوائد توزیعات أسھم الشركة السوریة العربیة للتأمین ( إیضاح 36) 

       58,270,395     55,911,600 

  
  
كانون األول  31بتاريخ . يمتلك البنك استثمارات مالية متوفرة للبيع صادرة عن بنك خارجي على شكل سندات متوسطة األجل) *(

تبين وجود تراجع في القيمة السوقية لالستثمارات ما جعل البنك يعمل على تحديد القيمة العادلة لهذه االستثمارات واعتبار  2008
تحصيل  2012قد تم خالل عام و .ط دائم في قيمة هذه االستثمارات تم قيدها في بيان الدخل الموحدالفرق كخسارة ناتجة عن هبو

، مع العلم بأن الجزء المتبقي منها بقي مغطى بشكل كامل من قيمة السندات% 9.89دوالر أمريكي أي ما يعادل  494,474مبلغ 
 ).8لمزيد من التفاصيل راجع إيضاح ( .بالمؤونات

  
  

 تشغيلية أخرىيرادات إ 30
20122011

ليرة سورية ليرة سورية

 1,780,835     4,250,583    إیجارات صنادیق حدیدی ة 
 1,496,473       -                 إیرادات خدمات مص  رفیة

 4,307,088     602,544       إیرادات أخ رى  
    4,853,127     7,584,396 
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  الموظفين نفقات 31
20122011

ليرة سورية ليرة سورية

 388,463,693      323,637,833     رواتب ومزایا ومكافآت الموظفین   
 60,971,369        51,696,698       التأمینات اإلجتماعیة 

 9,622,840          8,948,826         مصاریف تأمین صحي    ( إیضاح  36) 
مصروف مخصص مطالبات إضافیة لض  ریبة الروات  ب             

 749,288              -                     واألجور   
 12,960,623        1,717,031         مصاريف تدريب الموظفين 

 22,391,647        9,198,532          أخرى    

     395,198,920      495,159,460 

  
 االئتمانيةمصروف مخصص الخسائر   32

اإلجمالي االف راد الشركات 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

31 كانون األول  2012
671,484,892 1,322,436,756 مخصص تسھیالت ائتمانیة مباشرة   1,993,921,648  

243,780,005    702,288,005المخصص اإلفرادي مقابل تسھیالت غیر منتجة  946,068,010    
427,704,887    620,148,751المخصص الجماعي مقابل تسھیالت منتجة  1,047,853,638  

        1,731,434                -        1,731,434مخصص تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة 
        2,601,665                -        2,601,665المخصص اإلفرادي مقابل تسھیالت غیر منتجة

          (870,231)                -          (870,231)المخصص الجماعي مقابل تسھیالت منتجة
1,324,168,190 671,484,892  1,995,653,082  

31 كانون األول 2011
581,139,663    985,711,896 مخصص تسھیالت ائتمانیة مباشرة   1,566,851,559  

    543,655,096   90,053,878    453,601,218المخصص اإلفرادي مقابل تسھیالت غیر منتجة
491,085,785    532,110,678المخصص الجماعي مقابل تسھیالت منتجة  1,023,196,463  

       (2,078,777)                -       (2,078,777)مخصص تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة 
        1,492,249                -        1,492,249المخصص اإلفرادي مقابل تسھیالت غیر منتجة

       (3,571,026)                -       (3,571,026)المخصص الجماعي مقابل تسھیالت منتجة
983,633,119    581,139,663  1,564,772,782  
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 مصاريف تشغيلية أخرى 33
 

20122011

لیرة سوریة لیرة سوریة 

 102,282,072       101,093,017      إیجارات    
 13,037,839         3,554,157          إعالنات    

 9,280,104           6,999,201          قرطاسیة ومطبوعات 
 16,699,475         19,777,724        برید وھاتف وتلكس وانترنی  ت

 2,505,367           1,214,934          مصاریف بطاقات اإلئتمان  
 17,050,277         10,548,246        رسوم وأعباء حكومیة  

 15,543,800         18,089,809        استشارات ورسوم قانونی  ة
 2,879,714           4,614,701          السویفت     

 44,646,243           -                        نفقات التطویر   (إیضاح  36)
 19,444,943         17,780,069        صیانة   

 11,389,645         11,309,887        نقل وسفر 
 11,244,636         17,581,722        المنافع  

 22,486,579         39,737,720        تأمین  (إیضاح  36)
 18,680,641         23,138,869        مصاریف معلوماتیة 

 15,018,842         18,360,187        خدمات تنظیف وأمن وحراسة وإص  الح
 2,293,962           707,458              اشتراكات    

 13,764,670         19,673,383         أخرى   

      314,181,084       338,248,809 

  
  

 الحصة األساسية للسهم من ربح السنة العائد إلى مساهمي البنك  34
  
ذلك كما خالل السنة و ةعدد األسهم القائمحساب حصة السهم العادي الواحد من خالل قسمة أرباح السنة على الوسطي المرجح ل يتم
 :يلي

 
20122011

5,586,923114,396,560ربح السنة العائد إلى مساھمي البنك (لیرة سوریة)

 57,245,000       57,245,000      وسطي عدد االسھم قید التداول خالل السنة (*)

الحصة األساسیة  للسھم من ربح السنة 
                 2.00                 0.10    العائد إلى مساھمي البنك (لیرة سوریة)

 
 إلىليرة سورية  1,000تم إعادة احتساب وسطي عدد األسهم قيد التداول لفترة المقارنة نظراَ لتعديل القيمة االسمية للسهم من  )*(

  .19 ليرة سورية  كما هو مبين في اإليضاح رقم 100
  

عند السهم  ربحلها تأثير على   مالية مطابقة للحصة األساسية لعدم إصدار البنك ألدوات السنةإن الحصة المخفضة للسهم من ربح 
  .ممارستها
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 النقد وما في حكمه 35
 

20122011

لیرة سوریة لیرة سوریة 

12,078,218,69710,111,120,646النقد واألرصدة لدى مصرف سوریة الم ركزي  (*)
6,573,551,5278,627,814,434یضاف  :  أرصدة لدى المصارف التي تستحق خالل ثالثة أش  ھر

(523,374,672)      (811,600,443)          ینزل  :  ودائع البنوك التي تستحق خالل ثالثة أش  ھر

      17,840,169,781   18,215,560,408 

 
النقد ة لذلك ال تعتبر جزء من البنك التشغيلية اليومي أنشطةيستخدم احتياطي الودائع لدى مصرف سورية المركزي في  ال  )*(

 في حكمه ما و
  

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 36

  :من المبالغ التاليةتتكون تعويضات اإلدارة العليا 
 

20122011

لیرة سوریةلیرة سوریة

 27,982,735        20,790,000             الراتب األساسي
 8,547,391          3,897,210               میزات ومنافع قصیرة األج ل 

 36,530,126        24,687,210             مجموع تعویضات موظف ي اإلدارة الرئیس یین  

 
  تعامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى

بتعامالت تجارية مع المصارف ذات العالقة ) ضمن أعماله االعتيادية(التعامالت مع أعضاء اإلدارة العليا قام البنك  إلىباإلضافة 
إن جميع التسهيالت . العموالت التجارية السائدةأسعار الفوائد و وباستخدامئدة، وكبار المساهمين بحدود التعامالت التجارية السا

  .لم يؤخذ لها أية مخصصاتتعتبر عاملة وذات العالقة االئتمانية الممنوحة لألطراف 
  

  :تشمل البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للبنك والشركة التابعة
  

20122011نسبة الملكیةاسم الشركة

لیرة سوریة لیرة سوریة 

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

 رأسمال الشركة
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  )تتمة(لمعامالت مع األطراف ذات العالقة ا 36
  

الجھة ذات العالقة
31 كانون األول 312011 كانون  األول 2012المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارةالشركات الحلیفةالشركة األم 
لیرة سوریةلیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

بنود داخل بیان المركز المالي الموحد: 
       4,046,850,140              4,761,593,949                           6,271,509                   2,125,443             4,753,196,997حسابات جاریة مدینة ( موجودات  ) 
          248,871,573                 227,376,660                         69,203,579               158,151,954                         21,127حسابات جاریة دائنة ( مطلوبات) 

          290,924,000                                -                                      -                              -                               -ودائع ألجل ( موجودات  ) 
       1,763,188,236              1,356,320,357                       324,586,216            1,031,734,141                               -ودائع ألجل ( مطلوبات)  * 
          348,257,694                 429,925,200                                      -                              -                429,925,200تأمینات نقدیة ( موجودات  ) 
              5,119,255                     5,304,006                           4,163,472                   1,140,534                               -تأمینات نقدیة ( مطلوبات) 

            60,700,402                   63,409,211                                      -                 63,409,211                               -استثمارات ومساھمات
              1,039,139                        171,887                                12,195                              -                       159,692الفائدة المستحقة القبض 
            36,660,770                   19,709,856                           3,903,524                 15,806,332                               -الفائدة المستحقة الدفع 

معامالت خاصة باستثمارات مالیة عن طریق       
       1,967,297,276              3,744,172,675                                      -                              -             3,744,172,675الشركة األم

بنود خارج بیان المركز المالي الموحد: 
       1,067,487,144              1,019,262,456                                      -                 31,141,191                988,121,265كفاالت صادرة

          447,988,800                 582,344,597                                      -                              -                582,344,597كفاالت واردة
          267,201,771                   33,433,825                                      -                   1,746,252                  31,687,573اعتمادات استیراد

المجموع
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 )تتمة(ذات العالقة  األطرافالمعامالت مع  36
  

المجموع  الجھة ذات العالقة  
31 كانون األول 312011 كانون   األول  2012المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة  الشركات الحلیفة الشركة األم 
لیرة سوریةلیرة    سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

عناصر بیان الدخل الموحد   : 
               17,204,198          16,793,751                        1,156,666       113,069   15,524,016فوائد دائنة 
            (111,760,358)       (121,858,132)                     (26,205,036) (95,653,096)               -فوائد مدینة

               26,238,552            3,634,140                                   -               -    3,634,140عموالت دائنة عن طریق الشركة األم والشركات الحلیفة
                 3,000,000            5,000,000                                   -    5,000,000               -عوائد توزیعات أرباح مقبوضة

              (44,646,243)                       -                                   -               -               -مصاریف التطویر 
              (32,109,419)         (48,686,546)                                   - (48,686,546)               -مصاریف تأمین

               52,911,600          53,270,395                                   -               -   53,270,395أرباح بیع استثمارات مالیة عن طریق الشركة األم

(*) الحدود العلیا والدنیا لمعدالت الفائدة الممنوحة على ودائع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة العلیا تترواح بین 7% و %11.
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 للموجودات والمطلوبات المالية القيمة العادلة 37
  

  قياس القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
  
  :التسلسل الهرمي التالي في قياس واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية المجموعة ستخدم ت

  .في سوق مالي فعال لموجودات مماثلة) غير المعدلة(األسعار المدرجة : المستوى األول
  . طرق تقييم، حيث أن المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة يمكن مالحظتها إما مباشرة أو بشكل غير مباشر: المستوى الثاني
  . طرق تقييم حيث أن المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة غير مبنية على معلومات سوق ملحوظة: المستوى الثالث

  : الجدول التالي تحليل الموجودات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب كل مستوى من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة يوضح
  

تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية    
20122011

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالمجموع  المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح  

      5,867,028,038                -      60,700,402      5,806,327,636               5,567,924,879              -        63,409,211             85,504,515,668موجودات مالیة متوفرة للبیع

5,504,515,668             63,409,211        -              5,567,924,879               5,806,327,636      60,700,402      -                5,867,028,038      
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 )تتمة(القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  37
  

  فیما یلي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة لألدوات المالیة في البیانات المالیة الموح  دة.  ال یتضمن الجدول القیم العادلة للموجودات والمطلوبات غیر المالیة.  
20122011

الربح  (الخسارة  )  غیر المعترف بھ  القیمة العادلة القیمة الدفتریة الربح  (الخسارة)  غیر المعترف بھ  القیمة العادلة القیمة الدفتریة 
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

 الـمـوجودات المالیة
                      (5,650,877)     12,783,463,715     12,789,114,592                          (9,804,234)     14,051,917,763          14,061,721,997 نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة    

                                  -       8,627,814,434       8,627,814,434                                      -       6,573,551,527            6,573,551,527 أرصدة  لدى المصارف 
                       1,256,094       2,936,991,796       2,935,735,702                                      -                         -                              - ایداعات لدى المصارف   

                    (52,066,007)     29,088,622,750     29,140,688,757                      (140,279,928)     20,613,187,629          20,753,467,557 تسھیالت ائتمانیة مباشرة    (بالصافي     )
                     43,683,767       1,351,488,600       1,307,804,833                                      -                         -                              - موجودات مالیة قروض وسلف   

                                  -       5,867,028,038       5,867,028,038                                      -       5,567,924,879            5,567,924,879 موجودات مالیة متوفرة للبیع 
                                  -          604,695,882          604,695,882                                      -          753,968,822               753,968,822 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي     

 المطلوبات المالیة 
                                  -       1,023,374,672       1,023,374,672                                      -          811,600,443               811,600,443 ودائع بنوك

                       3,295,994     49,967,811,150     49,971,107,144                           7,041,141     38,666,500,516          38,673,541,657 ودائع العمالء
                                  -       4,080,864,628       4,080,864,628                                      -       1,532,619,905            1,532,619,905 تأمینات نقدیة 

                      (9,481,029)                      (143,043,021) مجموع التغییر في القیم العادلة غیر المعترف بھ    

  
  :تحديد القيم العادلة لألدوات الماليةلفيما يلي االفتراضات المستخدمة 

  المبلغ المسجل مساوي تقريباً للقيمة العادلة 
  .يرينطبق ذلك على ودائع التوفير وتحت الطلب واألدوات المالية ذات معدل فائدة متغ. من المفترض أن القيمة المسجلة للموجودات والمطلوبات المالية قصيرة األجل مساوية تقريباً للقيمة العادلة

  األدوات المالية ذات المعدل الثابت
يتم احتساب القيمة العادلة المقدرة للودائع . معدل الفائدة الحالي ألداة مالية مماثلةيتم تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ذات المعدل الثابت بمقارنة معدل الفائدة في السوق عند االعتراف األولي مع 

في األسواق  ةيتم تسجيل القيمة العادلة للسندات المتداول. واالستحقاقفائدة بمعدل ثابت بناء على التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدالت الفائدة السائدة في السوق ألداة مماثلة في مخاطر االئتمان  التي تتقاضى
تقنية التدفقات النقدية  باستخدامأما فيما يتعلق بالسندات التي ليست متداولة في أسواق مالية ناشطة منتظمة، يتم تحديد القيمة العادلة . وراق الماليةالمالية الناشطة والمنتظمة، بالرجوع إلى األسعار المعلنة في سوق األ

  .لالستحقاقالمخصومة على أساس مردود معدل الفائدة الفعلي المناسب للفترة المتبقية 
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 المخاطر إدارة  38
 

 مقدمة 38.1
  

المخاطر هي جزء أساسي من أعمال المصارف واإلطار العام إلدارة المخاطر في المجموعة يقوم على تحديد وفهم وتقييم المخاطر التي 
تواجه عمل البنك والتأكد من بقائها ضمن المستويات المحدودة والمقبولة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقليص المخاطر للوصول إلى 

  .التوازن األمثل بين عاملي المخاطرة والعائد
  

مخاطر السوق تتضمن مخاطر أسعار . أهم أنواع المخاطر هي مخاطر االئتمان، مخاطر السوق، مخاطر السيولة ومخاطر التشغيلإن 
  .الفائدة ومخاطر العمالت

 
 الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطرو االستراتيجيات العامة

  
 :المصرف بما يتعلق بإدارة المخاطر بالنقاط التاليةتتلخص إستراتيجية  •

  .مواكبة التطور الحاصل في أعمال المصرف التجارية ومساندة استراتيجياته بهذا الخصوص -
المساهمة في تطور الوضع المالي للمصرف من خالل إيجاد التوازن األمثل بين عاملي المخاطرة والعائد إضافة إلى  -

  تخفيف
  .على رأسمال المصرف وأرباحه" أحداث غير متوقعة قد تؤثر سلباآثار أية   
  العمل على صياغة مدى القابلية للمخاطرة لدى المصرف التي تحدد السقوف للمخاطر التي من ضمنها يجب على إدارة   -
  .المصرف أن تعمل  
 .م بمستويات سقوف المخاطر المحددةالمراقبة المتواصلة لمستوى المخاطر في المصرف من أجل التأكد من مدى االلتزا -

 
مجلس اإلدارة هو الجهة المسؤولة عن تحديد أنواع المخاطر إضافة إلى السقوف القصوى التي يمكن للمجموعة القبول بها،  •

. " Risk Appetite "القابلية للمخاطر"يتعلق بكل نوع من أنواع المخاطر التي تتعرض لها وهي ما يعرف بــ فيما 
اإلدارة على سياسات وإجراءات إدارة المخاطر بكافة أنواعها وهو يتلقى دوريا تقارير عن المخاطر التي  يوافق مجلس

 .مستقبال بنكيواجهها أو يمكن أن يواجهها ال
 

تقييم فعاليتها إضافة إلى و لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة ومهمتها اإلشراف على إدارة المخاطر بشكل عام •
واقتراح سياسات وإجراءات إدارة المخاطر والقابلية للمخاطر ورفعها إلى مجلس اإلدارة، كما أن هذه اللجنة مسؤولة مراجعة 

الوصل بين إدارة ، تحديد سيناريوهات اختبارات الجهد وتقييم نتائجها وهي صلة بنكعن مراقبة تطور مستوى المخاطر في ال
  .مجلس اإلدارةالمخاطر و

 
  .إضافة إلى عضوين غير تنفيذيين من أعضاء مجلس اإلدارة وتجتمع بشكل دوري بنكاللجنة من الرئيس التنفيذي لل تتألف

 
اللجنة التنفيذية تشارك في صياغة السياسات واإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر وتقوم بمراجعة التقارير الصادرة عن قسم  •

 .إدارة المخاطر
 

هي مسؤولة جزئيا عن إدارة مخاطر السوق ومخاطر السيولة باإلضافة إلى تحديد و لمطلوباتلجنة إدارة الموجودات وا •
استراتيجيات مواجهة هذه المخاطر ومراقبة تطبيق أسس إدارة المخاطر وااللتزام بالسقوف المحددة والسياسات واإلجراءات 

 .   الموافق عليها من قبل مجلس اإلدارة
  

ما يتعلق بالمخاطر التي فيإبداء الرأي أيضا بشكل مستقل و تقيد باإلجراءات والسياسات المعتمدة،قسم إدارة المخاطر مهمته ال •
يلتزم . إلى مجلس اإلدارةو تواجهها المجموعة، ويقوم بإصدار التقارير الدورية عن هذه المخاطر ورفعها إلى اإلدارة العليا

 .رف سورية المركزي المتعلقة بهقسم إدارة المخاطر بالتعليمات والقرارات الصادرة عن مص
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 )تتمة( إدارة المخاطر  38
       

 )تتمة( مقدمة 38.1
 

  )تتمة( الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطرو االستراتيجيات العامة
  

 :الهيكل التنظيمي لدائرة المخاطر •
  

  
  

سنوي حيث يراجع مدى توافق المصرف مع اإلجراءات والسياسات التدقيق الداخلي يقوم بتدقيق عملية إدارة المخاطر بشكل  •
 .وتتم مناقشة نتائج التدقيق مع اإلدارة وترفع التقارير واالقتراحات إلى لجنة التدقيق. المتبعة

 
 قياس المخاطر ونظام التقارير

  
قياس مخاطر المجموعة بطريقة تعكس الخسائر المتوقعة التي يمكن أن تنتج في الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة بناء على  يتم

هذه الطرق تعتمد على االحتماالت المبنية من التجارب السابقة ومعدلة لتعكس . تقدير إلجمالي الخسائر الفعلية باستخدام طرق إحصائية
  .كما تدرس المجموعة أسوأ االحتماالت التي يمكن أن تنتج عن الظروف االستثنائية. يةالظروف االقتصاد

  
كما تقوم . يتم مراقبة وضبط المخاطر بناء على السقوف المعتمدة التي تعكس إستراتيجية المجموعة وحدود ومستويات المخاطر المقبولة

 .ا بالمخاطر اإلجمالية بمختلف أنواعهاالمجموعة بقياس القدرة اإلجمالية لتحمل المخاطر ومقارنته
  

يتم تجميع المعلومات من جميع وحدات العمل ألغراض التحليل والمراقبة والتعرف على المخاطر في مرحلة مبكرة كما يتم تقديم تقرير 
يتم التحليل . مخاطرإلى مجلس اإلدارة وإدارة المخاطر ورؤساء األقسام يتضمن إجمالي مخاطر االئتمان ونسب السيولة وتغيرات ال

بشكل مفصل شهريا حسب قطاعات األعمال والزبائن والقطاعات الجغرافية وتقوم اإلدارة بتقييم مخصص الخسائر االئتمانية بشكل 
 .لتزويده بجميع المعلومات الالزمة لتقييم مخاطر المجموعة ربع سنوييستلم مجلس اإلدارة تقريراً شامالً عن المخاطر بشكل . ربعي

  
م تحضير تقارير مخاطر تفصيلية وتوزع على جميع األقسام للتأكد من أن جميع المعلومات الضرورية والمحدثة متوفرة على يت

 .مستويات المجموعة كافة
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 )تتمة( إدارة المخاطر 38
       

 )تتمة( مقدمة 38.1
  

 أساليب تخفيض المخاطرو إجراءات إدارة المخاطرو سياسات
بقرارات مجلس النقد  م تحديدهاتإن العامل األساسي في سياسة إدارة ومراقبة المخاطر االئتمانية في المجموعة هو السقوف التي 

والتي تعكس  تحديد سقوف دون السقوف المشار إليها أعاله وذلك تبعاً لشروط التشغيل اإلدارةة وقد يرتأي مجلس لوالتسليف ذات الص
هذه السقوف تحدد مستوى على في تعاملها مع السوق واألهداف التي تعمل لتحقيقها، وفي الوقت نفسه بناء إستراتيجية المجموعة 

بشكل و تتضمن هذه السقوف الحدود االئتمانية بشكل عام. المخاطر القصوى المقبول بها من قبل المجموعة والتي ال يجب تجاوزها
  .محدد في قطاعات معينة أو مناطق جغرافية واحدة

  
يتم بشكل دوري متابعة ودراسة البيانات واألرقام الصادرة عن إدارة التسليف من أجل تحديد وقياس المخاطر التي تتعرض لها 
المجموعة ومقارنتها بالسقوف المحددة وبالتالي رفع نتائج هذه الدراسات إلى اإلدارة العليا بشكل دوري، كما ترفع تقارير فصلية إلى 

  .ما يتعلق بهذه المخاطرفياتخاذ القرارات المناسبة مجلس اإلدارة من أجل 
  

ضمانات و تعتمد المجموعة أيضا على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر االئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول ال
 .ووفقاً للتعليمات النافذة وفقا لمعايير وأسس معتمدة

 تركزات المخاطر

مجموعة من المراسلين أو العمالء بأعمال متشابهة أو ممارسة األعمال ضمن بيئة جغرافية واحدة أو ذات تنشأ التركزات عند قيام 
ات ظروف اقتصادية متماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلين أو العمالء على اإليفاء بالتزاماتهم التعاقدية والتي ممكن أن تتأثر بنفس التغير

  .تدل التركزات على حساسية البنك تجاه قطاع اقتصادي معين أو قطاع جغرافي معين. ىاالقتصادية والسياسية والظروف األخر

حددت سياسات وإجراءات البنك أطر للمحافظة على محفظة ائتمانية متنوعة لتجنب الزيادة في التركزات وإدارة مخاطر االئتمان 
 . وضبطها

 
  مخاطر االئتمان 38.2

يعمل البنك على إدارة . تخلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك مخاطر االئتمان هي مخاطر حدوث خسائر نتيجة
وحجم التعرض االئتماني لكل قطاع أو منطقة ) فرد أو مؤسسة(السقوف والرقابة على مخاطر التركزات االئتمانية على مستوى العميل 

  .جغرافية

البنك بتحديد مستويات مخاطر االئتمان المقبولة من خالل وضع سقوف لمقدار المخاطر المقبولة للعالقة مع المقترض الواحد أو  ويقوم
 .مجموعة المقترضين ولكل قطاع أو منطقة جغرافية

  
  الضمانات المحتفظ بها والتحسينات االئتمانية 

الئتمان منها الحصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات وفقا لمعايير يعتمد البنك على عدة أساليب وممارسات لتخفيف مخاطر ا
 :وأبرز أنواع الضمانات هي .وأسس معتمدة

  .الرهونات للمباني السكنية والعقارات والمخزون والضمانات النقدية: بالنسبة للقروض التجارية •

  .للمباني السكنية والسيارات والرواتب والضمانات النقدية الرهونات: بالنسبة لألفراد •

تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمانات ويتم طلب ضمانات إضافية وفقاً لشروط االتفاقية، ويتم مراجعة القيمة السوقية للضمانات خالل 
 .دراسة كفاية مخصص الخسائر االئتمانية

  
  تقييم انخفاض القيمة إفرادياً

  

يوم أو وجود صعوبات مالية تواجه  180إن المؤشرات الرئيسية النخفاض قيمة القروض هي استحقاق األصل أو الفائدة لفترة تزيد عن 
  .العميل أو تؤثر على تدفقاته النقدية واإلخالل بشروط العقد األصلي

 .يقوم البنك بتقييم انخفاض القيمة بشكل منفرد وبشكل جماعي
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 )تتمة(إدارة المخاطر  38
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 38.2
  

  مقابل التسهيالت غير المنتجة المخصص اإلفرادي

مجلس النقد و  القرارات الصادرة عن یحدد البنك مالئمة المخصصات لجمیع القروض والسلف الھامة بشكل منفرد، وفقًا لمؤشرات 
كانون  9تاریخ  4ب/م ن/ 597القرار رقم  و 2012تشرین الثاني  13تاریخ  4ب/نم /902التسلیف ذات الصلة وھي القرار رقم 

  :ووفقَا للمؤشرات التالیة 2010نیسان  14تاریخ  4ب/م ن/650و القرار  2009األول 

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

  مركز مالي وكلما اقتضت الحاجة لذلك بیانیتم تقییم الخسائر االئتمانیة في تاریخ كل 
 

  مقابل التسهيالت المنتجة المخصص الجماعي
  

تقييم المخصص عن خسائر القروض والسلف بشكل جماعي بالنسبة للقروض والسلف التي ال تعتبر هامة بشكل منفرد أو في حال  يتم
يقوم البنك في تاريخ كل بيان مركز مالي بتقييم المخصص ومراجعة  كل . عدم وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة بشكل منفرد

  .محفظة على حدة
ند التقييم الجماعي انخفاض القيمة المحتمل في المحفظة حتى عند عدم وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة يؤخذ باالعتبار ع
  .بشكل موضوعي

  :يتم تقييم خسارة انخفاض القيمة باعتبار العوامل التالية
وغيرها، التأخر الناجم عن تاريخ تحقق  المستويات الحالية للتسهيالت المتعثرة تاريخ الخسائر في المحفظة، الظروف االقتصادية الحالية،

الخسائر وتاريخ تحديد ضرورة وجود مخصص إفرادي لهذه الخسائر، باإلضافة إلى الدفعات المتوقعة واالستردادات في حال انخفاض 
  .إن اإلدارة هي المسؤولة عن تحديد طول هذه المدة التي قد تمتد إلى سنة. القيمة

  .مخصص انخفاض القيمة للتأكد من توافقه مع سياسات البنك العامةتقوم إدارة االئتمان بمراجعة 
 .يتم تقييم مخصص التعهدات المالية واالعتمادات المستندية بطريقة مماثلة لطريقة تقييم القروض

 
  اختبارات الجهد 

االقتصادية السلبية أو أية  يتم إجراء اختبارات جهد على المحفظة االئتمانية بشكل خاص، من أجل دراسة مدى تأثير بعض العوامل
عوامل أخرى على التصنيف االئتماني للمحفظة بصورة عامة وانعكاسه على أداء هذه المحفظة والخسائر التي يمكن أن يتكبدها 

  .المصرف جراء هذه العوامل
  

تقسم إلى نوعين أساسيين، األول الذي يتضمن التأثيرات المتداخلة لعدة عوامل مخاطر و تعتمد اختبارات الجهد على تحليل سيناريوهات
ة قد يتأثر بها السوق الثاني يعتمد على أحداث استثنائية ولكن محتملو يعتمد على سيناريوهات مبنية على أحداث قد حصلت في السابق،

  .ليس المجموعة وحدها، أو يتعلق بناحية معينة لدى المجموعةبشكل عام و
  

تم إجراء اختبارات جهد على محفظة التسهيالت ، ونتيجة لذلك تم تشكيل مؤونة انخفاض جماعي إضافية مقابل التسهيالت المنتجة تفوق 
وتعديالته الالحقة، وذلك بهدف الحد من مخاطر االئتمان المتزايدة في  597بقيمتها النسب المحددة في قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

 .قتصادية االستثنائيةظل الظروف اال
 

  المخاطر االئتمانية المتعلقة بالتعهدات

يتم تحصيل هذه الدفعات . لتلبية احتياجات العمالء تلزم هذه التسهيالت البنك بأداء دفعات بالنيابة عن عمالئه يقوم البنك بتقديم كفاالت
نفس سياسات البنك  بإتباعتتسم هذه التسهيالت بنفس المخاطر االئتمانية للقروض وتتم الوقاية من هذه المخاطر . وفقاً لشروط االعتماد

  . وإجراءاته الرقابية
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 )تتمة(المخاطر  إدارة   38
 

 )تتمة( االئتمان مخاطر 38.2

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

31 كانون األول 312011 كانون األول 2012
لیرة سوریةلیرة سوریة

بنود داخل المیزانیة
       9,816,110,343    12,142,760,344أرصدة  لدى بنوك مركزیة

       8,627,814,434      6,573,551,527أرصدة  لدى المصارف
       2,935,735,702                      -ایداعات لدى المصارف 

     29,140,688,757    20,753,467,557التسھیالت االئتمانیة المباشرة
       4,541,251,704      2,004,922,046          لألفراد

       1,679,997,193      1,484,675,049          القروض العقاریة
     22,378,789,172    16,871,600,868          الشركات الكبرى

          540,650,688         392,269,594          المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
       1,307,804,833                      -موجودات مالیة قروض و سلف

       5,806,327,636      5,504,515,668موجودات مالیة متوفرة للبیع
          421,051,293         344,086,559موجودات أخرى

          604,695,882         753,968,822الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

46,072,350,477    58,660,228,880     

بنود خارج المیزانیة
          678,402,876         270,415,617اعتمادات االستیراد

          849,086,842                      -قبوالت
       2,512,144,267      1,297,918,865كفاالت صادرة لزبائن:

          953,872,459         605,542,664         دفع
       1,364,780,645         673,294,951         حسن تنفیذ

          193,491,163          19,081,250         أخرى
       4,760,875,730      4,220,234,821كفاالت صادرة لمصارف

       6,586,338,534      2,466,122,578سقوف تسھیالت مباشرة غیر مستغلة 
       3,662,504,060         884,402,097سقوف تسھیالت غیر مباشرة غیر مستغلة 

9,139,093,978      19,049,352,309     

     77,709,581,189    55,211,444,455إجمالي المخاطر اإلئتمانیة
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  )تتمة(إدارة المخاطر  38
  

  )تتمة( االئتمانمخاطر  38.2
  حسب درجة المخاطر المباشرة توزيع التعرضات االئتمانية

   

 حیث جاء ھذا القرار معدًال 2013الصدور وحتى نھایة عام عن مجلس النقد والتسلیف والذي یعتبر نافذا من تاریخ  2012تشرین الثاني  13الصادر بتاریخ  4ب/ م ن/902تم التصنیف بناًء على أحكام القرار رقم 
  :الصادرین عن مجلس النقد والتسلیف كما یلي 2010نیسان  14الصادر بتاریخ  4ب/م ن/650وبعض أحكام القرار  2009كانون األول  9الصادر بتاریخ  4ب/م ن/ 597كام القرار رقم لبعض أح

31 كانون  األول 2012

المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالشركات الكبرى القروض العقاریة األفراد لیرة سوریة 
الحكومة 

المجموعوالقطاع العام 

                      233,187,560                                 -                    3,402,319                     227,854,951                     1,322,705                         607,585دیون متدنیة المخاطر
                 12,400,869,060                                 -                196,304,106                  9,070,367,828              1,153,971,416               1,980,225,710عادیة  (مقبولة المخاطر)

                   7,594,322,427                                 -                139,387,672                  6,753,850,984                 111,381,738                  589,702,033تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصا")
                 20,228,379,047                                 -                339,094,097                16,052,073,763              1,266,675,859               2,570,535,328المجموع

                 11,129,387,899                                 -                151,073,897                  8,671,459,849                 942,607,835               1,364,246,318منھا غیر مستحقة
                   9,098,991,148                                 -                188,020,200                  7,380,613,914                 324,068,024               1,206,289,010منھا مستحقة (* ): 

                   3,223,343,849                                 -                  35,915,247                  2,524,275,882                 175,307,838                  487,844,882لغایة  60 یوم 
                      398,812,849                                 -                  18,877,926                     213,814,012                   37,378,448                  128,742,463من61 یوم لغایة  90 یوم

                   5,476,834,450                                 -                133,227,027                  4,642,524,020                 111,381,738                  589,701,665من 91 یوم لغایة  179 یوم
                   4,921,377,858                                 -                106,215,162                  3,798,710,980                 249,289,334                  767,162,382غیر عاملة : 

                   1,314,896,606                                 -                  10,932,463                     966,234,613                   81,299,105                  256,430,425دون المستوى 
                   1,102,286,443                                 -                  14,263,256                     738,062,758                 113,929,984                  236,030,445مشكوك فیھا

                   2,504,194,809                                 -                  81,019,443                  2,094,413,609                   54,060,245                  274,701,512ھالكة  ( ردیئة )

                 25,149,756,905                                 -                445,309,259                19,850,784,743              1,515,965,193               3,337,697,710المجموع 
                     (285,452,922)                                 -                 (38,477,181)                    (246,965,179)                               -                          (10,562)یطرح : الفوائد المقبوضة مقدماً  

                     (276,560,696)                                 -                   (6,994,324)                    (211,597,948)                 (11,481,665)                   (46,486,759)یطرح : فوائد معلقة 
                  (3,834,275,730)                                 -                   (7,568,160)                 (2,520,620,748)                 (19,808,479)              (1,286,278,343)یطرح : مخصص التدني

                 20,753,467,557                                 -                392,269,594                16,871,600,868              1,484,675,049               2,004,922,046الصافي

الشركات  
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 )تتمة(المخاطر إدارة  38
 
 )تتمة( االئتمانمخاطر  38.2
  

  )تتمة( توزيع التعرضات االئتمانية المباشرة حسب درجة المخاطر
  

  :النقد والتسليف كما يليالصادرين عن مجلس  2010نيسان  14الصادر بتاريخ  4ب/م ن/650أحكام القرار و 2009كانون األول  9الصادر بتاريخ  4ب/م ن/ 597تم التصنيف بناء على أحكام القرار رقم 
  

31 كانون األول   2011

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  الشركات الكبرى القروض العقاریة األفراد      لیرة سوریة 
الحكومة  

المجموع    والقطاع العام 

                        51,825,593                                 -                  29,879,130                         2,131,982                     8,187,121                    11,627,360دیون متدنیة المخاطر
                 24,683,840,715                                 -                464,373,437                18,646,367,348              1,463,985,511               4,109,114,419عادیة (مقبولة المخاطر )

                   4,000,416,112                                 -                  21,167,928                  3,248,528,133                 114,152,914                  616,567,137تحت المراقبة   (تتطلب اھتماما خاصا" )
                 28,736,082,420                                 -                515,420,495                21,897,027,463              1,586,325,546               4,737,308,916المجموع    

                 21,970,070,623                                 -                468,397,512                16,628,173,411              1,361,461,618               3,512,038,082منھا غیر مستحقة
                   6,766,011,797                                 -                  47,022,983                  5,268,854,052                 224,863,928               1,225,270,834منھا مستحقة (* ):

                   4,195,763,260                                 -                  36,133,775                  3,441,514,634                 110,711,014                  607,403,837لغایة  30 یوم 
                   1,276,165,746                                 -                    7,054,381                     870,469,240                   63,417,871                  335,224,254من31 یوم لغایة  60 یوم

                   1,294,082,791                                 -                    3,834,827                     956,870,178                   50,735,043                  282,642,743من 61 یوم لغایة  90 یوم
                   2,933,046,038                                 -                  87,548,714                  2,286,750,040                   96,461,157                  462,286,127غیر عاملة:

                   1,489,016,161                                 -                  71,873,069                  1,131,511,614                   72,030,436                  213,601,042دون المستوى 
                      238,645,468                                 -                    2,563,109                     123,701,566                   13,868,324                    98,512,469مشكوك فیھا 

                   1,205,384,409                                 -                  13,112,536                  1,031,536,860                   10,562,397                  150,172,616ھالكة  ( ردیئة )

                 31,669,128,458                                 -                602,969,209                24,183,777,503              1,682,786,703               5,199,595,043المجموع  
                     (524,604,594)                                 -                 (59,105,346)                    (465,090,893)                               -                        (408,355)یطرح : الفوائد المقبوضة مقدماً  

                     (153,107,655)                                 -                   (2,666,678)                    (131,115,431)                   (2,596,287)                   (16,729,259)یطرح : فوائد معلقة 
                  (1,850,727,452)                                 -                      (546,497)                 (1,208,782,007)                      (193,223)                 (641,205,725)یطرح : مخصص التدني

                 29,140,688,757                                 -                540,650,688                22,378,789,172              1,679,997,193               4,541,251,704الصافي   

الشركات    

  
.مستحقا إذا تجاوز السقف الممنوحيعتبر الحساب الجاري المدين و يعتبر كامل رصيد الدين مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد،) *(
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 )تتمة(إدارة المخاطر  38
 
 )تتمة(مخاطر االئتمان  38.2
 

  توزيع التعرضات االئتمانية غير المباشرة حسب درجة المخاطر
  

31 كانون األول   2012

الشركات الكبرى القروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة

المؤسسات 
الصغیرة  

والمتوسطة
الحكومة  

المجموعوالقطاع العام 

                  365,722,046           -             -                  365,722,046           -       -دیون متدنیة المخاطر 
               1,035,621,763           -             -               1,035,621,763           -       -عادیة  ( مقبولة المخاطر) 

                  132,809,529           -             -                  132,809,529           -       -تحت المراقبة   ( تتطلب اھتماما خاصا") 
               1,534,153,338           -             -               1,534,153,338           -       -المجموع

               1,534,153,338           -             -               1,534,153,338           -       -منھا غیر مستحقة  
                                 -           -             -                                -           -       -منھا مستحقة : 
                                 -           -             -                                -           -       -لغایة 30 یوم  

                                 -           -             -                                -           -       -من 31 لغایة  60 یوم 
                                 -           -             -                                -             -       -من  61 یوم لغایة   90 یوم 

                    34,181,144           -             -                    34,181,144           -       -غیر عاملة : 
                    27,847,875           -             -                    27,847,875             -       -دون المستوى 
                      5,991,085           -             -                      5,991,085             -       -مشكوك فیھا 

                         342,184           -             -                         342,184             -       -ھالكة (   ردیئة  ) 

               1,568,334,482           -             -               1,568,334,482           -       -المجموع  
                     (5,348,363)            -             -                    (5,348,363)           -       -یطرح  :  مخصص التدني 

               1,562,986,119           -             -               1,562,986,119           -       -الصافي

31 كانون األول  2011

الشركات الكبرى القروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة

المؤسسات 
الصغیرة 

والمتوسطة
الحكومة  

المجموع والقطاع العام

               1,202,396,739           -             -               1,202,396,739           -       -دیون متدنیة المخاطر  
               2,677,964,970           -             -               2,677,964,970           -       -عادیة ( مقبولة المخاطر) 

                  140,742,214           -             -                  140,742,214           -       -تحت المراقبة   ( تتطلب اھتماما خاصا") 
               4,021,103,923           -             -               4,021,103,923           -       -المجموع 

               4,021,103,923           -             -               4,021,103,923           -       -منھا غیر مستحقة  
                                 -           -             -                                -           -       -منھا مستحقة : 
                                 -           -             -                                -           -       -لغایة 30 یوم  

                                 -           -             -                                -           -       -من 31 یوم لغایة   60 یوم 
                                 -           -             -                                -             -       -من  61 یوم لغایة   90 یوم 

                    18,530,062           -             -                    18,530,062           -       -غیر عاملة: 
                    18,252,262             -               -                    18,252,262             -       -دون المستوى 
                                 -             -               -                                -             -       -مشكوك فیھا 

                         277,800             -               -                         277,800             -       -ھالكة (   ردیئة  ) 

               4,039,633,985           -             -               4,039,633,985           -       -المجموع  
                     (3,492,249)           -             -                    (3,492,249)             -       -یطرح  :  مخصص التدني 

               4,036,141,736           -             -               4,036,141,736           -       -الصافي

الشركات

الشركات
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 )تتمة(إدارة المخاطر  38
 

  )تتمة( االئتمانمخاطر  38.2
  

  الموحد المركز المالي بيانداخل  المباشرة توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت
  

31 كانون األول 2012

الشركات الكبرىالقروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة
المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة
الحكومة 

المجموع والقطاع العام
 233,187,559                      -                                         3,402,318                    227,854,951                    1,322,705                   607,585دیون متدنیة المخاطر

 8,542,939,201                   -                             194,531,728           5,599,898,034                  1,075,620,412                1,672,889,027          عادیة  (مقبولة المخاطر)
 5,621,445,813                   -                             126,534,763           4,831,627,787                  111,381,738                   551,901,525             تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصا" )

 4,047,055,158                   -                             103,326,018           3,112,823,519                  249,289,334                   581,616,287             غیر عاملة: 
 1,151,221,497                   -                             10,932,463             834,386,679                     81,299,105                     224,603,250             دون المستوى

 1,043,157,275                   -                             14,263,256             726,522,914                     113,929,984                   188,441,121             مشكوك فیھا
 1,852,676,386                   -                             78,130,299             1,551,913,926                  54,060,245                     168,571,916             ھالكة ( ردیئة )

 18,444,627,731                 -                                427,794,827              13,772,204,291                    1,437,614,189                    2,807,014,424              المجموع  
منھا: 

 590,940,440                      -                             3,402,319               509,010,935                     1,353,910                       77,173,276               تأمینات نقدیة
 1,310,961,836                   -                               -                           1,310,961,836                    -                                      -                              كفاالت مصرفیة مقبولة

 5,826,806,990                   -                             400,092,098           3,990,454,613                  1,436,260,279                  -                              عقاریة
 39,792,912                        -                               -                           39,792,912                         -                                      -                              أسھم متداولة 

 3,621,671,839                   -                             1,181,074               929,945,963                       -                                    2,690,544,802          سیارات وآلیات
 1,283,650,879                   -                               -                           1,283,650,879                    -                                      -                              آالت

 5,770,802,835                   -                             23,119,336             5,708,387,153                    -                                    39,296,346               كفاالت شخصیة
                              -                                      -                                        -                             -                               -   

 18,444,627,731                 -                                427,794,827              13,772,204,291                    1,437,614,189                    2,807,014,424              المجموع  

31 كانون األول 2011

الشركات الكبرىالقروض العقاریة األفراد  لیرة سوریة
المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة
الحكومة 

المجموعوالقطاع العام 
                     51,825,593                             -              29,879,130                            2,131,982                        8,187,121                 11,627,360دیون متدنیة المخاطر

 19,416,150,530                 -                                           459,253,829                   14,085,258,818                 1,409,977,709            3,461,660,174عادیة  (مقبولة المخاطر)
 2,887,910,774                   -                                21,167,928                2,180,146,650                      114,152,914                       572,443,282                 تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصا" )

 2,703,651,139                   -                                87,263,452                2,150,676,017                      96,461,157                         369,250,513                 غیر عاملة:
 1,346,810,203                   -                                71,587,807                1,013,971,556                      72,030,436                         189,220,404                 دون المستوى

 213,756,614                      -                                2,563,109                  123,239,657                         13,868,324                         74,085,524                   مشكوك فیھا
 1,143,084,322                   -                                13,112,536                1,013,464,804                      10,562,397                         105,944,585                 ھالكة ( ردیئة )

 25,059,538,036                 -                                597,564,339              18,418,213,467                    1,628,778,901                    4,414,981,329              المجموع 
منھا:

                1,713,091,386   -                                             37,043,829                     1,613,941,109                        8,187,121                 53,919,327تأمینات نقدیة
 949,057,865                      -                                  -                              949,057,865                           -                                         -                                 كفاالت مصرفیة مقبولة

 6,211,282,565                   -                                483,312,438              4,090,540,149                      1,620,591,780                    16,838,198                   عقاریة
 63,441,671                        -                                  -                              63,441,671                             -                                         -                                 أسھم متداولة

 5,942,813,089                   -                                6,584,507                  1,660,127,314                        -                                       4,276,101,268              سیارات وآلیات
 10,179,851,460                 -                                70,623,565                10,041,105,359                      -                                       68,122,536                   كفاالت شخصیة

              25,059,538,036                             -            597,564,339                   18,418,213,467                 1,628,778,901            4,414,981,329المجموع 

الشركات

الشركات
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 )تتمة(إدارة المخاطر  38
 
 )تتمة( االئتمانمخاطر  38.2

  
 الموحد المركز المالي بيانخارج  الغير مباشرة للضمانات مقابل التسهيالتتوزيع القيمة العادلة 

 
31 كانون األول   2012

الشركات الكبرى القروض العقاریة األفراد لیرة سوریة 

المؤسس  ات 
الصغیرة  

والمتوسطة    
الحكومة  

المجموع     والقطاع الع  ام
 365,722,046           -                 -                      365,722,046   -                 -              دیون متدنیة المخاطر  

 833,580,070           -                 -               833,580,070           -                 -              عادیة  (مقبولة المخاطر )
 86,290,250             -                 -               86,290,250             -                 -              تحت المراقبة  (تتطلب اھتماما خاص  ًا)

 32,208,478             -                 -               32,208,478             -                 -              غیر عاملة : 
 27,828,606             -                 -               27,828,606             -                 -              دون المستوى 
 4,067,786               -                 -               4,067,786               -                 -              مشكوك فیھا 

 312,086                  -                 -               312,086                  -                 -              ھالكة  ( ردیئة )

 1,317,800,844        -                 -               1,317,800,844        -                 -              المجموع  
منھا  :

 736,094,160           -                 -               736,094,160           -                 -              تأمینات نقدیة
 373,115                  -                 -               373,115                  -                 -              كفاالت مصرفیة مقبولة  

 58,812,522             -                 -               58,812,522             -                 -              عقاریة  
   -                            -                 -                 -                            -                 -              أسھم متداول ة 

 10,831,817             -                 -               10,831,817             -                 -              سیارات وآلیات 
 511,689,230           -                 -               511,689,230           -                 -              كفاالت شخصیة 

 1,317,800,844        -                 -               1,317,800,844        -                 -              المجموع  

31 كانون األول   2011

الشركات الك  برىالقروض العقاری  ةاألفراد   لیرة سوریة 

المؤسسات  
الصغیرة  
والمتوسطة     

الحكومة  
المجموع      والقطاع الع  ام

 1,202,396,739        -                 -                   1,202,396,739   -                 -              دیون متدنیة المخاطر  
 1,881,458,792        -                 -               1,881,458,792        -                 -              عادیة  (مقبولة المخ  اطر)

 83,110,517             -                 -               83,110,517             -                 -              تحت المراقبة   (تتطلب اھتماما خاص  ًا)
 8,641,615               -                 -               8,641,615               -                 -              غیر عاملة :

 8,363,815               -                 -               8,363,815               -                 -              دون المستوى 
   -                            -                 -                 -                            -                 -              مشكوك فیھا 

 277,800                  -                 -               277,800                  -                 -              ھالكة  ( ردیئة )

 3,175,607,663        -                 -               3,175,607,663        -                 -              المجموع  
منھا  :

 1,667,164,892        -                 -               1,667,164,892        -                 -              تأمینات نقدیة
 162,688                  -                 -               162,688                  -                 -              كفاالت مصرفیة مقبولة  

 124,414,985           -                 -               124,414,985           -                 -              عقاریة  
   -                            -                 -                 -                            -                 -              أسھم متداول ة 

   -                            -                 -                 -                            -                 -              سیارات وآلیات 
 1,383,865,098        -                 -               1,383,865,098        -                 -              كفاالت شخصیة 

 3,175,607,663        -                 -               3,175,607,663        -                 -              المجموع  

الشركات      

الشركات       

 
  :الديون المجدولة

ة وتم هي تلك الديون التي سبق وأن صنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة وأخرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غير العاملة بموجب جدولة أصولي
في حين بلغت ليرة سورية  3,054,031,240 مبلغ 2012 كانون األول 31 كما في جمالي الديون المجدولةإلقد بلغ  ،كديون تحت المراقبةتصنيفها 

 .ليرة سورية 253,718,267مبلغ  2011كانون األول  31 في
  

  :الديون المعاد هيكلتها
األقساط أو يقصد بإعادة الهيكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيالت االئتمانية أو تأجيل بعض 

 687,000,000غ مبل 2012كانون األول  31لقد بلغ إجمالي الديون المعاد هيكلتها في. الخ، وتم تصنيفها كديون تحت المراقبة.. تمديد فترة السماح 
 .ليرة سورية 1,049,005,694مبلغ  2011كانون األول  31في ليرة سورية في حين بلغت 
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 )تتمة(دارة المخاطر إ 38
 

  )تتمة( االئتمانمخاطر  38.2
  

  : االئتماننوعية الموجودات المالية من ناحية مخاطر 
  

، يوضح الجدول التالي نوعية الموجودات االئتمانيآلية داخلية للتصنيف  باستخدام االئتمانيتم قياس نوعية الموجودات المالية من ناحية مخاطر 
 :في القيمة االنخفاضإن األرقام المبينة ال تتضمن مخصص . االئتمانياآللية الداخلية للتصنيف  باستخدام االئتمانالمالية من ناحية مخاطر 

  
 المجموع  انخفضت قیمتھ عادي   جید  إیضاح31 كانون األول  2012

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

                   12,142,760,344                    -                                     -                312,142,760,344أرصدة لدى بنوك مركزیة   
                     6,573,551,527                    -                   6,137,093,045                     4436,458,482أرصدة  لدى المصارف   

                                       -                    -                                     -                                    -5ایداعات لدى المصارف    
                                       -                    -                                     -                                    -7موجودات مالیة قروض وسلف   

                     5,846,857,894     342,342,226                                     -                  85,504,515,668موجودات مالیة متوفرة للبیع   (*)
                        753,968,822                    -                                     -                     12753,968,822الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة الم  ركزي

18,837,703,316                6,137,093,045                   342,342,226     25,317,138,587                   

 المجموع انخفضت قیمتھ عادي  جیدإیضاح31 كانون األول   2011
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

                     9,816,110,343                    -                                     -                  39,816,110,343أرصدة لدى بنوك مركزیة   
                     8,627,814,434                    -                   7,682,942,810                     4944,871,624أرصدة  لدى المصارف 

                     2,935,735,702                    -                   2,934,249,702                         51,486,000ایداعات لدى المصارف 
                     1,307,804,833                    -                   1,307,804,833                                    -7موجودات مالیة قروض وسلف   

                     6,080,330,736     274,003,100                                     -                  85,806,327,636موجودات مالیة متوفرة للبیع    (*)
                        604,695,882                    -                                     -                     12604,695,882الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي     

17,173,491,485                11,924,997,345                 274,003,100     29,372,491,930                   

 
  . 2008في قيمة إحدى السندات الصادرة عن بنوك خارجية خالل عام  االضمحاللفي قيمة الموجودات المالية  االنخفاضيمثل ) *(
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 )تتمة(إدارة المخاطر  38
 

  )تتمة( االئتمانمخاطر  38.2
 

توزیع التعرضات االئتمانیة حسب التصنیف الداخلي للمخاطر:

ما یعادل التصنیف حسب التصنیف الداخلي للمخاطر  
S&P20122011

لیرة سوریةلیرة سوریة

جید
   10,619,440,079          13,095,897,415من - AAA و حتى + AAAالدرجة األولى ( *) 

     4,313,321,863            4,350,685,856من - AA و حتى + AAالدرجة الثانیة
     2,240,729,543            1,391,120,045من - A و حتى + Aالدرجة الثالثة

18,837,703,316          17,173,491,485   

عادي 
               824,234               951,845,320من - BBB و حتى + BBBالدرجة الرابعة ( **) 

               663,690                             -من - BB و حتى + BBالدرجة الخامسة
   11,923,509,421            5,185,247,725من - B و حتى + Bالدرجة السادسة

6,137,093,045            11,924,997,345   

24,974,796,361          29,098,488,830   

  
  
  .تم اعتبار تصنيف مصرف سورية المركزي جيد من الدرجة األولى) *(
 .تم اعتبار تصنيف البنوك المحلية عادي من الدرجة الرابعة) **(
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 )تتمة(إدارة المخاطر  38
 

  )تتمة( االئتمانمخاطر  38.2
 

  )تتمة(نوعية الموجودات المالية من ناحية مخاطر االئتمان 
  

  سندات وأسناد وأذونات
 

  :المتوفرة للبيع حسب مؤسسات التصنيف الخارجية يوضح الجدول التالي تصنيفات السندات واألسناد واألذونات
  

31 كانون األول 2012

ضمن الموجودات المالیة المتوفرة مؤسسة التصنیف درجة التصنیف 
للبیع  

لیرة سوریة 

 (* )  AAA-199,168,249                    
AAS&P3,989,890,164                 
A+S&P506,837,081                    
AS&P573,294,834                    
A-S&P235,325,340                    

                 5,504,515,668اإلجمالي

31 كانون األول 2011

ضمن الموجودات المالیة المتوفرة مؤسسة التصنیفدرجة التصنیف
للبیع 

لیرة سوریة

 (* )  AAA-198,633,854                    
AA+S&P511,367,013                    
AAS&P3,172,759,271                 
A+S&P363,088,166                    
AS&P1,244,111,480                 
A3Moody's 316,367,852                    

                 5,806,327,636اإلجمالي

  
  . تصنيف السندات الصادرة عن مصرف سورية المركزي جيد من الدرجة األولى اعتبارتم ) *(
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 )تتمة(إدارة المخاطر  38
 

  )تتمة( االئتمانمخاطر  38.2
  

 التركز الجغرافي
  

  :حسب التوزيع الجغرافي كما يلي االئتمانيةيوضح الجدول التالي التركز في التعرضات 
  

المجموع أمیركاآسیا *أوروبا  دول الشرق األوسط األخرى   داخل القطر 31 كانون األول   2012

 12,142,760,344                  -                               -                                -                                     -                                   12,142,760,344               أرصدة لدى بنوك مركزیة   
 6,573,551,527                  429,705,072               -                              3,131,757                      5,189,274,979               951,439,719                    أرصدة  لدى المصارف   

   -                                        -                               -                                -                                     -                                     -                                     ایداعات لدى المصارف    
التسھیالت اإلئتمانیة: 

 2,004,922,046                    -                               -                                -                                     -                                   2,004,922,046                 لألفراد
 1,484,675,049                    -                               -                                -                                     -                                   1,484,675,049                 القروض العقاریة

للشركات: 
 16,871,600,868                  -                               -                                -                                     -                                   16,871,600,868               الشركات الكبرى 

 392,269,594                       -                               -                                -                                     -                                   392,269,594                    المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
   -                                        -                               -                                -                                     -                                     -                                     قروض حكومیة 

   -                                        -                               -                                -                                     -                                     -                                     موجودات مالیة قروض وسلف   
 5,504,515,668                    -                               -                              808,620,174                  4,496,727,245               199,168,249                    الموجودات المالیة المتوفرة للبیع

 344,086,559                     2,628                          -                              13,169,138                    35,802,119                    295,112,674                    موجودات أخرى 
 753,968,822                       -                               -                                -                                     -                                   753,968,822                    الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة الم  ركزي

 46,072,350,477                429,707,700               -                              824,921,069                  9,721,804,343               35,095,917,365               المجموع 

  
  باستثناء دول الشرق األوسط *
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 )تتمة(إدارة المخاطر  38
 

  )تتمة( االئتمانمخاطر  38.2
  

 )تتمة( التركز الجغرافي
  

  :حسب التوزيع الجغرافي كما يلي االئتمانيةيوضح الجدول التالي التركز في التعرضات 
  

المجموع  أمیركا  آسیا  *أوروبا دول الشرق األوسط األخرى   داخل القطر31 كانون األول   2011

 9,816,110,343                    -                               -                                -                                     -                                   9,816,110,343                 أرصدة لدى بنوك مركزیة  
 8,627,814,434                  310,132,047             483,024                    636,147,967                  6,402,384,642               1,278,666,754                 أرصدة  لدى المصارف 

 2,935,735,702                    -                               -                                -                                   435,423,202                  2,500,312,500                 ایداعات لدى المصارف  
التسھیالت اإلئتمانیة:

 4,541,251,704                    -                               -                                -                                     -                                   4,541,251,704                 لألفراد
 1,679,997,193                    -                               -                                -                                     -                                   1,679,997,193                 القروض العقاریة

للشركات :
 22,378,789,172                  -                               -                                -                                     -                                   22,378,789,172               الشركات الكبرى 

 540,650,688                       -                               -                                -                                     -                                   540,650,688                    المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
   -                                        -                               -                                -                                     -                                     -                                     قروض حكومیة 

 1,307,804,833                    -                               -                                -                                   1,307,804,833                 -                                     موجودات مالیة قروض وسلف 
 5,806,327,636                    -                             259,383,008             1,331,261,134               4,017,049,640               198,633,854                    الموجودات المالیة المتوفرة للبیع

 421,051,293                       -                             337,037                    14,485,369                    41,402,484                    364,826,403                    موجودات أخرى 
 604,695,882                       -                               -                                -                                     -                                   604,695,882                    الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي   

 58,660,228,880                310,132,047             260,203,069             1,981,894,470               12,204,064,801             43,903,934,493               المجموع  

 
  باستثناء دول الشرق األوسط *
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 )تتمة(إدارة المخاطر  38
 

  )تتمة( االئتمانمخاطر  38.2
 
  التركز حسب القطاع االقتصادي 
  

  : 2012كانون األول  31يبين الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي كما في 
  

القطاع االقتصادي   ( لیرة سوریة ) 
31 كانون األول   2012

                 12,142,760,344                          -                          -                              -                         -                           -                           -           12,142,760,344أرصدة لدى بنوك مركزیة
                   6,573,551,527                          -                          -                              -                         -                           -                           -            6,573,551,527أرصدة لدى المصارف  

                                    -                          -                          -                              -                         -                           -                           -                              -إیداعات  لدى المصارف  
                 20,753,467,557                          -                          -            7,171,898,348            392,289,671          3,526,169,843          9,663,109,695                              -تسھیالت ائتمانیة مباشرة ( بالصافي ) 

                                    -                          -                          -                              -                         -                           -                           -                              -موجودات مالیة قروض وسلف   
                   5,504,515,668         3,989,890,163            199,168,249                              -                         -                           -                           -            1,315,457,256موجودات مالية متوفرة للبيع

                     344,086,559              33,771,185                2,240,755               256,170,892                1,127,553               18,820,082               11,512,939                 20,443,153موجودات أخرى 
                     753,968,822                          -                          -                              -                         -                           -                           -               753,968,822الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

                 46,072,350,477         4,023,661,348            201,409,004            7,428,069,240            393,417,224          3,544,989,925          9,674,622,634           20,806,181,102المجموع       

إجمالي     أفراد  -  خدمات      حكومة وقطاع عام خارج سوریةحكومة وقطاع عام داخل سوریةعقارات  تجارة     صناعة    مالي    
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 )تتمة(إدارة المخاطر    38
 

  )تتمة( االئتمانمخاطر  38.2
 
  )تتمة(التركز حسب القطاع االقتصادي  
  

  : 2011 كانون األول 31كما في  يبين الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي
 

القطاع االقتصادي (لیرة سوریة)
31 كانون األول 2011

                   9,816,110,343                          -                          -                              -                         -                           -                           -            9,816,110,343أرصدة لدى بنوك مركزیة
                   8,627,814,434                          -                          -                              -                         -                           -                           -            8,627,814,434أرصدة لدى المصارف

                   2,935,735,702                          -                          -                              -                         -                           -                           -            2,935,735,702إیداعات  لدى المصارف
                 29,140,688,757                          -                          -          10,820,423,257            614,311,209          6,292,654,025        11,313,310,421                 99,989,845تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

                   1,307,804,833                          -                          -                              -                         -                           -                           -            1,307,804,833موجودات مالیة قروض وسلف
                   5,806,327,636         3,943,509,339            198,633,854                              -                         -                           -             481,202,155            1,182,982,288موجودات مالية متوفرة للبيع

                     421,051,293              33,724,918                4,238,577               188,923,370                1,414,169               14,500,510               30,099,685               148,150,064موجودات أخرى
                     604,695,882                          -                          -                              -                         -                           -                           -               604,695,882الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

                 58,660,228,880         3,977,234,257            202,872,431          11,009,346,627            615,725,378          6,307,154,535        11,824,612,261           24,723,283,391المجموع

إجماليأفراد -  خدمات   حكومة وقطاع عام خارج سوریةحكومة وقطاع عام داخل سوریة    عقارات  تجارةصناعةمالي
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 )تتمة(إدارة المخاطر  38
  

 مخاطر السوق 38.3
 

مخاطر العمالت، حيث تتم متابعة مخاطر السوق بشكل يومي من سي كال من مخاطر أسعار الفائدة وتتضمن مخاطر السوق بشكل رئي
 .مجلس اإلدارةلجنة إدارة األصول والمطلوبات ومن قبل  خالل التأكد من االلتزام بالسقوف والسياسات واإلجراءات المحددة من قبل

 
يقوم المصرف بصورة دورية بتقييم مخاطر أسعار الفائدة لكل عملة من العمالت الرئيسية في محفظته من خالل دراسة تأثير تغير 

يقوم المصرف بتقييم مخاطر أسعار صرف العمالت  كما. معدالت الفائدة بنسبة اثنان بالمائة على عوائد هذه الفوائد وقيمتها االقتصادية
األجنبية من خالل مراقبة مستمرة لوضعيته الصافية واإلجمالية من العمالت األجنبية، ويحرص على المتابعة اليومية لوضعية العمالت 

  .أدنى المستوياتب هااألجنبية المتداول بها مع التشديد على إبقاء
لع والموجودات المالية لحسابه الخاص، وفي حال اعتماد المتاجرة بمنتج مالي جديد، تتبع إجراءات ال يقوم المصرف بالمتاجرة بالس

  .مشددة من قبل المصرف بما يتعلق بالموافقة والمراجع المخولة إعطاء هذه الموافقة لديه
  

بعض هذه المخاطر ممكن أن تنتج من  .أو القطاع المصرفي بشكل عامتنتج مخاطر السوق من عدة عوامل ممكن أن تؤثر على المنشأة 
 احتمال التغير في نسب الفوائد وفي أسعار السلع وأسعار صرف العمالت األجنبية والموجودات الماليةومن  األوضاع االقتصادية الحالية
ساليب المناسبة للتقليل تقوم ادارة المجموعة باستمرار بتقييم هذه المخاطر وتتخذ األ .وربحية المجموعة نشاطالتي ممكن أن تنعكس على 
 .للمجموعة المركز الماليمن تأثيرها على النتائج و

  
أهم أهداف إدارة مخاطر السوق هو اإلبقاء على مستوى معتدل من التعرض للمخاطر التي لها نتائج سلبية على أرباح المجموعة أو إن 

سمح بتقدير حجم المخاطر التي قد تتعرض لها المجموعة في قيمتها االقتصادية، حيث يتم إجراء سلسلة من اختبارات الجهد والتي ت
  :حال

 .االستحواذ على أرصدة بعمالت أجنبية خاضعة لتقلبات أسعار الصرف .1
  .تذبذب أسعار الفائدة في السوق ارتفاعا أو هبوطا خالل فترة زمنية محددة .2

  

 :اإلفصاحات الكمية
 

  مخاطر أسعار الفائدة
  

 هي المخاطر الناجمة عن تغيرات أسعار الفائدة السائدة بالسوق والتي تؤثر بالتالي على التدفقات النقدية المستقبلية أو القـيم العادلـة  
الفائدة خـالل   تلتقدير المخاطر الناتجة عن فجوات معدال مستويات مخاطر معدالت الفائدةإدارة المجموعة  راقبت. لألدوات المالية
  .وإنعكاساتها على أرباح وخسائر المجموعة التخاذ القرارات المناسبة على ضوء النتائج فترات محددة

  

يبين الجدول التالي تحليل الحساسية لألدوات الخاضعة ألسعار الفائدة واثر ذلك على بيان الدخل في حال حدوث تغير معقول في أسعار 
 .الفائدة، مع بقاء بقية المتغيرات ثابتة

  

بيان الدخل هو أثر التغير المفترض ألسعار الفائدة على صافي إيرادات الفوائد، وذلك باالعتماد على فجوة إعادة تسعير إن حساسية 
  . بالتالي يكون األثر على حقوق الملكية هو صافي التغير في إيرادات الفوائد بعد استبعاد أثر ضريبة الدخلو الفائدة التراكمية
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 )تتمة(إدارة المخاطر  38
  
  )تتمة(مخاطر السوق  38.3

  
 ):تتمة(اإلفصاحات الكمية

 

 %2مخاطر أسعار الفائدة للتغير في سعر الفائدة 
  

31 كانون  األول  312011 كانون    األول  2012أثر الزیادة

العملة
األثر على الربح قبل الفجوة التراكمیة

الضریبة

األثر على حقوق الملكیة   
( الناتج عن األثر على الربح   

بعد إقتطاع الضریبة) 
األثر على الربح قبل الفجوة التراكمیة

الضریبة

األثر على حقوق الملكیة   
( الناتج عن األثر على 

الربح بعد إقتطاع الضریبة) 

(96,614,735)          (128,819,647)   (6,440,982,359)     ( 52,702,226) (70,269,634)        (3,513,481,697)        دوالر أمیركي
(5,931,896)            (7,909,194)       (395,459,684)        (10,403,335)              (13,871,113)        (693,555,673)           یورو  

 1,565,622              2,087,496         104,374,799         (95,811)                     (127,748)             (6,387,418)               جنیھ استرلیني 
 227                        302                   15,101                   167                            223                      11,137                      ین یاباني 

 9,641                     12,854              642,710                 17,177                       22,903                  1,145,173                 الفرنك السویسري
(173,305,520)        (231,074,026)   (11,553,701,300)   (132,808,956)            (177,078,608)      (8,853,930,380)        لیرة سوریة

 712,214                 949,619            47,480,968           (123,364)                   (164,485)             (8,224,240)               العمالت األخرى

31 كانون  األول  312011 كانون    األول  2012أثر النقصان

العملة
األثر على الربح قبل الفجوة التراكمیة

الضریبة

األثر على حقوق الملكیة   
( الناتج عن األثر على الربح   

بعد إقتطاع الضریبة) 
األثر على الربح قبل الفجوة التراكمیة

الضریبة

األثر على حقوق الملكیة   
( الناتج عن األثر على 

الربح بعد إقتطاع الضریبة) 

 96,614,735            128,819,647    (6,440,982,359)      52,702,226                70,269,634          (3,513,481,697)        دوالر أمیركي
 5,931,896              7,909,194        (395,459,684)         10,403,335                13,871,113          (693,555,673)           یورو  

(1,565,622)            (2,087,496)        104,374,799          95,811                       127,748               (6,387,418)               جنیھ استرلیني 
(227)                     (302)                  15,101                  (167)                          (223)                     11,137                      ین یاباني 

(9,641)                  (12,854)             642,710                (17,177)                     (22,903)                1,145,173                 الفرنك السویسري
 173,305,520          231,074,026    (11,553,701,300)    132,808,956              177,078,608        (8,853,930,380)        لیرة سوریة

(712,214)              (949,619)           47,480,968            123,364                     164,485               (8,224,240)               العمالت األخرى
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 )تتمة(إدارة المخاطر    38
  
  )تتمة(مخاطر السوق  38.3

  
 :)تتمة(اإلفصاحات الكمية

 
  مخاطر العمالت

  
وتقوم  رية العملة الرئيسية له،يعتبر البنك الليرة السو .في أسعار صرف العمالت األجنبية التغيراتتتمثل بتذبذب قيمة أداة مالية بسبب 

بوضع حدود لمراكز العمالت، ويتم مراقبة المراكز بشكل يومي لجنة إدارة األصول والمطلوبات بناء على توصيات مجلس اإلدارة 
  .للتأكد من أن المراكز ال تتجاوز المستويات المحددة

يقوم البنك بإعداد تحليل الحساسية لمراقبة اثر التغيرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغير معقول في أسعار الصرف 
الدخل أو حقوق الملكية بينما يمثل  بيانيمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي االنخفاض المتوقع في . مع بقاء بقية المتغيرات ثابتة

  .لموجب صافي االرتفاع المتوقعالمبلغ ا
  

 %10 في سعر الصرف للتغير مخاطر العمالت
  

31 كانون   األول  312011 كانون   األول  2012أثر الزیادة : 

مراكز القطع العملة 
األثر على الربح قبل    

الضريبة  
األثر المرحل الى حقوق     
الملكية بعد اقتطاع الضريبة

مراكز القطع
األثر على الربح قبل 

الضريبة  
األثر المرحل الى حقوق 
الملكية بعد اقتطاع الضريبة

ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

 302,932,952                    302,884,394           3,028,843,939         423,879,529                    424,838,381             4,248,383,808             دوالر أميركي 

 269,009                           358,679                  3,586,788               (95,933)                          (127,911)                  (1,279,107)                  يورو  

 84                                    112                         1,118                       120,854                           161,138                    1,611,377                    جنيه استرليني 

 1,133                               1,510                      15,102                     836                                  1,114                        11,137                         ين ياباني

(852)                               (1,136)                   (11,363)                    87,538                             116,717                    1,167,170                    الفرنك السويسري 

 2,186,667                        2,915,556               29,155,562              1,342,563                        1,790,084                 17,900,842                  العمالت األخرى 

31 كانون   األول  312011 كانون   األول  2012أثر النقصان 

مراكز القطع العملة 
األثر على الربح قبل    

الضريبة  
األثر المرحل الى حقوق     
الملكية بعد اقتطاع الضريبة

مراكز القطع
األثر على الربح قبل 

الضريبة  
األثر المرحل الى حقوق 
الملكية بعد اقتطاع الضريبة

ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

(302,932,952)                 (302,884,394)         3,028,843,939        (423,879,529)                 (424,838,381)            4,248,383,808             دوالر أميركي 

(269,009)                        (358,679)                3,586,788                95,933                             127,911                   (1,279,107)                  يورو  

(84)                                 (112)                       1,118                      (120,854)                        (161,138)                   1,611,377                    جنيه استرليني 

(1,133)                            (1,510)                    15,102                    (836)                               (1,114)                       11,137                         ين ياباني

 852                                  1,136                     (11,363)                   (87,538)                          (116,717)                   1,167,170                    الفرنك السويسري 

(2,186,667)                     (2,915,556)             29,155,562             (1,342,563)                     (1,790,084)                17,900,842                  العمالت األخرى 
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 )تتمة(إدارة المخاطر  38
 
  )تتمة(مخاطر السوق  38.3

  تسعير الفائدةفجوة إعادة 

  .يتم التصنيف على فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق أيهما أقرب

  2012كانون األول  31

المجموع       بنود ال تتأثر بالفوائد   أكثر من   5 سنوات      من  4 إلى  5 سنة    من  3 إلى  4 سنة    من  2 إلى  3 سنة    من  1 إلى  2 سنة    من  9 إلى  12 شھر    من  6 إلى  9 أشھر     من  3 إلى  6 أشھر     من شھر إلى    3 أشھر     دون الشھر المبلغ باللیرات الس  وریة
موجودات       

 14,061,721,997     3,902,464,953         -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                            10,159,257,044      نقد وأرصدة لدى بن  وك مركزی  ة
 6,573,551,527       429,925,200            -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                            6,143,626,327        أرصدة  لدى المص  ارف
   -                             -                             -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                              -                           ایداعات لدى المص  ارف

 20,753,467,557     525,088,507          2,785,256,176     1,317,652,671     1,445,445,413       1,988,007,982       2,744,159,269       950,885,386            920,518,236            1,707,709,735         1,237,863,895         5,130,880,287        تسھیالت ائتمانیة مباش  رة ( بالصافي ) 
   -                             -                             -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                              -                           موجودات مالیة قروض وس  لف

 5,567,924,879         -                           63,409,211            -                          -                          1,000,811,606       3,761,541,568       506,837,082            235,325,412              -                              -                              -                           موجودات مالیة متوفرة للبی  ع
 1,414,636,824       1,414,636,824         -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                              -                           موجودات ثابتة 

 87,138,269            87,138,269              -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                              -                           موجودات غیر ملموس  ة
 462,491,818          462,491,818            -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                              -                           موجودات أخ  رى

الودیعة المجمدة ل  دى مص  رف      
 753,968,822          753,968,822            -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                              -                              سوریة الم  ركزي
 49,674,901,693     7,575,714,393       2,848,665,387     1,317,652,671     1,445,445,413       2,988,819,588       6,505,700,837       1,457,722,468         1,155,843,648         1,707,709,735         1,237,863,895         21,433,763,658      إجمالي الموج  ودات

مطلوبات       
 811,600,443            -                             -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                            811,600,443           ودائع بنوك 

 38,673,541,657       -                             -                          -                          -                            -                          14,649,400           57,460,400              560,418                   7,344,905,013         3,576,096,194         27,679,870,232      ودائع العمالء 
 1,532,619,905       935,786,103            -                          -                          -                            -                            -                          386,520                   66,160                     14,727,654              23,839,177              557,814,291           تأمینات نقدیة 

 153,892,132          153,892,132            -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                              -                           مخصصات متنوعة 
   -                             -                             -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                              -                           مخصص ضریبة ال  دخل

 49,337,885            49,337,885              -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                              -                           مطلوبات ضریبیة مؤجل  ة
 1,413,629,039       1,413,629,039         -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                              -                           مطلوبات أخرى 

 42,634,621,061     2,552,645,159         -                          -                          -                            -                          14,649,400           57,846,920              626,578                   7,359,632,667         3,599,935,371         29,049,284,966      إجمالي المطلوب  ات

عادة تسعیر الفائدة       7,040,280,632       5,023,069,234       2,848,665,387     1,317,652,671     1,445,445,413       2,988,819,588       6,491,051,437       1,399,875,548         1,155,217,070        (5,651,922,932)       (2,362,071,476)       (7,615,521,308)       فجوة إ

 7,040,280,632       2,017,211,398    (831,453,989)      (2,149,106,660)    (3,594,552,073)    (6,583,371,661)    (13,074,423,098)     (14,474,298,646)     (15,629,515,716)     (9,977,592,784)       (7,615,521,308)       الفجوة المتراكمة إلعادة تس عیر الفائ دة  
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 )تتمة(إدارة المخاطر  38
 
  )تتمة(مخاطر السوق  38.3

  )تتمة(فجوة إعادة تسعير الفائدة  

  أيهما أقرب يتم التصنيف على فترات إعادة تسعير الفائدة أو االستحقاق 

  2011كانون األول  31

المجموع    بنود ال تتأثر بالفوائدأكثر من   5 سنوات     من  4 إلى  5 سنة    من  3 إلى  4 سنة    من  2 إلى  3 سنة    من  1 إلى  2 سنة    من  9 إلى  12 شھر    من  6 إلى  9 أشھر     من  3 إلى  6 أشھر     من شھر إلى    3 أشھر     دون الشھر المبلغ باللیرات الس  وریة
موجودات  

 12,789,114,592     5,650,998,195         -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                            7,138,116,397        نقد وأرصدة لدى بنوك مركزی  ة
 8,627,814,434       656,798,692            -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                            207,000,000            7,764,015,742        أرصدة  لدى المص  ارف
 2,935,735,702       318,959,202            -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                            616,464,000              -                            2,000,312,500        ایداعات لدى المصارف  

 29,140,688,757     404,606,335          3,060,939,593     1,414,325,805     1,954,967,790       3,028,381,634       4,349,576,563       1,741,647,813         1,480,635,555         2,817,691,053         3,433,230,327         5,454,686,289        تسھیالت ائتمانیة مباش  رة ( بالصافي ) 
 1,307,804,833         -                             -                          -                          -                            -                            -                          1,307,804,833           -                              -                              -                              -                           موجودات مالیة قروض و س  لف

 5,867,028,038         -                           60,700,402            -                        686,833,128         3,063,874,102       1,574,418,258       481,202,148              -                              -                              -                              -                           موجودات مالیة متوفرة للبی  ع
 1,523,468,600       1,523,468,600         -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                              -                           موجودات ثابتة 

 90,031,782            90,031,782              -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                              -                           موجودات غیر ملموس  ة
 545,374,720          545,374,720            -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                              -                           موجودات أخرى 

الودیعة المجمدة لدى مص  رف 
 604,695,882          604,695,882            -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                              -                              سوریة الم  ركزي
 63,431,757,340     9,794,933,408       3,121,639,995     1,414,325,805     2,641,800,918       6,092,255,736       5,923,994,821       3,530,654,794         1,480,635,555         3,434,155,053         3,640,230,327         22,357,130,928      إجمالي الموجودات 

مطلوبات 
 1,023,374,672         -                             -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                            500,000,000            523,374,672           ودائع بنوك 

 49,971,107,144       -                             -                          -                          -                            -                          70,954,277           709,090,777            1,841,834,093         3,016,852,992         5,261,551,003         39,070,824,002      ودائع العمالء 
 4,080,864,628       2,323,045,945         -                          -                          -                            -                          909,800                7,207,161                7,522,499                17,915,987              41,733,082              1,682,530,154        تأمینات نقدیة

 66,990,469            66,990,469              -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                              -                           مخصصات متنوعة 
 223,220,143          223,220,143            -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                              -                           مخصص ضریبة ال  دخل

 26,968,486            26,968,486              -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                              -                           مطلوبات ضریبیة مؤجل  ة
 1,071,646,162       1,071,646,162         -                          -                          -                            -                            -                            -                              -                              -                              -                              -                           مطلوبات أخرى 

 56,464,171,704     3,711,871,205         -                          -                          -                            -                          71,864,077           716,297,938            1,849,356,592         3,034,768,979         5,803,284,085         41,276,728,828      إجمالي المطلوبات 

 6,967,585,636       6,083,062,203       3,121,639,995     1,414,325,805     2,641,800,918       6,092,255,736       5,852,130,744       2,814,356,856        (368,721,037)           399,386,074           (2,163,053,758)       (18,919,597,900)     فجوة إعادة تسعیر الفائدة     

  6,967,585,636       884,523,433       (2,237,116,562)   (3,651,442,367)    (6,293,243,285)    (12,385,499,021)  (18,237,629,765)     (21,051,986,621)     (20,683,265,584)     (21,082,651,658)     (18,919,597,900)     الفجوة المتراكمة إلعادة تسعیر الفائ  دة
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 )تتمة(إدارة المخاطر  38
 
 )تتمة(مخاطر السوق  38.3
  

  التركز في مخاطر العمالت األجنبية

لیرة سوریة
المجموعأخرى ين ياباني جنيه استرليني يورو دوالر أميركي العملة

31 كانون األول 2012
موجودات:

        1,635,703,178      26,147,965         -        7,996,962       416,032,505      1,185,525,746نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
        5,626,619,799    103,112,894   11,137      46,849,142     1,489,755,880      3,986,890,746أرصدة  لدى المصارف 

        2,919,790,754                   -         -                   -       474,910,730      2,444,880,024تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصافي)
        5,121,405,611                   -         -                   -       492,722,313      4,628,683,298موجودات مالية متوفرة للبيع

             53,101,233                  508         -               1,627           2,440,136           50,658,962موجودات أخرى 
           532,920,922                   -         -                   -                      -         532,920,922الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي   

      15,889,541,497    129,261,367   11,137      54,847,731     2,875,861,564    12,829,559,698اجمالي الموجودات

مطلوبات:
           490,462,990        2,464,108         -                   -       405,419,823           82,579,059ودائع بنوك

      10,085,305,439      39,570,061         -      53,236,354     2,108,751,293      7,883,747,731ودائع العمالء 
           986,873,230      68,157,797         -                   -       352,105,405         566,610,028تأمينات نقدية

             59,104,611               1,389         -                   -         10,864,150           48,239,072مطلوبات أخرى 
      11,621,746,270    110,193,355         -      53,236,354     2,877,140,671      8,581,175,890اجمالي المطلوبات 

        4,267,795,227      19,068,012   11,137        1,611,377          (1,279,107)      4,248,383,808صافي التركز داخل بيان المركز المالي 
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 )تتمة(إدارة المخاطر  38
 

 )تتمة(مخاطر السوق  38.3
  

  التركز في مخاطر العمالت األجنبية

لیرة سوریة
المجموع  أخرى ين ياباني جنيه استرليني  يورو  دوالر أميركي   العملة

31 كانون األول 2011
موجودات  :

32,713,9222,902,344,635         -2,104,041,254756,742,5928,846,867نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
5,398,828,0091,540,234,863314,834,81415,102106,953,6167,360,866,404أرصدة  لدى المصارف

1,486,000559,166,202         -                   -300,888,000256,792,202ايداعات لدى المصارف  
2894,001,271,988         -3,449,977,369551,291,8552,475تسهيالت ائتمانية مباشرة  (بالصافي   )

1,308,181,823                   -         -                   -                        -1,308,181,823موجودات مالية قروض وسلف   
5,510,143,623                   -         -                   -5,157,190,649352,952,974موجودات مالية متوفرة للبيع   

86873,100,249         -64,913,4068,124,70361,272موجودات أخرى 
383,647,982                   -         -                   -                        -383,647,982الوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي

18,167,668,4923,466,139,189323,745,42815,102141,154,69522,098,722,906اجمالي الموجودات 

مطلوبات  :
237,761,710                   -         -                   -176,262,80361,498,907ودائع بنوك 

60,191,20615,866,877,338         -13,046,286,5912,502,293,404258,106,137ودائع العمالء 
51,817,7502,846,349,594         -1,854,071,600875,081,76665,378,478تأمينات نقدية 

1,54086,143,118         -62,203,55923,678,324259,695مطلوبات أخرى 
112,010,49619,037,131,760         -15,138,824,5533,462,552,401323,744,310اجمالي المطلوبات   

3,028,843,9393,586,7881,11815,10229,144,1993,061,591,146صافي التركز داخل بيان المركز المالي      
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 )تتمة(إدارة المخاطر  38
 
 مخاطر األعمال 38.4

الناتجة عن الظروف  األخطار ومنها قطاع البنوك بصفة عامة، المجموعة أو تؤثر على قد تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل
 المجموعة إدارةتقوم  .المجموعة أعمالالسياسية واالقتصادية المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات السلبية على نتائج 

مركز المالي وال األعمالمن أثرها على نتائج  اإلمكانالمناسبة للتقليل بقدر  اإلجراءاتبتقييم تلك المخاطر بشكل مستمر واتخاذ 
  .للمجموعة

  

  مخاطر الدفع المسبق 38.5

أو مستحقاتهم قبل  اللتزاماتهمإن مخاطر الدفع المسبق تكمن في تعرض المجموعة إلى خسارة مالية نتيجة طلب أو دفع العمالء 
إن عوامل السوق األخرى التي قد تؤدي إلى الدفع المسبق  .بتة عندما تتدنى معدالت الفائدة، مثل رهونات ذات معدالت فائدة ثااستحقاقها

 الفائدةوبالتالي، فإن المجموعة تعتبر تأثير مخاطر الدفع المسبق على صافي . هي غير جوهرية في األسواق التي تعمل فيها المجموعة
 . مسبققد تنتج عن الدفع ال مقبوضة  غرامات أية االعتبارالمقبوضة غير جوهري، بعد األخذ بعين 

 
 خطة استمرارية العملو خطة الطوارئ 38.6

 

، تم تبني خطة للطوارئ 2008أيار  5الصادر بتاريخ  4ب/م ن/391قرار مجلس النقد والتسليف رقم التزاما بمبادئ بازل و
العمل أو واستمرارية العمل لمواجهة سيناريوهات متنوعة قد تؤثر على الركائز األساسية لعمل المجموعة سواء المتعلقة بمكان 

  :كما يلي التجهيزات التقنية أو الموارد البشرية
 خدمةما يخص مكان العمل تم تحضير خطة مرنة النتقال وتشغيل إدارة المجموعة من موقع ثاني بديل ومؤقت، مجهز لفي -

 .فريق عمل رئيسي إلدارة األنشطة الحيوية للمجموعة أثناء حدوث أزمة ما
لضمان ) برمجية وتجهيزات مادية(عمة للعمل المصرفي، فقد تم تامين تقنيات احتياطية بالنسبة للتجهيزات التقنية الدا -

استمرار العمل بنظام المجموعة األساسي والربط الشبكي لفروع المجموعة وإدارتها إضافة لتامين أنظمة اتصاالت طوارئ 
 .بديلة للتواصل داخل وخارج القطر

ر فريق عمل رئيسي وآخر بديل، من أصحاب الخبرات والكفاءات لالنتقال والعمل فيما يخص الموارد البشرية، فقد تم اختيا -
 .من موقع إدارة استمرارية العمل

  
 مخاطر السيولة 38.7

وتمويل زيادة  في تواريخ استحقاقها اتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة البنك على توفير التمويل الالزم لتأدية التزاماته 
هذه المخاطر تقوم اإلدارة بتنويع مصادر التمويل باإلضافة إلى الودائع وإدارة الموجودات مع أخذ السيولة وللوقاية من . الموجودات

باإلضافة إلى ذلك، يقوم البنك بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية وتوفر الضمانات . في االعتبار، ومراقبة السيولة على أساس يومي
  .د الحاجةعن لتوفير السيولة الممكن استعمالها

يحتفظ البنك بموجودات ذات قابلية عالية للتسويق يمكن تسييلها بسـهولة كحمايـة ضـد أي حالـة نقـص غيـر منظـورة فـي         
مـن  % 5باإلضافة إلى ذلك، يقوم البنك بالمحافظة على وديعة إلزاميـة لـدى مصـرف سـورية المركـزي تسـاوي       . السيولة

قـرار  تـم احتسـابها بنـاء علـى     أساس الظـروف الطبيعيـة والطارئـة و   ة على يتم قياس ورقابة السيول. متوسط ودائع الزبائن
  .2009تشرين الثاني  22الصادر بتاريخ  4ب/م ن/588التسليف رقم مجلس النقد و

 .بكافة العمالت خارج الميزانية المثقلة وااللتزاماتيحافظ البنك على حدود لنسبة صافي الموجودات المتداولة إلى مطلوبات العمالء 

  

20122011

%44%46المتوسط خالل الفترة  
%49%48أعلى نسبة 
%40%41أقل نسبة 
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 )تتمة(إدارة المخاطر  38
 
 )تتمة(مخاطر السيولة  38.7

  :2012 األولكانون  31يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها كما في 

ھر بین 3 شھور و6 أشھر بین شھر و 3 أشھر بین ثمانیة أیام و شھر عند الطلب إلى أقل من ثمانیة أیام  المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة بین 9 شھور وسنة بین 6 شھور و9 أش
ة لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوری

                        14,061,721,997                          1,983,503,300                                            -                                        -                                        -                                           -                                           -                                              -                          12,078,218,697نقد وأرصدة لدى بنوك مركزی  ة
                          6,573,551,527                                            -                                            -                                        -                                        -                                           -                                           -                               792,063,200                            5,781,488,327أرصدة  لدى المص ارف 

                        20,753,467,557                                            -                        10,805,700,771                      1,052,489,871                      1,042,324,637                         1,847,457,297                         1,340,081,492                            1,498,620,370                            3,166,793,119تسھیالت ائتمانیة مباش  رة ( بالصافي  ) 
                                            -                                            -                                            -                                        -                                        -                                           -                                           -                                              -                                              -موجودات مالیة قروض وس  لف

                          5,567,924,879                               63,409,211                          4,762,353,174                         506,837,082                         235,325,412                                           -                                           -                                              -                                              -موجودات مالیة متوفرة للبی  ع
                          1,414,636,824                          1,414,636,824                                            -                                        -                                        -                                           -                                           -                                              -                                              -موجودات ثابت  ة

                               87,138,269                               87,138,269                                            -                                        -                                        -                                           -                                           -                                              -                                              -موجودات غیر ملموس  ة
                             462,491,818                                            -                             119,228,393                           92,872,170                           21,408,375                              38,607,811                              15,379,426                                 23,283,481                               151,712,162موجودات أخ  رى

 الودیعة المجمدة لدى مص  رف س  وریة       
                             753,968,822                             753,968,822                                            -                                        -                                        -                                           -                                           -                                              -                                              -  المركزي 

                        49,674,901,693                          4,302,656,426                        15,687,282,338                      1,652,199,123                      1,299,058,424                         1,886,065,108                         1,355,460,918                            2,313,967,051                          21,178,212,305مجموع الموجودات

                             811,600,443   -                                                  -                                                  -                                              -                                              -                                                  -                                                  -                                                  811,600,443                                ودائع بنوك 
                        38,673,541,657   -                                                14,649,400                                 57,460,400                             560,418                                  7,344,905,013                            3,576,096,194                            5,375,767,064                              22,304,103,168                           ودائع العمالء 
                          1,532,619,905   -                                                  -                                                21,991,552                             66,160                                    19,627,654                                 284,615,508                               623,597,100                                 582,721,931                                تأمینات نقدیة 

                             153,892,132   -                                                  -                                                  -                                              -                                              -                                                  -                                                153,892,132                                   -                                                 مخصصات متنوع  ة
                                            -   -                                                  -                                                  -                                              -                                              -                                                  -                                                  -                                                    -                                                 مخصص ضریبة ال دخل 

                               49,337,885   -                                                49,337,885                                   -                                              -                                              -                                                  -                                                  -                                                    -                                                 مطلوبات ضریبیة مؤجل  ة
                          1,413,629,039   -                                                15,346,574                                 4,022,833                               1,197,690                               205,781,120                               89,634,952                                 222,990,492                                 874,655,378                                مطلوبات أخرى 

مطلوبات                         42,634,621,061                                            -                               79,333,859                           83,474,785                             1,824,268                         7,570,313,787                         3,950,346,654                            6,376,246,788                          24,573,080,920مجموع ال

                          7,040,280,632                          4,302,656,426                        15,607,948,479                      1,568,724,338                      1,297,234,156                        (5,684,248,679)                        (2,594,885,736)                           (4,062,279,737)                           (3,394,868,615)الصافي

                          7,040,280,632                          2,737,624,206                   (12,870,324,273)                   (14,439,048,611)                      (15,736,282,767)                      (10,052,034,088)                           (7,457,148,352)                           (3,394,868,615)الصافي التراكمي
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 )تتمة(إدارة المخاطر  38
 
 )تتمة(مخاطر السيولة  38.7

  : 2011األول كانون  31يبين الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة الستردادها أو تسويتها كما في 

ر    بین ثمانیة أیام و ش  ھر عند الطلب إلى أقل من ثمانیة أی  ام ر وسنة  بین  6 شھور و 9 أشھر    بین  3 شھور و 6 أشھر    بین شھر و    3 أشھ ر من سنة   بین  9 شھو  المجموع         بدون استحقاق  أكث
ریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة  لیرة سوریة لیرة سو

                        12,789,114,592                          2,677,993,945                                            -                                        -                                        -                                           -                                           -                                              -                          10,111,120,647نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة    
رصدة  لدى المصارف                              8,627,814,434                                            -                                            -                                        -                                        -                                           -                            207,000,000                            1,283,521,192                            7,137,293,242أ

                          2,935,735,702                                            -                                            -                                        -                                        -                            617,950,000                              66,733,202                            2,207,328,000                                 43,724,500 ایداعات لدى المص  ارف
صافي )  رة ( بال                         29,140,688,757                                            -                        13,754,547,634                      1,755,318,577                      1,504,471,275                         2,828,473,182                         3,442,071,323                            1,687,550,118                            4,168,256,648تسھیالت ائتمانیة مباش  

ض وس  لف                           1,307,804,833                                            -                                            -                      1,307,804,833                                        -                                           -                                           -                                              -                                              -موجودات مالیة قرو
                          5,867,028,038                               60,700,402                          5,325,125,488                         481,202,148                                        -                                           -                                           -                                              -                                              -موجودات مالیة متوفرة للبی  ع

                          1,523,468,600                          1,523,468,600                                            -                                        -                                        -                                           -                                           -                                              -                                              -موجودات ثابت ة 
                               90,031,782                               90,031,782                                            -                                        -                                        -                                           -                                           -                                              -                                              -موجودات غیر ملموس  ة

                             545,374,720                                            -                             120,705,093                           24,541,811                           25,078,573                              50,379,312                              19,094,894                                 82,473,644                               223,101,393موجودات أخرى 
 الودیعة المجمدة لدى مصرف س  وریة       

                             604,695,882                             604,695,882                                            -                                        -                                        -                                           -                                           -                                              -                                              -  المركزي 
                        63,431,757,340                          4,956,890,611                        19,200,378,215                      3,568,867,369                      1,529,549,848                         3,496,802,494                         3,734,899,419                            5,260,872,954                          21,683,496,430مجموع الموج  ودات

                          1,023,374,672   -                                                  -                                                  -                                              -                                              -                                                500,000,000                                 -                                                  523,374,672                                ودائع بنوك 
                        49,971,107,144   -                                                70,954,277                                 709,090,777                           1,841,834,093                        3,016,852,992                            5,261,551,003                            18,766,475,197                            20,304,348,805                           ودائع العمالء 
                          4,080,864,628   -                                                24,384,813                                 99,850,593                             277,696,096                           325,590,372                               774,989,724                               1,882,583,876                              695,769,154                                تأمینات نقدیة 

صصات متنوعة                                 66,990,469   -                                                  -                                                  -                                              -                                              -                                                  -                                                66,990,469                                     -                                                 مخ
ص ضریبة الدخل   ص                              223,220,143   -                                                  -                                                  -                                              -                                            223,220,143                                 -                                                  -                                                    -                                                 مخ

                               26,968,486   -                                                26,968,486                                   -                                              -                                              -                                                  -                                                  -                                                    -                                                 مطلوبات ضریبیة مؤجل ة 
                          1,071,646,162   -                                                6,059,891                                   8,829,391                               40,827,474                             32,092,136                                 57,421,279                                 256,397,753                                 670,018,238                                مطلوبات أخرى 

                        56,464,171,704                                            -                             128,367,467                         817,770,761                      2,160,357,663                         3,597,755,643                         6,593,962,006                          20,972,447,295                          22,193,510,869مجموع المطلوب  ات

                          6,967,585,636                          4,956,890,611                        19,072,010,748                      2,751,096,608                        (630,807,815)                           (100,953,149)                        (2,859,062,587)                         (15,711,574,341)                              (510,014,439)الصافي  

                          6,967,585,636                          2,010,695,025                   (17,061,315,723)                   (19,812,412,331)                      (19,181,604,516)                      (19,080,651,367)                         (16,221,588,780)                              (510,014,439)الصافي التراكمي 
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 )تتمة(إدارة المخاطر  38
 
 )تتمة(مخاطر السيولة  38.7
 

  المركز المالي بيانبنود خارج 

  

المجموع        أكثر من   5 سنوات     من سنة لغای  ة 5 سنوات  لغایة سنة   31 كانون األول   2012
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

           270,415,617                   -                        -         270,415,617اإلعتمادات المستندیة لالس  تیراد والقب  والت 
        2,466,122,578                   -           20,935,296      2,445,187,282السقوف اإلئتمانیة المباشرة غ  یر المس  تغلة

           884,402,097                        -         884,402,097السقوف اإلئتمانیة غیر المباشرة غ  یر المس  تغلة
        1,297,918,865                   -         233,641,807      1,064,277,058كفاالت صادرة لزب  ائن

        4,220,234,821                   -         224,952,047      3,995,282,774كفاالت صادرة لمص  ارف
           507,913,852      81,601,394         344,442,193           81,870,265التزامات عقود اإلیج  ارات التش  غیلیة

        9,647,007,830      81,601,394         823,971,343      8,741,435,093المجموع       

المجموع        أكثر من   5 سنوات    من سنة لغای ة  5 سنوات  لغایة سنة   31 كانون األول   2011
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

        1,527,489,718                   -                        -      1,527,489,718اإلعتمادات المستندیة لالس  تیراد والقب  والت 
        6,586,338,534                   -         648,721,543      5,937,616,991السقوف اإلئتمانیة المباش  رة غ  یر المس  تغلة

        3,662,504,060                        -      3,662,504,060السقوف اإلئتمانیة غیر المباش  رة غ  یر المس  تغلة
        2,512,144,267                   -         222,995,874      2,289,148,393كفاالت صادرة لزب  ائن

        4,760,875,730                   -      1,622,776,801      3,138,098,929كفاالت صادرة لمص  ارف
           680,285,760    143,951,109         420,541,743         115,792,908التزامات عقود اإلیج  ارات التش  غیلیة

      19,729,638,069    143,951,109      2,915,035,961    16,670,650,999المجموع       

  

  مخاطر التشغيل 38.8

عندما تعجز أنظمة . وعوامل خارجية أخرى احتيالتمثل المخاطر التشغيلية مخاطر الخسائر الناتجة عن تعطل األنظمة، خطأ بشري، 
على سمعة المجموعة، تنشأ متطلبات قانونية وتشريعية كما قد تسبب خسائر  أضرارالرقابة عن العمل، فإن المخاطر التشغيلية قد تسبب 

ال تتوقع المجموعة إزالة كل المخاطر التشغيلية ولكن يمكنها إدارة هذه المخاطر عبر نظام رقابة متكامل ومراقبة ومتابعة . مادية
 . الموظفين وتقييم اإلجراءاتتدريب يض والمراقبة، إن الرقابة تتضمن فصل المهام بفاعلية، إجراءات التفو. المخاطر المحتملة

يتم االعتماد على سلسلة من اإلجراءات لنشر التوعية من خالل التدريب المتواصل على كيفية تبليغ وتبادل المعلومات بما يتعلق 
التشغيلية حيث يتم تجميعها ومعالجة بياناتها باألحداث والمخاطر التشغيلية وباعتماد منهج تعبئة استمارات ترسل إلى قسم إدارة المخاطر 

 .لالستفادة منها من أجل تقييم اإلجراءات المتبعة في المجموعة وتحسينها
لقياس وتخفيف مخاطر التشغيل هو اعتماد نموذج التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط الذي تقوم إدارة مخاطر  من أهم األساليب المتبعة

يتم من خالل هذا التقييم الذاتي تحديد مستويات المخاطر التي تواجهها . مع رؤساء األقسام في المجموعة التشغيل بتحضيره بالتعاون
يتم استعمال . األقسام خالل أدائها لمهامها اليومية إضافة إلى تحديد المسؤوليات وتأثير هكذا مخاطر على القسم أو الفرع الذي يتم تقييمه

أحد أساليب تخفيف المخاطر إن  .لتخفيف المخاطر التي تم تحديدها والعمل على معالجتها بشكل نهائي هذا المنهج من أجل اقتراح آليات
 .التشغيلية أيضا هو اعتماد بوالص التأمين من اجل تغطية أنواع محددة من مخاطر التشغيل
المخاطر التشغيلية وكيفية تحديدها والتبليغ  القيام بدورات تدريبية لكافة األقسام الرئيسية والفروع من اجل تعريف الجميع على أنواع

  .عنها للقسم المختص
جل اعتمادها من قبل كافة األقسام الرئيسية والفروع والتي سوف تساعد على تحديد مستويات أإعداد نماذج التقييم الذاتي للمخاطر من 

  .خفيف هكذا مخاطر في المستقبلالمخاطر التي تواجهها هذه األقسام والفروع مما يسهل من عملية إيجاد وسائل ت
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 التحليل القطاعي 39
 

 

 .القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوي المجموعة يمثل قطاع أعمال
 

  :قطاع أعمال المجموعة -
  :يتم تنظيم المجموعة ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية هي 

  .متابعة ودائع العمالء األفراد ومنحهم القروض والديون وخدمات أخرىيشمل :     التجزئة
  .يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات:   الشركات
   . يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك:    الخزينة
 .قطاعات هي األساس الذي تبني عليه المجموعة تقاريرها حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسيةهذه ال

 
  قطاع األعمال 39.1

  

  :كانون األول 31فيما يلي توزيع اإليرادات والربح والموجودات والمطلوبات والمصاريف الرأسمالية كما في 
  

المجموع      أخرى الخزینة      المؤسسات  األفراد   

               2,966,004,938                               -                  622,717,289              1,782,665,084                   560,622,565إجمالي الدخل التشغیلي
              (1,995,653,082)                               -                                -             (1,324,168,190)                  (671,484,892)مصروف مخصص الخسائر االئتمانیة

                  970,351,856                               -                  622,717,289                 458,496,894                  (110,862,327)نتائج األعمال
                 (964,764,910)(964,764,910)                   -                                      -                                      -                                     مصاریف غیر موزعة على القطاعات

                      5,586,946               (964,764,910)                  622,717,289                 458,496,894                  (110,862,327)الربح قبل الضریبة
                                -ضریبة الدخل

                      5,586,946صافي ربح السنة  

معلومات أخرى 

             47,842,834,777                               -             27,009,729,593            17,308,292,932                3,524,812,252موجودات القطاع
               1,832,066,916              1,832,066,916                                -                               -                                 -موجودات غیر موزعة على القطاعات

             49,674,901,693              1,832,066,916             27,009,729,593            17,308,292,932                3,524,812,252مجموع الموجودات

             41,594,899,567                               - 811,601,365                              19,474,035,222              21,309,262,980مطلوبات القطاع
               1,039,721,494              1,039,721,494   -                                                                  -                                 -مطلوبات غیر موزعة على القطاعات

             42,634,621,061              1,039,721,494                  811,601,365            19,474,035,222              21,309,262,980مجموع المطلوبات

 64,307,134                    المصاریف الرأس مالیة 
                  170,339,357االستھالكات واالطفاءات 

المجموعأخرى   الخزینةالمؤسسات  األفراد

               2,930,269,804   -                                   321,937,010                   2,017,668,259                590,664,535                    إجمالي الدخل التشغیلي
              (1,564,772,782)   -                                     -                                                   (983,633,119)                  (581,139,663)مصروف مخصص الخسائر االئتمانیة

               1,365,497,022   -                                                    321,937,010              1,034,035,140                       9,524,872نتائج األعمال
              (1,065,658,117)(1,065,658,117)                -                                      -                                      -                                     مصاریف غیر موزعة على القطاعات

 299,838,905                  (1,065,658,117)              321,937,010                   1,034,035,140                9,524,872                        الربح قبل الضریبة
                 (185,442,335)ضریبة الدخل

                  114,396,570صافي ربح السنة

معلومات أخرى

             61,544,021,801                               -             32,268,811,126            22,963,572,075                6,311,638,600موجودات القطاع
               1,887,735,539              1,887,735,539                                -                               -                                 -موجودات غیر موزعة على القطاعات

             63,431,757,340              1,887,735,539             32,268,811,126            22,963,572,075                6,311,638,600مجموع الموجودات

             55,484,870,567                               - 1,034,817,623                           22,364,988,778              32,085,064,166مطلوبات القطاع
                  979,301,137                 979,301,137   -                                                                  -                                 -مطلوبات غیر موزعة على القطاعات

             56,464,171,704                 979,301,137               1,034,817,623            22,364,988,778              32,085,064,166مجموع المطلوبات

 145,965,903                  المصاریف الرأسمالیة
                  169,834,222االستھالكات واالطفاءات

2011

2012

 

 
 الجغرافي القطاع 39.2
  

بشكل رئيسي في الجمهورية العربية  انشاطاته المجموعةمارس المجموعة، تهذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال  يمثل
 .أنحاء العالم مختلففي  انشاطاته المجموعةمارس لتي تمثل األعمال المحلية وكذلك تالسورية ا
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 )تتمة(التحليل القطاعي  39
 
  )تتمة( القطاع الجغرافي 39.2

  
  الرأسمالية حسب القطاع الجغرافي ومصاريفها المجموعةوموجودات  إيراداتفيما يلي توزيع 

  

201220112012201120122011
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2,604,517,8842,656,194,261361,487,054274,075,5432,966,004,9382,930,269,804إجمالي الدخل التشغیلي  
38,698,468,58148,675,462,95310,976,433,11214,756,294,38749,674,901,69363,431,757,340مجموع الموجودات 
64,307,134145,965,903                       -                       -64,307,134145,965,903مصاریف رأسمالیة

المجموع   خارج سوریة داخل سوریة

  

  كفاية رأس المال  40
  

خـالل   من المال رأس كفاية مدى مراقبة يتم .المختلفة أنشطتها تالزم التي المخاطر لمواجهة مناسب رأس مال على تحافظ المجموعة
 .الدولية بازل مقررات إلى والمستندة والتسليف النقد مجلس عن الصادرة النسب

 

المخاطر في  ووصف االقتصادية الظروف على تطرأ التي التغيرات ضوء في عليه تعديالتها وتجري رأسمالها هيكلية تدير المجموعة
  .أنشطتها

 

يتكون رأس المال التنظيمي من صافي األموال الخاصة األساسية واألموال المساندة، هذا وتتضـمن  كما هو موضح في الجدول أدناه 
األموال الخاصة األساسية رأس المال المكتتب به واالحتياطيات واألرباح المدورة بعد أن يتم تنزيل قيمة الموجودات غير الملموسـة  

نتيجة تغير قيمة األرباح المدورة  األساسيةاألموال الخاصة  قيمة تيرغت .ل المصارف والمؤسسات األخرىوالمساهمات في رأس ما
قيمة األموال المساندة خالل العام بسبب التغير في القيمة العادلة لألدوات الماليـة   أيضاً  تغيرتو ،الموجودات غير الملموسة وقيمة

  . المتوفرة للبيع
20122011

لیرة سوریة لیرة سوریة 

 6,111,373,503        4,940,610,493           بنود رأس المال األساس  ي: 
 6,293,736,535        5,120,080,012           األموال الخاصة األساس  یة: 

 5,724,500,521        5,724,500,544           رأس المال المكتتب ب  ھ
 281,980,288           281,980,288              اإلحتیاطي القانوني 
 281,980,288           281,980,288              اإلحتیاطي الخ اص 

 5,275,438              (1,168,381,108)          (الخسائر المتراكم  ة) األرباح المدورة المحقق  ة
 182,363,032           179,469,519              ینزل منھا : 

 90,031,782             87,138,269                صافي الموجودات الثابتة غیر المادی  ة
 92,331,250             92,331,250                األصول المملوكة استیفاًء لدین والتي لم یتم تسییلھا خالل الف ترة المح ددة لھ ا   

 633,396,558           1,846,194,052           بنود رأس المال المس  اعد: 
 40,452,543             74,006,568                صافي األرباح غیر المحققة عن اإلستثمارات في أوراق مالیة متوف رة للبی  ع بع  د خص  م  50% منھا  

 299,827,268           1,479,070,737           األرباح المدورة غیر المحققة الناتجة عن إعادة تقییم م  ركز القط  ع البنی  وي
 293,116,747           293,116,747              احتیاطي عام لمخاطر التموی  ل

 6,744,770,061        6,786,804,545           مجموع رأس المال التنظیم  ي (األموال الخاصة )

 27,734,551,830      20,672,974,719         الموجودات المرجحة بالمخ  اطر 
 3,638,432,480        2,871,509,351           حسابات خارج بیان المركز المالي الموح  د المرجح  ة بالمخ  اطر

 32,794,337             59,044,606                مخاطر الس  وق
 2,017,386,063        1,972,533,963           المخاطر التش غیلیة 

 33,423,164,710      25,576,062,639         المجموع     
%20.18%26.54نسبة كفایة رأس الم  ال (% )

%18.28%19.32نسبة كفایة رأس الم ال األساس ي   (% )
  %87.71%70.18نسبة رأس المال األساسي إل ى إجم الي حق  وق المس  اھمین  (% )

 
يجب أال تتدنى نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة  2007 الثاني كانون 24في  الصادر 253والتسليف رقم مجلس النقد  قرار حسب

  %.8في الجمهورية العربية السورية عن نسبة 
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 تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات  41
  

المجموعأكثر من سنةلغایة سنة 31 كانون األول 2012
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
12,078,218,6971,983,503,30014,061,721,997نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة

6,573,551,527                          -6,573,551,527أرصدة  لدى المصارف
9,947,766,78610,805,700,77120,753,467,557تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

                      -                          -                          -موجودات مالیة قروض وسلف
742,162,4944,825,762,3855,567,924,879موجودات مالیة متوفرة للبیع

1,414,636,8241,414,636,824                          -موجودات ثابتة
87,138,26987,138,269                          -موجودات غیر ملموسة

343,263,425119,228,393462,491,818موجودات أخرى
753,968,822753,968,822                          -الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

    49,674,901,693        19,989,938,764         29,684,962,929اجمالي الموجودات

المطلوبات
811,600,443                          -811,600,443ودائع بنوك

38,673,541,657              38,658,892,25714,649,400ودائع العمالء
1,532,619,905                          -1,532,619,905تأمینات نقدیة

153,892,132                          -153,892,132مخصصات متنوعة
                      -                          -                          -مخصص ضریبة الدخل

49,337,885                          -49,337,885مطلوبات ضریبیة مؤجلة
1,413,629,039              1,398,282,46515,346,574مطلوبات أخرى

    42,634,621,061              29,995,974         42,604,625,087اجمالي المطلوبات 

      7,040,280,632        19,959,942,790        (12,919,662,158)الصافي

المجموعأكثر من سنةلغایة سنة 31 كانون األول 2011
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
    12,789,114,592          2,677,993,945         10,111,120,647نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة

      8,627,814,434                          -          8,627,814,434أرصدة  لدى المصارف
      2,935,735,702                          -          2,935,735,702ایداعات لدى المصارف 

    29,140,688,757        13,754,547,634         15,386,141,123تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
      1,307,804,833                          -          1,307,804,833موجودات مالیة قروض وسلف

      5,867,028,038          5,385,825,890             481,202,148موجودات مالیة متوفرة للبیع
      1,523,468,600          1,523,468,600                          -موجودات ثابتة

           90,031,782              90,031,782                          -موجودات غیر ملموسة
         545,374,720            120,705,093             424,669,627موجودات أخرى

         604,695,882            604,695,882                          -الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

    63,431,757,340        24,157,268,826         39,274,488,514اجمالي الموجودات

المطلوبات
      1,023,374,672                          -          1,023,374,672ودائع بنوك

    49,971,107,144              70,954,277         49,900,152,867ودائع العمالء
      4,080,864,628              24,384,813          4,056,479,815تأمینات نقدیة

           66,990,469                          -               66,990,469مخصصات متنوعة
         223,220,143                          -             223,220,143مخصص ضریبة الدخل

           26,968,486                          -               26,968,486مطلوبات ضریبیة مؤجلة
      1,071,646,162                6,059,891          1,065,586,271مطلوبات أخرى

    56,464,171,704            101,398,981         56,362,772,723اجمالي المطلوبات 

      6,967,585,636        24,055,869,845        (17,088,284,209)الصافي
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 ارتباطات والتزامات محتملة 42
 
 )خارج بيان المركز المالي( ائتمانيةالتزامات ارتباطات و 42.1
  

20122011

لیرة سوریة لیرة سوریة 

 678,402,876 270,415,617اعتمادات مستندیة لالس تیراد 
 849,086,842   -                        قبوالت  

 2,512,144,267 1,297,918,865كفاالت صادرة لزب  ائن: 

 953,872,459 605,542,664-  دفع 
 1,364,780,645 673,294,951-  حسن تنفیذ 

 193,491,163 19,081,250-  أخرى  
 4,760,875,730 4,220,234,821كفاالت صادرة لمص  ارف

 6,586,338,534 2,466,122,578سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غ یر مس  تغلة 
 3,662,504,060 884,402,097سقوف تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة غ  یر مس  تغلة

9,139,093,978 19,049,352,309 

 
  عقود إيجار تشغيليةلتزامات تعاقدية وا 42.2

20122011

لیرة سوریةلیرة سوریة

ارتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة:
        115,792,908           81,870,265تستحق خالل سنة

        564,492,852         426,043,587تستحق خالل أكثر من سنة
        680,285,760         507,913,852مجموع ارتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة في تاریخ بیان المركز المالي

 .تمثل عقود اإليجار التشغيلية عقود إيجار المكاتب اإلدارية والفروع المنتشرة في أنحاء القطر
 

 أرباح موزعة 43
للمساهمين تخصيص جزء من األرباح المدورة المحققة بقيمة  غير العادية، قررت الهيئة العامة 2011نيسان  5بتاريخ 

ليرة سورية، وقد تم  1,000سهم جديد القيمة االسمية لكل منها  374,500ليرة سورية عن طريق توزيع  374,500,000
  .2011حزيران  1سواق المالية السورية بتاريخ الحصول على الموافقة النهائية من هيئة األوراق واأل

  
 أرقام المقارنة 44

على حقوق هذه إعادة التبويب  عملية لم تؤثر. لتتناسب مع تبويب أرصدة الفترة الحالية 2011تم إعادة تبويب بعض أرصدة عام 
  .السابقة السنةالملكية أو ربح 

  :يلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبويبها

 2012كانون األول  31التبویب كما في 
 

 2011كانون األول  31التبویب كما في 
 المبلغ

 لیرة سوریة  

 27,125,986 العموالت والرسوم الدائنة الفوائد الدائنة
 7,106,730  نقد وأرصدة لدى بنوك مركزیة  موجودات أخرى

 


