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  ش.م.م.ع بنك عوده سوریة
  الموحد المرحلي  الدخلبیان 

  2015أیلول  30 أشھر المنتھیة في للتسعة
 

  .المختصرة وتقرأ معھا المرحلیة الموحدة تشكل جزءاً من ھذه البیانات المالیة 30إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 
3 

للتسعة أشھر المنتھیة ف  يللتسعة أشھر المنتھیة فيللثالثة أشھر المنتھیة ف  يللثالثة أشھر المنتھیة في
30 أیلول 302014 أیلول 302015 أیلول 302014 أیلول 2015

غ    یر مدقـقـ    ةغ    یر مدقـقـ    ةغ    یر مدقـقـ    ةغ    یر مدقـقـ    ة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

 1,965,131,903          1,832,273,719         652,373,606           582,693,957          20الفوائد الدائنة
(1,272,251,121)        (966,882,885)          (420,227,293)         (319,290,335)         21الفوائد المدینة

 692,880,782             865,390,834            232,146,313           263,403,622          صافي الدخل من الفوائد

 411,079,894             443,029,232            110,898,832           156,840,924          العموالت والرسوم الدائنة
(22,127,672)             (25,836,210)            (6,495,469)             (9,740,419)             العموالت والرسوم المدینة

 388,952,222             417,193,022            104,403,363           147,100,505          صافي الدخل من العموالت والرس  وم

 1,081,833,004          1,282,583,856         336,549,676           410,504,127          صافي الدخل من الفوائد والعموالت والرس  وم

 46,727,470               280,699,667            14,222,856             63,402,314            أرباح تشغیلیة ناتجة عن التعامالت بالعمالت األجنبی  ة
 2,252,964,229          6,449,939,601         1,130,289,635        2,185,516,724       أرباح تقییم مركز القطع البنی  وي

 48,319,737               43,421,507                -                              -                           22أرباح موجودات مالیة متوفرة للبی  ع
 5,074,456                 2,355,395                761,671                  989,151                 إیرادات تشغیلیة أخرى

 3,434,918,896          8,059,000,026         1,481,823,838        2,660,412,316       إجمالي الدخل التشغیلي

(350,507,559)           (473,635,338)          (123,538,969)         (167,291,474)         نفقات الموظفین
(109,703,969)           (92,467,895)            (35,706,317)           (30,660,284)           استھالكات الموجودات الثابتة 

(3,800,013)               (2,891,723)              (1,123,286)             (916,648)                إطفاءات الموجودات غیر الملموسة
 65,304,296               24,647,819              53,474,380            (4,214,072)             7( مصروف)   استرداد مخصص الخسائر االئتمانیة المباش  رة

(81,814,007)             (21,074,850)            (43,906,836)           (1,700,532)             مصروف مخصصات متنوعة
(433,817,435)           (596,246,099)          (172,447,685)         (206,638,624)         مصاریف تشغیلیة أخرى

(914,338,687)           (1,161,668,086)       (323,248,713)         (411,421,634)         إجمالي المصروفات التشغیلیة

 2,520,580,209          6,897,331,940         1,158,575,125        2,248,990,682       الربح قبل الضریبة

   -                                -                               -                              -                           14ضریبة الدخل

 2,520,580,209          6,897,331,940         1,158,575,125        2,248,990,682       ربح الفترة

العائد إلى:
 2,520,580,188          6,897,331,918         1,158,575,117        2,248,990,675              مس  اھمي البن  ك

 21                             22                            8                             7                                   حق وق األقلی  ة ( الجھة غیر المسیطرة) 

       2,248,990,682        1,158,575,125         6,897,331,940          2,520,580,209 

الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح الفترة العائ د إل  ى 
 44.03                        120.49                     20.24                      39.29                     23  مساھمي البنك



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

  2015أیلول  30 أشھر المنتھیة في للتسعة
 

  .المختصرة وتقرأ معھا المرحلیة الموحدة تشكل جزءاً من ھذه البیانات المالیة 30إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 
4 

للتسعة أشھر المنتھیة فيللتسعة أشھر المنتھیة فيللثالثة أشھر المنتھیة فيللثالثة أشھر المنتھیة في
30 أیلول 302014 أیلول 302015 أیلول 302014 أیلول 2015

غیر مدقـقـةغیر مدقـقـةغیر مدقـقـةغیر مدقـقـة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

 2,520,580,209       6,897,331,940         1,158,575,125         2,248,990,682        صافي ربح الفترة

مكونات الدخل الشامل األخرى التي یمكن تحویلھا الحقاً إلى بیان ال  دخل: 
صافي التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة 

(59,883,642)         (43,097)                   (11,756,497)               -                             18             المتوفرة للبیع
صافي الخسائر المحققة المحولة إلى بیان الدخل 

 299,965                 33,528                       -                               -                             18             والناتجة من بیع الموجودات المالیة المتوفرة للبیع

 2,460,996,532       6,897,322,371         1,146,818,628         2,248,990,682        الدخل الشامل للفترة

العائد إلى:
 2,460,996,511       6,897,322,349         1,146,818,620         2,248,990,675                 مساھمي البن  ك

 21                         22                            8                              7                                      حقوق األقلیة ( الجھة غیر المسیطرة) 
        2,248,990,682         1,146,818,628         6,897,322,371       2,460,996,532 



  ش.م.م.ع بنك عوده سوریة
  بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد المرحلي 

  2015أیلول  30 أشھر المنتھیة في للتسعة
 

  .وتقرأ معھاالمختصرة  المرحلیة الموحدة تشكل جزءاً من ھذه البیانات المالیة 30إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 
5 

الــعــائــ                 د إلــ                 ى مســاھــمــ                 ي الــبــنــ                 ك

 رأس المال المكتتب ب  ھ 
 احتیاطي عام لمخاطر  احتیاطي خاص احتیاطي قانوني والمدفوع

التمویل

 التغیر المتراكم في القیم  ة 
العادلة للموجودات المالی  ة 

المتوفرة للبیع
 الخسائر المتراكمة  ربح الفترة

المحققة
 األرباح المدورة غ  یر 

المحققة
 مجموع حقوق مساھمي 

البنك

 حقوق األقلیة 
( الجھة غیر 
المسیطرة) 

 مجموع حقوق الملكیة

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

2015 (غیر مدققة)
   10,170,558,229                590   10,170,557,639   8,036,708,773    (4,447,738,026)                     -                      9,569       293,116,747  281,980,288  281,980,288   5,724,500,000الرصید في 1 كانون الثاني

     6,897,322,371                  22     6,897,322,349                     -                       -    6,897,331,918                     (9,569)                     -                -                -                     -إجمالي الدخل الشامل
   17,067,880,600                612   17,067,879,988   8,036,708,773    (4,447,738,026)    6,897,331,918                          -       293,116,747  281,980,288  281,980,288   5,724,500,000الرصید في 30 أیلول

2014 (غیر مدققة)
     7,284,351,934                561     7,284,351,373   5,075,001,813    (4,447,737,997)                     -             75,510,234       293,116,747  281,980,288  281,980,288   5,724,500,000الرصید في 1 كانون الثاني

     2,460,996,532                  21     2,460,996,511                     -                       -    2,520,580,188            (59,583,677)                     -                -                -                     -إجمالي الدخل الشامل
     9,745,348,466                582     9,745,347,884   5,075,001,813    (4,447,737,997)    2,520,580,188             15,926,557       293,116,747  281,980,288  281,980,288   5,724,500,000الرصید في 30 أیلول

  
 
 



  .عش.م.م بنك عوده سوریة
  ي المرحل الموحد التدفقات النقدیة بیان

  2015أیلول  30 أشھر المنتھیة في للتسعة
 

  .المختصرة وتقرأ معھا المرحلیة الموحدة تشكل جزءاً من ھذه البیانات المالیة 30إلى  1إن اإلیضاحات المرفقة من 
6 

 للتسعة أشھر المنتھیة في للتسعة أشھر المنتھیة في
30 أیلول 302014 أیلول 2015

 غیر مدقـقـة غیر مدقـقـة
 لیرة سوریة لیرة سوریةإیضاح

األنشطة التشغیلیة
      2,520,580,209        6,897,331,940الربح قبل ضریبة الدخل

تعدیالت لبنود غیر نقدیة: 
         109,703,969             92,467,895استھالكات
             3,800,013               2,891,723إطفاءات

          (65,304,296)            (24,647,819)استرداد مخصص الخسائر االئتمانیة المباشرة
           45,677,995             24,346,140مؤونة مصاریف قضائیة مستحقة من مقترضین متعثرین

                        -             55,398,750مؤونة تدني قیمة موجودات آلت ملكیتھا للمصرف
           81,814,007             21,074,850مخصصات متنوعة

            (3,152,185)                         -أرباح بیع موجودات ثابتة

      2,693,119,712        7,068,863,479الربح قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة
          (41,977,376)           491,900,429النقص (الزیادة) في احتیاطي ودائع لدى مصرف سوریة المركزي

        (308,550,000)       (3,257,150,000)الزیادة في اإلیداعات لدى المصارف
      1,093,264,400        5,843,208,612النقص في تسھیالت ائتمانیة مباشرة

        (164,479,179)          (658,670,549)الزیادة في الموجودات األخرى
        (263,523,252)           763,859,110الزیادة (النقص) في التأمینات النقدیة
         822,198,489     (10,942,851,824)(النقص) الزیادة في ودائع العمالء

          (65,719,433)              (7,711,821)النقص في مخصصات متنوعة
         129,157,944           698,455,518الزیادة في المطلوبات األخرى

      3,893,491,305                  (97,046)صافي التدفقات النقدیة (المستخدم في) من األنشطة التشغیلیة

األنشطة االستثماریة
      7,771,123,385        2,425,597,258التغیر في موجودات مالیة متوفرة للبیع

        (250,237,288)          (140,916,068)شراء موجودات ثابتة
             8,544,154                         -المتحصل من بیع موجودات ثابتة

            (3,975,710)                         -شراء موجودات غیر ملموسة
      7,525,454,541        2,284,681,190صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

األنشطة التمویلیة
                 (12,477)                  (25,869)أرباح موزعة على المساھمین

                 (12,477)                  (25,869)صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلی ة

        (175,938,384)        4,944,779,442تأثیر تغیرات أسعار الصرف
    11,242,994,985        7,229,337,717صافي الزیادة في النقد وما في حكمھ

    20,592,881,172      34,726,338,405النقد وما في حكمھ كما في 1 كانون الثاني
    31,835,876,157      2441,955,676,122النقد وما في حكمھ كما في 30 أیلول

التدفقات النقدیة التشغیلیة من الفوائد وتوزیعات األرباح المقبوضة
      1,805,005,880        1,775,456,915فوائد مقبوضة
      1,470,132,198           949,020,222فوائد مدفوعة

                        -               5,000,000توزیعات أرباح مقبوضة
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 معلومات عن البنك .1
  

 )، وبناءً 14456بموجب السجل التجاري رقم ( 2005آب  30(البنك) كشركة مساھمة مغفلة في  ع.تم تأسیس بنك عوده سوریة ش.م.م
وبموجب قانون المصارف الخاصة  2005أیلول  13/ل أ الصادر عن لجنة إدارة مصرف سوریة المركزي بتاریخ 703على القرار رقم 

  .2001لعام  28رقم 
  

 سوریة. –بوصفھ مصرفاً خاصاً. اتخذ البنك مركزاً رئیسیاً لھ في دمشق  12سجل البنك لدى مفوضیة الحكومة تحت رقم 
  

ملیون سھم بقیمة أسمیة ألف لیرة سوریة للسھم الواحد، وقد تم زیادة  2.5ملیار لیرة سوریة موزع إلى  2.5ل مقداره تأسس البنك برأسما
لیصبح خمسة ملیارات  2010حزیران  21لیصل إلى خمسة ملیارات لیرة سوریة وزیادة أخرى في  2009آب  20رأس المال بتاریخ 

لیصل إلى خمسة ملیارات وسبعمائة وأربع  2011حزیران  1تمت زیادة رأس المال بتاریخ وثالثمائة وخمسون ملیون لیرة سوریة، كما 
  وعشرون ملیون وخمسمائة ألف لیرة سوریة.

  
لیرة سوریة وذلك بما یتفق مع أحكام  1,000لیرة سوریة بدالً من  100تم تعدیل القیمة االسمیة للسھم لتصبح  2012حزیران  6تاریخ ب

لیصبح رأس مال البنك والبالغ  2011شباط  14/ تاریخ  29انون الشركات الصادر بالمرسوم التشریعي رقم / / من ق 91المادة / 
  لیرة سوریة للسھم الواحد. 100سھم بقیمة اسمیة  57,245,000لیرة سوریة موزعاً على  5,724,500,000

 
ً مرخص فرع 21عھ داخل الجمھوریة وعددھا یقوم البنك بتقدیم جمیع األعمال المصرفیة والمالیة من خالل مركزه وفرو بأنھ یوجد  ، علما

  فرع واحد مازال قید اإلنجاز ولم یبدأ بتقدیم الخدمات.
  

فروع لدى المصرف  أربعة، تم إیقاف العمل مؤقتا في في الجمھوریة العربیة السوریةنتیجة للظروف االستثنائیة التي تشھدھا بعض المناطق 
وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف سوریة المركزي على  ،وفرع درعا وھي فرع المیدان، فرع حرستا، فرع سوق اإلنتاج بحلب

الثالث تم إیقاف العمل بشكل دائم في فرع المزة الغربیة خالل الربع  .إیقافھا مؤقتا لحین زوال الظروف االستثنائیة لتعود بعدھا إلى الخدمة
نقل الفرع  وتم، ، حیث تم شطبھما من سجل المصارف2015وكذلك األمر في فرع دیر الزور خالل الربع الثالث من عام  2014من عام 

  .2014حیث باشر بتقدیم الخدمات للزبائن اعتباراً من شھر تشرین الثاني  الرئیسي في حمص إلى مقر جدید في نفس المدینة
  

 سوق دمشق لألوراق المالیة. إن أسھم البنك مدرجة في
 

  % في رأسمال البنك.47عوده ش.م.ل بنسبة  تساھم مجموعة
  

بالموافقة على توقیع اتفاقیة مساعدة فنیة مع بنك عوده ش.م.ل حیث یقدم بنك عوده ش.م.ل  2005آب  20قامت الھیئة العامة للبنك في 
 ً بأنھ لم یتم الحصول على موافقة مصرف سوریة المركزي على تجدید ھذه االتفاقیة  خبراتھ اإلداریة في النشاطات المصرفیة إلى البنك، علما

 حتى تاریخ إعداد ھذه البیانات المالیة.
  

 یقدم بنك عوده ش.م.ل وفقاً لھذه االتفاقیة الخدمات التالیة:
 
  البنك التشغیلیة في سوریة. استراتیجیةالمساعدة في تحدید وتطبیق  .1
 التعیین والتدریب واإلشراف والتقییم لموظفي البنك باإلضافة إلى إعارة الموظفین. مساعدة تشغیلیة من خالل .2
 المساعدة في تحدید وتطبیق اإلجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر. .3
 ھ.المساعدة في تقییم وتطویر واختیار تكنولوجیا المعلومات وأنظمة معلومات اإلدارة وبنیة االتصاالت الالزمة لقیام البنك بأعمال .4
 المساعدة في تطویر خدمات البنك المقدمة للزبائن من خالل تقدیم منتجات بنك عوده ش.م.ل المالئمة للسوق السوري. .5
المساعدة في القی ام بأبح اث متعلق ة بخ دمات البن ك المقدم ة لزبائن ھ وذل ك م ن خ الل تق دیم أبح اث بن ك ع وده ش.م.ل إل ى البن ك أو القی ام  .6

  بأبحاث خاصة.
 

والمسجلة في السجل التجاري تحت  محدودة المسؤولیة % في شركة عودة كابیتال سوریة99.99بنسبة  .ععودة سوریة ش.م.میساھم بنك 
  .2009كانون الثاني  27بتاریخ  15663رقم 

 
  الموافقة على البیانات المالیة الموحدة

 26 بتاریخمجلس اإلدارة  من قبل 2015 أیلول 30للبنك كما في  المرحلیة المختصرة تمت الموافقة على إصدار البیانات المالیة الموحدة
 .2015تشرین األول 
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 الھامة أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة .2
 

ً للمعیار المحاسبي الدولي رقم ( - ) الخاص بالبیانات المالیة 34أعدت البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة للمجموعة وفقا
المرحلیة. إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة تتفق مع تلك السیاسات التي تم على 

 .2014كانون األول  31د البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في أساسھا إعدا
 

إن البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة للبیانات المالیة السنویة،  -
. كما أن نتائج األعمال 2014كانون األول  31وبالتالي فإن ھذه البیانات یجب أن تقرأ مع البیانات المالیة السنویة للمجموعة كما في 

ً على نتائج األعمال للسنة المنتھیة في  ال تعتبر مؤشراً  2015 أیلول 30أشھر المنتھیة في  تسعةاللفترة  كانون األول  31دقیقا
2015.  

 

بعد األخذ بعین االعتبار أحدث مؤشر رسمي ألسعار المستھلك والمؤشرات النوعیة األخرى، ال یعتبر االقتصاد الذي تعمل بھ  -
  .تضخم مرتفع ذا المجموعة اقتصاداً 

  
 أسس توحید البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة

 
لبنك عوده سوریة ش.م.م.ع والبیانات المالیة لشركة عوده كابیتال  المالیة البیانات على تصرةخالمالیة الموحدة المرحلیة الم البیانات تشتمل

 .2015 أیلول 30في  كما التابعة، سوریة المحدودة المسؤولیة، الشركة
 

المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة المرفقة تشمل أنشطة البنك وأنشطة الشركة التابعة. إن النشاط الرئیسي لھذه الشركة ھو تقدیم  البیاناتإن 
االستشارات وتحلیل ونشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالیة باإلضافة إلى ممارسة أعمال شراء وبیع األوراق المالیة لحساب الشركة 

. إن نسبة ملكیة البنك 15663وسجلت بالسجل التجاري تحت رقم  2009كانون الثاني  27تم تأسیس الشركة التابعة بتاریخ  حساب الغیر.ول
  %.99.99في ھذه الشركة ھي 

 
 تاریخ حتى موحدة وتبقى السیطرة على البنك فیھ یحصل الذي التاریخ وھو االستمالك تاریخ من بدءاً  التابعة للشركة المالیة البیانات توحید یتم

 .السیطرة تلك وقف
  

 .المحاسبیة السیاسات نفس وباستخدام للبنك المالیة الفترة لنفس التابعة للشركة المالیة البیانات إعداد یتم
  

  .التوحیدالمجموعة عند  ضمن عن المعامالت والخسائر الناتجة واألرباح والمصاریف واإلیرادات والمعامالت األرصدة جمیع حذف یتم
  

إن حقوق األقلیة تمثل الحصة من األرباح والخسائر وصافي الموجودات غیر المملوكة بطریقة مباش رة أو غی ر مباش رة م ن قب ل البن ك، وی تم 
 وضمن حقوق المساھمین في بیان المركز المالي الموحد المرحلي. المرحلي لشامل الموحدل والدخل اتصنیفھا بشكل مستقل في بیانات الدخ

  
 

 استخدام التقدیرات .3
  

یتطل  ب م  ن إدارة المجموع  ة القی  ام بتق  دیرات واجتھ  ادات ت  ؤثر ف  ي قیم  ة اإلی  رادات  المرحلی  ة المختص  رة إن إع  داد البیان  ات المالی  ة الموح  دة
وك  ذلك االلتزام  ات  المرحلی  ة المختص  رة والمص  اریف، والموج  ودات والمطلوب  ات، واإلفص  احات المرفق  ة بھ  ا ف  ي البیان  ات المالی  ة الموح  دة

الطارئ  ة المفص  ح عنھ  ا. إن ع  دم التأك  د المتض  من ف  ي اجتھ  ادات وتق  دیرات اإلدارة ق  د ی  ؤدي إل  ى تع  دیالت جوھری  ة ف  ي أرص  دة الموج  ودات 
 التي قد تتأثر في المستقبل، فیما یلي أھم ھذه التقدیرات:  المرحلیة المختصرة والمطلوبات الظاھرة في البیانات المالیة الموحدة

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

 :ھي كما یلي الفترات القادمةخالل  المرحلیة المختصرة
  

  

  مبدأ االستمراریة
عل ى االس تمرار ف ي العم ل عل ى أس اس مب دأ االس تمراریة. وعل ى ال رغم م ن حال ة ع دم  المجموع ةبتق دیر م دى ق درة  المجموعةقامت إدارة 

ل دیھا الم وارد  المجموع ةمتأك دة م ن أن  المجموعةاالستقرار التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة وحالة عدم التیقن المستقبلیة فإن إدارة 
 لیس ت عل ى درای ة بأی ة ام ور جوھری ةستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، ف إن اإلدارة الكافیة لتساعدھا على االستمرار بالعمل في المدى الم

 الموح دة عل ى االس تمرار كمنش أة مس تمرة. بن اًء علی ھ، فق د ت م إع داد البیان ات المالی ة المجموع ةمن الممكن أن تثیر ش كوكاً ھام ة ح ول ق درة 
 على أساس مبدأ االستمراریة. المرحلیة المختصرة
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 (تتمة) استخدام التقدیرات .     3
 

  القیمة العادلة لألدوات المالیة
عن طریق األسعار المعلنة أو  الموحد المرحلي بیان المركز الماليفي حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ 

حیث  التداول النشط لبعض األدوات والمشتقات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعیر
  واالجتھاد.فإن تحدید القیمة العادلة یتطلب التقدیر  ،یتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك

  

  تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة
عل ى  بن اءً  الموح د المرحل ي تقوم المجموع ة بمراجع ة التس ھیالت االئتمانی ة بش كل رب ع س نوي وتق دیر كفای ة المؤون ة المس جلة ف ي بی ان ال دخل

تقدیر الت دفقات النقدی ة المس تقبلیة تق وم المجموع ة باجتھ ادات ح ول وض ع  سبیل تقدیرات اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدیة المستقبلیة. وفي
. إن ھذه التقدیرات مبنیة بشكل رئیسي على فرضیات وعوام ل متع ددة لھ ا درج ات الحصول علیھاالمدین المالي وصافي قیمة الضمانة المتوقع 

تقدیرات وذلك نتیجة التغیرات الناجمة ع ن أوض اع وظ روف تل ك التق دیرات متفاوتة من التقدیر وعدم التیقن وأن النتائج الفعلیة قد تختلف عن ال
 في المستقبل.

 

بتشكیل مخصص النخفاض القیمة بشكل  المجموعة تقومباإلضافة إلى المخصص الناتج عن تقییم القروض والسلف الھامة بشكل منفرد، 
 جماعي وذلك بتجمیع القروض والسلف ذات السمات المتشابھة لمخاطر االئتمان وتقییمھا بشكل جماعي النخفاض القیمة.

  
 مصرف سوریة المركزينقد وأرصدة لدى  .4

 
31 كانون األول 302014 أیلول 2015

مدققة غیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

 2,827,951,497        5,110,575,937        نقد في الخزینة
 19,015,189,221      9,832,385,593        الحسابات الجاریة مع مصرف سوریة المركزي

 2,467,081,716        2,371,790,152        احتیاطي ودائع (*)

      17,314,751,682      24,310,222,434 

 
  
)*(   ً مصرف سوریة المركزي على شكل ودائع من دون فوائد لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى  وفقا

ل مثی والذيسوریة  لیرة 2,371,790,152  مبلغ 2015 أیلول 30 وقد بلغ رصید االحتیاطي لدى مصرف سوریة المركزي كما في
أیار  2 الصادر بتاریخ 5938ئاسة مجلس الوزراء رقم ر القرار الصادر عن إلى% من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد 5  نسبة
 .2014كانون األول  31لیرة سوریة كما في  2,467,081,716مقابل ، 2011للعام 
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 أرصدة لدى المصارف .5
 

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة30 أیلول 2015 (غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

 39,820,340,087     38,488,178,371     1,332,161,716    حسابات جاریة وتحت الطلب
 2,003,313,711       174,522,811          1,828,790,900    ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة 3 أشھر أو أقل

    3,160,952,616     38,662,701,182     41,823,653,798 

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة31 كانون األول 2014 ( مدققة) 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

 15,400,773,434     15,334,450,825     66,322,609         حسابات جاریة و تحت الطلب
 160,653,818          160,653,818            -                       ودائع استحقاقھا األصلي خالل فترة 3 أشھر أو أقل

         66,322,609     15,495,104,643     15,561,427,252 

  
 1,037,791,505مقابل  2015 أیلول 30 كما في سوریة لیرة 10,659,043,410 تتقاضى فوائدال بلغت األرصدة لدى المصارف التي 

  .2014كانون األول  31لیرة سوریة كما في 
 
لیرة  160,653,818مبلغ  مقابل 2015 أیلول 30 فيكما  لیرة سوریة 174,522,812 مقیدة السحب لدى المصارفال رصدةاأل تغبل

 .ھي عبارة عن تأمینات مقابل اعتمادات، و2014كانون األول  31سوریة كما في 
  
  
 إیداعات لدى المصارف .6

  
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة30 أیلول 2015 (غیر مدققة)

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
 3,565,700,000       3,565,700,000       -                       ودائع ألجل استحقاقھا األصلي اكبر من 3 أشھر

 3,565,700,000       3,565,700,000       -                       المجمــــــــوع

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة31 كانون األول 2014 ( مدققة) 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

 308,550,000            -                        308,550,000       ودائع ألجل استحقاقھا األصلي اكبر من 3 أشھر
 308,550,000            -                        308,550,000       المجمــــــــوع
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 تـسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) .7
  

31 كانون األول 302014 أیلول 2015
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

الشركات الكبرى
          3,779,264,402          3,968,232,229حسابات جاریة مدینة

        20,359,610,828        17,163,806,956قروض
 ً             (310,700,816)            (262,929,447)فوائد مقبوضة مقدما

        20,048,910,012        16,900,877,509صافي القروض

             433,063,110             327,708,015سندات محسومة
 ً                (3,084,780)                  (228,995)فوائد مقبوضة مقدما

             429,978,330             327,479,020صافي السندات

الشركات الصغیرة والمتوسطة
             283,434,189             226,805,844قروض

 ً               (12,146,672)               (6,843,753)فوائد مقبوضة مقدما
             271,287,517             219,962,091صافي القروض

األفراد والقروض العقاریة (التجزئة)
          2,416,249,359          1,998,243,205قروض

 ً                            -                           -فوائد مقبوضة مقدما
          2,416,249,359          1,998,243,205صافي القروض

             230,091,239             364,182,106بطاقات اإلئتمان

        27,175,780,859        23,778,976,160الـمـجـمـوع

         (8,263,686,805)         (8,367,878,621)ینزل : مخصص تدني لمحفظة التسھیالت االئتمانیة المباشرة
         (1,090,318,287)         (1,273,584,718)ینزل : فوائد معلقة (محفوظة)

        17,821,775,767        14,137,512,821صافي التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة

  
  

ً  غیر العاملة (غیر المنتجة) المباشرة بلغت التسھیالت االئتمانیة لیرة سوریة، أي ما  6,001,881,896 بعد تنزیل الفوائد المقبوضة مقدما
ً  % من رصید إجمالي التسھیالت االئتمانیة المباشرة25.24نسبتھ  ، في حین بلغت 2015 أیلول 30 كما في بعد تنزیل الفوائد المقبوضة مقدما

ً  غیر العاملة (غیر المنتجة) المباشرة التسھیالت االئتمانیة  لیرة سوریة، أي ما نسبتھ 6,849,531,085 بعد تنزیل الفوائد المقبوضة مقدما
ً  المباشرة االئتمانیةمن رصید إجمالي التسھیالت % 25.20   .2014كانون األول  31في  كما بعد تنزیل الفوائد المقبوضة مقدما

  .)26.1(لمزید من التفاصیل راجع إیضاح رقم 
  

ً وغیر العاملة المباشرة  ةبلغت التسھیالت االئتمانی لیرة سوریة، أي ما  4,728,297,178 الفوائد المعلقةبعد تنزیل الفوائد المقبوضة مقدما
ً وبعد تنزیل % من رصید إجمالي التسھیالت االئتمانیة المباشرة 21.01نسبتھ   أیلول 30 فيكما الفوائد المعلقة الفوائد المقبوضة مقدما
ً  غیر العاملة بعد تنزیل المباشرة ، في حین بلغت التسھیالت االئتمانیة2015 لیرة  5,759,212,798الفوائد المعلقة و الفوائد المقبوضة مقدما

ً وبعد تنزیل  % من رصید إجمالي التسھیالت االئتمانیة المباشرة22.08 سوریة، أي ما نسبتھ في كما الفوائد المعلقة الفوائد المقبوضة مقدما
  .2014كانون األول  31

  

% من رصید إجمالي التسھیالت 3.96لیرة سوریة، أي ما نسبتھ  77,807,764غیر المباشرة غیر العاملة  ةبلغت التسھیالت االئتمانی
لیرة  79,660,249غیر المباشرة غیر العاملة  ة، في حین بلغت التسھیالت االئتمانی2015 أیلول 30االئتمانیة غیر المباشرة كما في 

  .2014كانون األول  31% من رصید إجمالي التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة كما في 5.57سوریة، أي ما نسبتھ 
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  تـسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) (تتمة) .7
  

 30لیرة سوریة كما في  60,087,463بلغت قامت المجموعة بتكوین مخصصات مقابل التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة غیر العاملة حیث 
 .2014كانون األول  31لیرة سوریة كما في  31,539,911، مقابل 2015 أیلول

 
 تـدنـي لمحفظة التسھیالت االئتمانیة المباشرةالمـخـصص 

 

  

اإلجمالياألفرادالشركات 30 أیلول 2015
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة(غیر مدققة)

    8,263,686,805   1,072,780,140    7,190,906,665في 1 كانون الثاني 2015
       104,191,816     (114,043,124)       218,234,940التغیر خالل الفترة

    8,367,878,621      958,737,016    7,409,141,605في 30 أیلول 2015

في 1 كانون الثاني 2015
    3,769,113,272      687,885,750    3,081,227,522انخفاض القیمة افرادیاً مقابل تسھیالت مباشرة غیر منتجة

    4,494,573,533      384,894,390    4,109,679,143انخفاض القیمة بشكل جماعي مقابل تسھیالت مباشرة منتجة
التغیر خالل الفترة

( استرداد)  مخصص انخفاض القیمة افرادیاً مقابل تسھیالت 
     (529,229,475)        35,132,354     (564,361,829)مباشرة غیر منتجة

مخصص انخفاض القیمة ( استرداد)  بشكل جماعي مقابل تسھیالت
       504,581,656     (211,779,194)       716,360,850   مباشرة منتجة

         66,712,221        57,544,869           9,167,352فروقات اسعار صرف على مخصص انخفاض القیمة افرادیاً * 
       373,518,436          6,235,686       367,282,750فروقات اسعار صرف على مخصص انخفاض القیمة جماعیاً * 

     (310,622,541)            (408,358)     (310,214,183)المستخدم من المخصص االفرادي خالل الفترة ( الدیون المشطوبة)  ** 
            (768,481)            (768,481)                     -المستخدم من المخصص الجماعي خالل الفترة ( الدیون المشطوبة)  ** 

في 30 أیلول 2015
    2,995,973,477      780,154,615    2,215,818,862انخفاض القیمة افرادیاً مقابل تسھیالت مباشرة غیر منتجة

    5,371,905,144      178,582,401    5,193,322,743انخفاض القیمة بشكل جماعي مقابل تسھیالت مباشرة منتجة
7,409,141,605    958,737,016      8,367,878,621    

 
الممنوحة بالعملة األجنبیة، حیث نتج ھذا تشكلت فروقات أسعار الصرف نتیجة تكوین مخصصات بالعملة األجنبیة مقابل التسھیالت     (*)

 الفرق عن تغیر سعر صرف العمالت األجنبیة على ھذه المخصصات.
  

سوریة من المخصصات، وذلك نتیجة القیام بمجموعة من التسویات مع بعض العمالء  لیرة 311,391,022عھ تم استخدام ما مجمو  (**) 
  كافة التسھیالت الممنوحة لھم. وإغالقمستحقة بعد، الالمتعثرین بغیة تحصیل كافة األرصدة المستحقة علیھم وغیر 

  

  إن قیمة مخصص التدني المرحل إلى بیان الدخل الموحد المرحلي ھي كالتالي:
  

اإلجمالياالفرادالشركات 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

30 أیلول 2015 (غیر مدققة)
مصروف مخصص تسھیالت ائتمانیة مباشرة

     (529,229,475)       35,132,354     (564,361,829)( استرداد)  المخصص اإلفرادي مقابل تسھیالت مباشرة غیر منتجة
      504,581,656    (211,779,194)      716,360,850المخصص الجماعي ( استرداد)  مقابل تسھیالت مباشرة منتجة

151,999,021      (176,646,840)    (24,647,819)       

30 أیلول 2014 ( غیر مدققة) 
مصروف مخصص تسھیالت ائتمانیة مباشرة

     (259,549,687)       55,734,543     (315,284,230)( استرداد)  المخصص اإلفرادي مقابل تسھیالت مباشرة غیر منتجة
      194,245,391    (198,361,526)      392,606,917المخصص ( استرداد)  الجماعي  مقابل تسھیالت مباشرة منتجة

77,322,687        (142,626,983)    (65,304,296)       
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  تـسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) (تتمة) .7
  

الواردة  التعلیماتتعدیل بعض  والمتضمن، 2012تشرین الثاني  13) تاریخ 4/ب/م ن902بناًء على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (
والتعمیم رقم  2014كانون الثاني  29) تاریخ 4/م ن/ب1079والقرار رقم ( ،)4/م ن/ب597في قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (

/م 902رقم (تمدید العمل بالقرار  والمتضمنین 2015حزیران  30تاریخ  1/م/2271والتعمیم رقم  2015نیسان  6بتاریخ  1/م/1145
  :) تم ما یلي4/بن
وقد ) 4/م ن/ب902فق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (االحتفاظ بالمخصصات السابقة الفائضة عن الحد األدنى المطلوب و -

  لیرة سوریة كما في  127,543,647، في حین بلغ رصیدھا 2015 أیلول 30 سوریة كما في لیرة137,401,932  بلغ رصیدھا
 .2014األول كانون  31

اختبارات جھد للمحفظة االئتمانیة من قبل المصرف لتقدیر مدى كفایة المخصصات المحتفظ بھا وارتأت إدارة المصرف حجز  إعداد -
 .2015 أیلول 30 یرة سوریة بتاریخل 5,069,773,706دھا مخصصات إضافیة بلغ رصی

  

  المعلقة  الفوائد
 فیما یلي الحركة على الفوائد المعلقة: 
 

31 كانون  األول 302014 أیلول 2015
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

 755,323,855          1,090,318,287   الرصید في بدایة الفترة /  السنة
 494,592,864          372,029,320      یضاف:  الفوائد المعلقة خالل الفترة /  السنة

(100,374,588)        (76,494,422)      ینزل:  الفوائد المعلقة المحولة لإلیرادات خالل الفترة /  السنة
(59,223,844)          (112,268,467)    ینزل:  الفوائد المعلقة التي تم شطبھا خالل الفترة /  السنة

 1,090,318,287       1,273,584,718   الرصید في نھایة الفترة / السنة

 
 مـوجـودات مـالـیة متوفرة للـبـیـع .8
 

31 كانون األول 302014 أیلول 2015
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

موجودات مالیة متوفر لھا أسعار سوقیة
 2,426,163,610         -                          سندات متوسطة األجل (*)

موجودات مالیة غیر متوفر لھا أسعار سوقیة
 50,000,000            50,000,000           أدوات حقوق الملكیة (**)

 2,476,163,610       50,000,000           مجموع الموجودات المالیة المتوفرة للبی  ع

  
 5بقیمة اسمیة مقدارھا  یتضمن ھذا البند استثمارات مالیة متوفرة للبیع صادرة عن بنك خارجي على شكل سندات متوسطة األجل  (*) 

وجود تراجع في القیمة السوقیة لھذه االستثمارات، مما جعل  2008كانون األول  31ركي، وقد تبین بتاریخ یأمملیون دوالر 
% من قیمة االستثمار كخسارة ناتجة عن ھبوط دائم 92.2تعمل على تحدید القیمة العادلة لھا واعتبار الفرق الذي یمثل  المجموعة

 ً % من قیمة االستثمارات المشار إلیھا 100مؤونة إضافیة لیصل مجموع المؤونة إلى تشكیل  في قیمة ھذا االستثمار. وقد تم الحقا
  .2009كانون األول  30) تاریخ 4/م ن/ب616استناداً ألحكام قرار مجلس النقد والتسلیف ( 2010بنھایة الشھر األول لعام 

  

  وقد كانت التحصیالت من ھذه السندات وفق الجدول التالي:
المعادل لیرة سوریةالمبلغ دوالر أمریكيالفترة

       33,615,966             494,474عام 2012
       70,092,366             539,986عام 2013
       91,816,683             554,316عام 2014
       38,466,211             160,450عام 2015

1,749,226          233,991,226      
  

% من القیمة االسمیة للسندات، مع العلم بأن الجزء المتبقي من قیمة السندات مغطى بشكل 34.98وقد بلغت نسبة ھذه التحصیالت   
 .كامل بالمؤونات 
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  (تتمة) مـوجـودات مـالـیة متوفرة للـبـیـع     .8
  

الشركة غیر  أسھم أنالشركة، علما  رأسمال% من 5یمثل المبلغ استثمار المجموعة في الشركة السوریة العربیة للتامین بنسبة   )(**
 في سوق دمشق لألوراق المالیة. تعتزم المجموعة االحتفاظ بھذا االستثمار على المدى البعید. ةمدرج

  
 موجودات أخرى .9
 

31 كانون األول 302014 أیلول 2015
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

 140,880,479          202,554,876         مصاریف مدفوعة مقدماً عن إیجارات مكاتب وفروع
 ً  74,781,520            49,435,364           مصاریف تأمین مدفوعة مقدما
 665,908                 35,957,675           مصاریف أخرى مدفوعة مقدماَ 
 97,295,223            29,129,895           حواالت وشیكات قید التحصیل

 55,329,129            683,624,590         مبالغ قید التسویة مع مصرف سوریة المركزي
 92,331,250            36,932,500           موجودات آلت ملكیتھا للمصرف وفاء لدیون مستحقة ( *) 

 1,149,718              919,718                مستحقات شبكة البطاقات االلكترونیة
 433,798                 547,641                مخزون الطوابع

 9,531,220              7,833,000             فوائد محققة غیر مستحقة القبض - مصارف ومؤسسات مصرفیة
 170,965,211          223,574,982         فوائد محققة غیر مستحقة القبض - تسھیالت ائتمانیة مباشرة - مؤسسات

 14,186,958            10,263,273           فوائد محققة غیر مستحقة القبض - تسھیالت ائتمانیة مباشرة - تجزئة
 46,101,135              -                          فوائد محققة غیر مستحقة القبض - موجودات مالیة متوفرة للبیع
 808,866                   -                          مصاریف دعاوى قضائیة مستحقة من مقترضین متعثرین ( **) 

 135,351,274          210,545,763         عموالت مستحقة من مصارف
 15,036,533            36,317,173           أخرى

      1,527,636,450          854,848,222 

  
 

  لدیون مستحقة (عقارات مستملكة): یلي ملخص الحركة على الموجودات التي آلت ملكیتھا للبنك وفاءً  فیما  )*(
  

31 كانون األول 302014 أیلول 2015
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

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

   -                          (55,398,750)          مخصص تدني قیمة موجودات آلت ملكیتھا للمصرف
 92,331,250            36,932,500           الرصید في نھایة الفترة /السنة 

  
 

  
حزیران  18یمثل المبلغ قیمة عقار تم الحصول علیھ استیفاء للتسھیالت االئتمانیة العائدة ألحد العمالء بموجب العقد المبرم بتاریخ   (*) 

، على أن تتم تصفیة 2009تموز  1بتاریخ  5/100/4062وقد تم الحصول على موافقة مصرف سوریة المركزي رقم ، 2009
، وقد تم تمدید المھلة 2002عام  23/ب من القانون رقم 100/2العقار خالل سنتین من تاریخ إبرام العقد وفق أحكام المادة 

 31، كما تم تمدید المھلة لغایة 2015آذار  31بحیث تصبح لغایة  4ب//م ن1103الممنوحة لتصفیة العقار بموجب القرار رقم 
      .2015حزیران  10تاریخ  4/م ن/ب1278وفقاً للقرار رقم  2015كانون األول 

لعدم قدرة المجموعة على بیع العقار نتیجة للظروف االقتصادیة السائدة، فقد تم تطبیق أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم  ونظراً 
بھذا الخصوص، حیث تم طرح قیمة ھذا العقار من إجمالي األموال الخاصة  2009كانون األول  9الصادر بتاریخ  4/م ن/ ب597

تخمین قیمة العقار ب 2015قامت المجموعة خالل الربع الثاني من عام  .ت االحترازیة كافةوذلك عند احتساب النسب والمؤشرا
لیرة سوریة ضمن بند  55,398,750علیھ تم االعتراف بخسارة تدني في قیمة العقار بقیمة  أظھرت انخفاضاً في القیمة وبناءً  والتي

  مصاریف تشغیلیة أخرى في بیان الدخل الموحد المرحلي.
 

لیرة  152,660,559ره اً وقدمبلغ 2015 أیلول 30المتعثرین كما في  بلغت مصاریف الدعاوى القضائیة المستحقة من المقترضین  (**) 
كما بلغت قیمة  2014كانون األول  31لیرة سوریة كما في  130,352,408(مقابل  وقد تم تغطیتھا بالكامل بالمؤونات سوریة

 .لیرة سوریة) 129,543,542المؤونات في نفس التاریخ مبلغ 
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 الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي .10
  

، یجب على المصارف 2001للعام  28قانون المصارف الخاصة رقم التعلیمات التنفیذیة لمن  12كما ھو محدد في البند ب من الفقرة رقم 
یتم تحریر ھذه الودیعة  % من رأسمال البنك لدى مصرف سوریة المركزي على شكل ودیعة مجمدة بدون فوائد.10الخاصة االحتفاظ بنسبة 

  عند تصفیة البنك.
  

  المركزي كالتالي: سوریة بلغ رصید الودیعة المجمدة لدى مصرف 
  

31 كانون األول 302014 أیلول 2015
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

 221,047,900           221,047,900              أرصدة باللیرة السوریة
 1,363,010,668        2,179,467,554           أرصدة بالدوالر األمیركي

2,400,515,4541,584,058,568

  
 

 ودائع بنوك .11
  

 المجموع مصارف خارجیة مصارف محلیة30 أیلول 2015 ( غیر مدققة) 
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

 1,261,279,206    59,271,283         1,202,007,923 حسابات جاریة (*)
ودائع ألجل استحقاقھا األصلي خالل 

 13,549,660,000  13,549,660,000    -                       فترة 3 اشھر او أقل

 14,810,939,206  13,608,931,283  1,202,007,923 المجموع

 المجموع مصارف خارجیة مصارف محلیة31 كانون األول 2014 (مدققة)
 لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة

 2,678,229,565    41,031,077         2,637,198,488 حسابات جاریة (*)
 2,678,229,565    41,031,077         2,637,198,488 المجموع

  
  
لیرة سوریة  2,647,480 مقابل ،2015أیلول  30كما في  مقابل كفاالت البنوك المراسلة تأمینات نقدیة لصالحلغ امبأیة  ال یوجد   )*(

  .2014كانون األول  31كما في 
  

 ودائـع الـعـمـالء .12
 

 

31 كانون األول 302014 أیلول 2015
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

 25,007,456,778     20,350,576,931      الحسابات الجاریة وتحت الطلب
 19,322,741,177     21,073,738,156      الودائع ألجل وخاضعة إلشعار

 4,678,573,646       4,387,283,891        ودائع التوفیر
 6,513,689              6,518,047               حسابات مجمدة أخرى

      45,818,117,025     49,015,285,290 

      
 % من إجمالي الودائع كما في 0.01لیرة سوریة أي ما نسبتھ 2,834,040 بلغت ودائع القطاع العام السوري داخل الجمھوریة مبلغ  -

 .2014كانون األول  31كما في  إجمالي الودائعمن %  0.14لیرة سوریة أي ما نسبتھ  68,775,044 ، مقابل2015 أیلول 30
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  (تتمة) ودائـع الـعـمـالء     .12
 

 أیلول 30 من إجمالي الودائع كما في % 46.24أي ما نسبتھ  لیرة سوریة 21,184,303,140 بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد -
  .2014كانون األول  31كما في  % 52.77لیرة سوریة أي ما نسبتھ  25,867,171,572 قابلم 2015

  
 مقابل  2015 أیلول 30 % من إجمالي الودائع كما في 0.01لیرة سوریة أي ما نسبتھ  6,518,047بلغت الحسابات المجمدة األخرى  -

حسابات اكتتاب  وھي تخص 2014كانون األول  31كما في % من إجمالي الودائع  0.01لیرة سوریة أي ما نسبتھ  6,513,689
 شركات قید التأسیس. رأس مال

 
 تأمینات نقدیة .13

 
31 كانون  األول 302014 أیلول 2015

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

1,047,455,762309,351,954تأمینات نقدیة مقابل تسھیالت مباشرة
1,541,692,8601,013,020,857تأمینات نقدیة مقابل تسھیالت غیر مباشرة

2,622,0002,776,000تأمینات نقدیة أخرى
      2,591,770,622        1,325,148,811 

 
 

 ضریبة الدخل  .14
  

ً تغطي األرباح الضریبیة كما في  خالل الفترة الحالیة لم یتم تشكیل أي مخصص لضریبة الدخل  30نظراً لوجود خسائر مدورة مقبولة ضریبیا
  كما ھو موضح في تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي. 2015 أیلول

 
(ضمناً) حسب التواریخ المحددة لذلك، وتم تسدید مخصصات الضریبة كما وردت  2014إلى  2005تم تقدیم البیانات الضریبیة عن أعوام 

 في ھذه البیانات، في حین وصلت مراحل التكلیف عن ھذه السنوات نتیجة ألعمال التدقیق التي قامت بھا الدوائر الضریبیة إلى ما یلي:
  

 بالكامل. لیرة سوریة، حیث تم سداد ھذا المبلغ 1,033,760بمبلغ إضافي مقداره  بشكل نھائي : تم التكلیف2005عام  -
 

لیرة سوریة  1,836,860مبلغ  تم سدادلیرة سوریة، وقد  5,321,505بمبلغ إضافي مقداره  بشكل نھائي : تم التكلیف2006عام  -
 .2015لیرة سوریة خالل العام  3,484,645ومبلغ  2013خالل العام 

 
لیرة سوریة، وقد جرى تخفیضھ نتیجة االعتراض علیھ من قبل البنك  7,108,354تم التكلیف بمبلغ إضافي مقداره  :2007عام  -

واالعتراض علیھ مرة أخرى لدى الدوائر  2013خالل عام  لیرة سوریة حیث تم سداد المبلغ المذكور 2,218,363لیصبح 
 الضریبیة.

 
لیرة سوریة  4,403,162وجرى تخفیضھ إلى مبلغ لیرة سوریة،  6,191,125مقداره  إضافي: تم التكلیف بمبلغ 2008عام  -

االعتراض علیھ و 2015لیرة سوریة خالل عام  4,227,176وقد تم سداد مبلغ  ،االعتراض علیھ لدى الدوائر الضریبیة بنتیجة
 مرة أخرى لدى الدوائر الضریبیة.

 
لیرة سوریة وقد تم االعتراض علیھ لدى الدوائر الضریبیة حیث جرى  57,379,306: تم التكلیف بمبلغ إضافي قدره 2009عام  -

 وتم االعتراض علیھ مرة أخرى لدى الدوائر الضریبیة. 2014خالل عام  لیرة سوریة 54,865,990تخفیضھ وسداد 
 

خالل لیرة سوریة  10,892,868لیرة سوریة، حیث تم سداد مبلغ  12,104,087مقداره  إضافي: تم التكلیف بمبلغ 2010عام  -
 لیرة سوریة. 10,392,368على التكلیف لدى الدوائر الضریبیة، وتم الحقاً االعتراض على مبلغ  االعتراضنتیجة  2014عام 

 
   .لیرة سوریة وقد تم االعتراض علیھ لدى الدوائر الضریبیة 4,419,443: تم التكلیف بمبلغ إضافي قدره 2011عام  -

 
 قید المراجعة لدى الدوائر الضریبیة. 2014و 2013 ،2012مازالت األعوام  -
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 ضریبة الدخل (تتمة) .14
 

  ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي :
30 أیلول 302014 أیلول 2015

غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

    2,520,580,209    6,897,331,940صافي الربح قبل الضریبة
ینزل: 

   (2,252,964,229)   (6,449,939,601)أرباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة
                     -          (5,000,000)األرباح الموزعة من الشركة السوریة العربیة للتأمین

             (770,788)                     -إیرادات فوائد أذونات وسندات خزینة
        (11,320,600)        (11,614,112)أرباح الشركة التابعة

        (65,719,433)          (7,711,821)مؤونات مسددة عن مطالبات ضریبة دخل أعوام سابقة
        (48,719,690)        (38,466,211)خسارة تدني موجودات مالیة متوفرة للبیع مستردة

                     -        (13,362,060)مؤونات أخرى مستردة
(6,526,093,805)   (2,379,494,740)   

یضاف: 
           1,354,860              984,789إطفاء الفروغ

         10,838,564         10,744,297استھالك المباني
           8,531,461           8,490,551استھالك تحسینات بناء مملوك

       194,237,798       500,681,510مخصص الخسائر اإلئتمانیة المباشرة وغیر المباشرة / االنخفاض الجماعي
 ً                      -           1,757,832مصاریف أخرى غیر مقبولة ضریبیا

                     -         55,398,750مخصص تدني قیمة موجودات آلت ملكیتھا للمصرف
         17,551,380                     -مؤونات لمواجھة مخاطر تشغیلیة

         27,702,577                     -مؤونات أخرى متنوعة
         11,603,587                     -مؤونات لمواجھة أعباء ضریبیة

                     -         24,346,140مؤونات مقابل مصاریف دعاوى قضائیة من مقترضین متعثرین
602,403,869       271,820,227       

       412,905,696       973,642,004األرباح الضریبیة قبل إضافة الخسائر المدورة المقبولة ضریبیاً 
ینزل: 

   (1,511,714,777)   (1,121,334,191)صافي رصید الخسائر المدورة المقبولة ضریبیاً 

   (1,098,809,081)      (147,692,187)الخسائر الضریبیة

%25%25 نسبة ضریبة الدخل
                     -                     -مصروف ضریبة الدخل عن الفترة

  
  

  مطلوبات ضریبیة مؤجلة
  

  إن الحركة على حساب المطلوبات الضریبیة المؤجلة كما یلي:
31 كانون األول 302014 أیلول 2015

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

 25,170,358             3,189                      الرصید في 1 كانون الثاني
   -                             -                            المضاف خالل الفترة / السنة

(25,167,169)          (3,189)                    المستبعد خالل الفترة / السنة
 3,189                        -                           الرصید في نھایة الفترة / السنة
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 أخرىمطلوبات  .15
 

31 كانون األول 302014 أیل ول 2015
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

 ً  142,360,338          219,960,772        إیرادات مقبوضة مقدما
 459,279,870          482,768,472        حواالت وشیكات قید التحصیل

 55,683,106            686,976,919        مبالغ قید التسویة مع مصرف سوریة المركزي
 31,457,970            49,515,817          غرفة التقاص

 5,551,631              5,577,283            اشتراكات تأمینات اجتماعیة
 55,218,550            88,505,652          مصاریف مستحقة الدفع

 76,473,495            76,145,971          ضرائب متفرقة مستحقة الدفع
 9,385,220              9,198,360            ذمم دائنة ودائنون آخرون

 1,911,748              1,885,879            توزیعات أرباح غیر مدفوعة
 10,994,397            17,990,641          مستحقات شبكة البطاقات اإللكترونیة

 35,446                   12,327                 فوائد محققة غیر مستحقة الدفع - ودائع بنوك
 130,299,771          151,690,543        فوائد محققة غیر مستحقة الدفع -  ودائع عمالء

 5,664,369              2,159,379            فوائد محققة غیر مستحقة الدفع -  تأمینات نقدیة
     1,792,388,015          984,315,911 

  
  رأس المال المكتتب بھ والمدفوع .16

  
 100سھم بقیمة اسمیة قدرھا  57,245,000لیرة سوریة موزع على  5,724,500,000یبلغ رأسمال البنك المصرح والمكتتب بھ والمدفوع 

  سوریة للسھم. رةلی
  

  جمیع أسھم البنك االسمیة تقسم إلى فئتین:
  

األسھم التي ال یجوز تملكھا إال من قبل أشخاص سوریین طبیعیین أو اعتباریین وتسدد قیمتھا باللیرات السوریة. بالنسبة للسوریین وھي  - فئة أ
المركزي.  تشكل ھذه الفئة  سوریة مصرف نشرة صرف سعر المقیمین في الخارج، یتوجب علیھم تسدید قیمة اكتتاباتھم بالعمالت األجنبیة حسب

 مال البنك.% من رأس 51
  

وھي األسھم التي یجوز تملكھا من قبل أشخاص طبیعیین أو اعتباریین عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد قیمتھا بالعمالت  - فئة ب
  % من رأسمال البنك.49المركزي. وتشكل ھذه الفئة  سوریة مصرف نشرة صرف سعر األجنبیة حسب

  
  % من رأسمال البنك من خالل تملكھ ألسھم من الفئة ب.47عوده ش.م.ل ما  نسبتھ  مجموعةمتلك ت

  
لعام  35والمرسوم رقم  2001لعام  28المتضمن تعدیل بعض أحكام مواد القانون رقم  3، صدر القانون رقم 2010كانون الثاني  4بتاریخ 
ملیارات لیرة سوریة وقد منحت البنوك  10الذي یتضمن زیادة الحد األدنى لرأسمال البنوك العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة لیصبح  2005

تم  2013لعام  63رقم المرسوم التشریعي بموجب وصة مھلة ثالث سنوات لتوفیق أوضاعھا بزیادة رأسمالھا إلى الحد األدنى المطلوب، المرخ
 تم تمدید المھلة لتصبح ست سنوات. 2015نیسان  22/م تاریخ 13 رقم ، وبموجب قرار رئاسة مجلس الوزراءسنوات خمستمدید المھلة لتصبح 
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 عام لمخاطر التمویلاحتیاطي  .17
  

 9الصادر بتاریخ  4/م ن/ب597المعدل لبعض أحكام القرار  2010نیسان  14الصادر بتاریخ   4/م ن/ب650بناًء على أحكام القرار  
  :یتوجب على المصرف في حال تحقیق أرباح في نھایة العام حجز احتیاطي عام لمخاطر التمویل یحتسب كاآلتي  2009كانون األول 

  

  .من إجمالي محفظة الدیون العادیة المباشرة 1%        
  .من إجمالي محفظة الدیون العادیة غیر المباشرة 0.5%     
ً  على جزء التسھیالت االئتمانیة الممنوحة بضمانات شخصیة أو بدون ضمانة والمصنفة كدیون عادیة أو تتطلب 0.5%        .اھتماماً خاصا

  

لتكوین المخصص واالحتیاطي المطلوبین على  2013المادة األولى تم منح المصارف مھلة حتى نھایة عام  واستناداً إلى أحكام الفقرة ب من
 51,603,010لیرة سوریة لالحتیاطي العام و  347,406,226والبالغ  2009كانون األول  31التسھیالت االئتمانیة المنتجة القائمة بتاریخ 

% من 25تسھیالت منتجة وبشكل تدریجي، بحیث ال یقل المبلغ المشكل بنھایة كل عام عن  لیرة سوریة لمخصص االنخفاض الجماعي مقابل
 .قیمة المخصص واالحتیاطي المشار إلیھا أعاله، ویتم توزیع حصة كل سنة على الفترات الربعیة بالتساوي

  

القاضي بتعلیق تكوین االحتیاطي العام  2012تشرین الثاني  13) تاریخ 4/م ن/ب902وبناًء على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (
المذكور أعاله، تم تعلیق تكوین ھذا االحتیاطي انطالقاً من الرصید المكون سابقاً حتى نھایة عام  650لمخاطر التمویل وفق أحكام القرار رقم 

القاضي  باستمرار  2014كانون الثاني  29) تاریخ 4/م ن/ب1079لیرة سوریة، ومع صدور القرار رقم ( 293,116,747والبالغ  2011
لیرة  293,116,747مبلغ  2014كانون األول  31، بقي رصیده بتاریخ 2014تعلیق تكوین االحتیاطي العام لمخاطر التمویل لنھایة عام 

  .سوریة
ً التعمیم والمتضمنین تمدید العمل  2015حزیران  30تاریخ  1/م/2271والتعمیم رقم  2015نیسان  6تاریخ  1/م/1145رقم  صدر الحقا

رصید االحتیاطي العام لمخاطر  وبالتالي بقي ،لحین صدور تعلیمات جدیدة بھذا الخصوص 2015خالل عام  4/م ن/ب902بالقرار رقم 
ً  2015 أیلول 30كما في التمویل  وسیتم استكمال احتجاز االحتیاطي العام لمخاطر التمویل عند انتھاء  لیرة سوریة. 293,116,747 مساویا

  ) والقرارات المعدلة لھ.4/م ن/ب902العمل بأحكام القرار رقم (
  

  التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع .18
  

30 أیلول 2015
مدققةغیر مدققة

موجودات مالیة متوفرة للبیعموجودات مالیة متوفرة للبیع
المجموعأسھمسنداتالمجموعأسھمسندات

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

 75,510,234          13,867,467         61,642,767             9,569                 -                         9,569                    الرصید في بدایة الفترة / السنة
(101,067,507)      (18,489,956)       (82,577,551)           (57,463)              -                        (57,463)                 خسائر غیر محققة

 25,266,877          4,622,489           20,644,388             14,366               -                         14,366                  مطلوبات ضریبیة مؤجلة
صافي الخسائر المحققة المحولة إلى بیان الدخل 

 299,965                -                      299,965                  33,528               -                         33,528                  والناتجة من بیع الموجودات المالیة المتوفرة للبیع

 9,569                    -                      9,569                       -                      -                           -                         الرصید في نھایة الفترة / السنة

31 كانون األول 2014

 
كانون األول  31لیرة سوریة كما في  3,189المتراكم في القیمة العادلة بالصافي بعد تنزیل المطلوبات الضریبیة المؤجلة البالغة یظھر التغیر  

2014.  
 

 

  الخسائر المتراكمة المحققة واألرباح المدورة غیر المحققة .19
 

لفروقات القطع غیر  رباح المدورة، یتم فصل األ362والتسلیف رقم طبقاً لتعلیمات مصرف سوریة المركزي الصادرة بناًء على قرار مجلس النقد 
ھ ال . وعلیھ فإنأو الخسائر المتراكمة المحققة المحققة وغیر القابلة للتوزیع الناتجة عن إعادة تقییم مركز القطع البنیوي من حساب األرباح المدورة

  .الموحدة المرحلیة المختصرةمالیة ال البیاناتأرباح مدورة قابلة للتوزیع في تاریخ  یوجد
  
  
 



  ش.م.م.ع بنك عوده سوریة
 إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة

  2015أیلول  30
 

  

   20 

 الفوائد الدائنة .20
 

30 أیلول 302014 أیلول 2015
غیر مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

تسھیالت ائتمانیة مباشرة
 283,541,508        256,726,747          حسابات جاریة مدینة

 1,283,651,283     1,216,200,759       قروض - مؤسسات
 17,187,469          5,650,623              سندات محسومة

 16,573,294          12,849,211            تسھیالت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 181,471,657        129,497,372          قروض - لألفراد (التجزئة)

 62,619,985          208,413,264        أرصدة وإیداعات لدى المصارف
 120,086,707        2,935,743            موجودات مالیة متوفرة للبیع

     1,832,273,719     1,965,131,903 
  

  
 الفوائد المدینة .21

 
 

30 أیلول 302014 أیلول 2015
غیر مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة
ودائع العمالء

 56,029                      -                               حسابات جاریة وتحت الطلب
 199,754,834           228,938,465               ودائع توفیر

 1,059,085,856        723,877,200               ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
 40,328                    179,905                   ودائع بنوك

 13,314,074             13,887,315              تأمینات نقدیة
            966,882,885        1,272,251,121 

 
 

 
 موجودات مالیة متوفرة للبیع أرباح .22

 
  

30 أیلول 302014 أیلول 2015
غیر مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

 48,719,690           38,466,211              استرداد خسارة تدني موجودات مالیة متوفرة للبیع
(399,953)              (44,704)                   خسائر بیع موجودات مالیة متوفرة للبیع

   -                         5,000,000                عوائد توزیعات أسھم الشركة السوریة العربیة للتأمین
              43,421,507           48,319,737 
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 للسھم من ربح الفترة العائد إلى مساھمي البنك والمخفضة الحصة األساسیة .23
  

  
المرجح لعدد األسھم القائمة خالل  يالوسطعلى العائد إلى مساھمي البنك الفترة  ربحیتم حساب حصة السھم العادي الواحد من خالل قسمة 

 ذلك كما یلي:و الفترة
30 أیلول 302014 أیلول 2015

غیر مدققةغیر مدققة

 2,520,580,188     6,897,331,918    ربح الفترة العائد الى مساھمي البنك ( لیرة سوریة) 

 57,245,000          57,245,000         الوسطي المرجح لعدد االسھم قید التداول خالل الفترة

الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح الفترة
                  44.03                120.49 العائد الى مساھمي البنك ( لیرة سوریة) 

  
ى حصة السھم من األرباح عند لھا تأثیر عل مالیة إن الحصة المخفضة للسھم من ربح الفترة مطابقة للحصة األساسیة لعدم إصدار البنك ألدوات

  ھا.ممارست
 

 النقد وما في حكمھ .24
 

30 أیلول 312014 كانون األول 302014 أیلول 2015
غیر مدققةمدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

 17,746,771,974     21,843,140,718 14,942,961,530      النقد واألرصدة لدى مصرف  سوریة المركزي (*)
یضاف: أرصدة لدى المصارف التي استحقاقھا األصلي خالل

 16,140,979,971      15,561,427,252      41,823,653,798         ثالثة أشھر

(2,051,875,788)      (2,678,229,565)      (14,810,939,206)     ینزل: ودائع البنوك التي استحقاقھا األصلي خالل ثالثة أشھر
      41,955,676,122      34,726,338,405      31,835,876,157 

  
 النقد وما فيعتبر جزء من یال  احتیاطي الودائع لدى مصرف سوریة المركزي في أنشطة البنك التشغیلیة الیومیة لذلكال یستخدم   ) *(

  حكمھ. 
 
  

 العالقة المعامالت مع األطراف ذات .25
 

  :ةإلدارة العلیا من المبالغ التالیتتكون تعویضات ا
 
 

30 أیلول 302014 أیلول 2015
غیر مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

 12,400,755      9,650,970       الراتب األساسي
 631,430           699,540          میزات ومنافع قصیرة األجل

     13,032,185 10,350,510     مجموع تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین
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 المعامالت مع االطراف ذات العالقة (تتمة) .25
 

  تعامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى
  

بتعامالت تجاریة مع المصارف ذات العالقة باإلضافة إلى التعامالت مع أعضاء اإلدارة العلیا قامت المجموعة (ضمن أعمالھا االعتیادیة) 
وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت  ،وذلك وفق الواقع الحالي لھذه الحالة والمسموحة وكبار المساھمین بحدود التعامالت التجاریة السائدة

  ولم یؤخذ لھا أیة مخصصات.إن جمیع التسھیالت االئتمانیة الممنوحة لألطراف ذات العالقة تعتبر عاملة  التجاریة السائدة.
  

  والشركة التابعة: للمصرفتشمل البیانات المالیة الموحدة البیانات المالیة 
  

31 كانون األول 302014 أیلول 2015نسبة الملكیةاسم الشركة
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریة لیرة سوریة 

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

 رأسمال الشركة
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  المعامالت مع االطراف ذات العالقة (تتمة).    25
  

الجھة ذات العالقة
31 كانون األول 302014 أیلول 2015الشركات الحلیفةالشركة األم

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

بنود داخل بیان المركز المالي الموحد:
     14,555,975,041            29,370,559,524                               -                   7,860,140           29,362,699,384حسابات جاریة مدینة (موجودات)
          673,746,568              1,002,265,476                  22,970,663               979,273,985                         20,828حسابات جاریة دائنة (مطلوبات)

          706,258,657            14,236,495,113                               -               686,835,113           13,549,660,000ودائع ألجل (مطلوبات) *
              2,667,480                          20,000                               -                        20,000                               -تأمینات نقدیة (مطلوبات)

                     6,414                            6,414                               -                          6,414                               -حسابات مقیدة
            50,000,000                   50,000,000                               -                 50,000,000                               -استثمارات ومساھمات

              2,536,856                     2,764,435                               -                              -                    2,764,435الفائدة المستحقة القبض 
              6,012,755                     5,354,993                               -                   5,354,993                               -الفائدة المستحقة الدفع 

معامالت خاصة باستثمارات مالیة عن طریق
       6,182,974,000              2,526,440,000                               -                              -             2,526,440,000   الشركة األم

بنود خارج بیان المركز المالي الموحد:
          924,806,751              1,012,856,076                               -                 20,343,481                992,512,595كفاالت صادرة

       3,161,485,991              3,784,003,420                               -               171,153,600             3,612,849,820ضمانات واردة لقاء تسھیالت ائتمانیة

المجموع

( *)   الحدود العلیا والدنیا لمعدالت الفائدة الممنوحة على ودائع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة العلیا تترواح بین 7%  و %20. 

كبار المساھمین وأعضاء مجلس 
اإلدارة
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) .25
  

المجموعالجھة ذات العالقة
30 أیلول 302014 أیلول 2015الشركات الحلیفةالشركة األم

غیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

عناصر بیان الدخل الموحد المرحلي:
           44,343,453         177,018,365                        -                        -         177,018,365فوائد دائنة 
          (40,142,322)          (14,681,823)                   (6,604)          (14,543,784)              (131,435)فوائد مدینة

             3,010,408             1,848,985                   39,166                 862,092                947,727عموالت دائنة 
          (21,877,421)          (23,959,780)                        -               (107,613)         (23,852,167)عموالت مدینة 

                        -             5,000,000                        -              5,000,000                       -عوائد توزیعات أسھم
          (95,706,510)        (126,676,594)                        -        (126,676,594)                       -مصاریف تأمین

           48,319,737           38,421,507                        -                        -           38,421,507أرباح بیع استثمارات مالیة عن طریق الشركة االم (ایضاح 22)

كبار المساھمین وأعضاء 
مجلس اإلدارة
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 إدارة المخاطر .26
 

 مخاطر االئتمان  26.1
 

       توزیع التعرضات االئتمانیة المباشرة حسب درجة المخاطر
 

الصادر  4ب/م ن/ 597مجلس النقد والتسلیف رقم  قراريجاء معدالً لبعض أحكام  والذي 2012تشرین الثاني  13بتاریخ  مجلس النقد والتسلیف عن الصادر 4/م ن/ ب902تم التصنیف بناًء على أحكام القرار رقم 
حتى نھایة  2014كانون الثاني  29الصادر بتاریخ  4/م ن/ب1079 ردید العمل بالقرار المذكور بموجب القرام، وقد تم ت2010نیسان  14الصادر بتاریخ  4ب/م ن/650 رقم القرارو 2009كانون األول  9بتاریخ 

ً و ،2014عام  لحین صدور تعلیمات خالل عام  4/م ن/ب902والمتضمنین تمدید العمل بالقرار رقم  2015حزیران  30تاریخ  1/م/2271والتعمیم رقم  2015 نیسان 6تاریخ  1/م/1145التعمیم رقم  صدر الحقا
  جدیدة بھذا الخصوص.

30 أیلول 2015
غیر مدققة

المجموعالمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالشركات الكبرىالقروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة

                               26,780                               -                                    -                               -                           26,780دیون متدنیة المخاطر
                   3,475,375,662                  18,369,399                  2,450,698,234                 792,783,974                  213,524,055عادیة ( مقبولة المخاطر) 

                 14,301,691,822                  93,887,253                14,093,554,176                   98,281,656                    15,968,737تحت المراقبة ( تتطلب اھتماما خاصاً ) 
                 17,777,094,264                112,256,652                16,544,252,410                 891,065,630                  229,519,572المجموع

                 16,790,333,853                  37,320,106                15,982,396,957                 594,269,781                  176,347,009منھا غیر مستحقة
                      986,760,411                  74,936,546                     561,855,453                 296,795,849                    53,172,563منھا مستحقة ( * ) : 

                      555,600,902                  23,239,082                     319,288,821                 182,606,732                    30,466,267لغایة 60 یوم 
                        63,514,242                  40,846,489                              22,483                   15,907,461                      6,737,809من61 یوم لغایة 90 یوم

                      367,645,267                  10,850,975                     242,544,149                   98,281,656                    15,968,487من 91 یوم لغایة 179 یوم
                   6,001,881,896                107,705,439                  4,652,336,346                 169,315,889               1,072,524,222غیر عاملة: 

                        27,662,076                    2,599,345                              51,624                   18,455,370                      6,555,737دون المستوى
                        40,626,890                       815,733                       12,329,706                     8,454,445                    19,027,006مشكوك فیھا

                   5,933,592,930                104,290,361                  4,639,955,016                 142,406,074               1,046,941,479ھالكة (   ردیئة ) 

                 23,778,976,160                219,962,091                21,196,588,756              1,060,381,519               1,302,043,794المجموع 
                  (1,273,584,718)                 (11,504,966)                    (984,532,974)                 (35,766,471)                 (241,780,307)یطرح :  فوائد معلقة

                  (8,367,878,621)                 (96,200,473)                 (7,312,941,133)               (127,993,100)                 (830,743,915)یطرح :  مخصص التدني للتسھیالت المباشرة

                 14,137,512,821                112,256,652                12,899,114,649                 896,621,948                  229,519,572الصافي

الشركات

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

 مخاطر االئتمان (تتمة) 26.1
 

  (تتمة) االئتمانیة المباشرة حسب درجة المخاطر توزیع التعرضات
  

الصادر بتاریخ  4ب/م ن/ 597النقد والتسلیف رقم  قراريجاء معدالً لبعض أحكام  والذي 2012تشرین الثاني  13بتاریخ  مجلس النقد والتسلیف عن الصادر 4/م ن/ ب902تم التصنیف بناًء على أحكام القرار رقم 
حتى نھایة العام  2014كانون الثاني  29الصادر بتاریخ  4/م ن/ب1079 ردید العمل بالقرار المذكور بموجب القرام، وقد تم ت2010نیسان  14الصادر بتاریخ  4ب/م ن/650 رقم والقرار 2009كانون األول  9

2014.  
   

31 كانون  األول 2014
مدققة

المجموعالمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالشركات الكبرىالقروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة

                                 6,335                               -                                    -                               -                             6,335دیون متدنیة المخاطر
                   2,774,953,094                  66,137,740                  1,496,706,082                 863,644,754                  348,464,518عادیة ( مقبولة المخاطر) 

 ( ً                  17,551,290,345                  82,029,266                17,311,223,898                 118,363,062                    39,674,119تحت المراقبة ( تتطلب اھتماما خاصا
                 20,326,249,774                148,167,006                18,807,929,980                 982,007,816                  388,144,972المجموع

                   8,730,210,440                118,966,317                  7,650,906,049                 705,665,072                  254,673,002منھا غیر مستحقة
                 11,596,039,334                  29,200,689                11,157,023,931                 276,342,744                  133,471,970منھا مستحقة ( *) : 

                   5,213,213,317                  16,537,667                  4,897,778,425                 206,101,493                    92,795,732لغایة 60 یوم 
                        33,702,196                               -                         2,341,313                   17,263,833                    14,097,050من61 یوم لغایة 90 یوم

                   6,349,123,821                  12,663,022                  6,256,904,193                   52,977,418                    26,579,188من 91 یوم لغایة 179 یوم
                   6,849,531,085                123,120,510                  5,450,222,765                 206,477,976               1,069,709,834غیر عاملة: 

                        55,076,421                    2,235,384                       12,743,365                   23,064,626                    17,033,046دون المستوى
                        65,771,356                    2,506,347                       17,628,505                   18,591,515                    27,044,989مشكوك فیھا

                   6,728,683,308                118,378,779                  5,419,850,895                 164,821,835               1,025,631,799ھالكة (   ردیئة ) 

                 27,175,780,859                271,287,516                24,258,152,745              1,188,485,792               1,457,854,806المجموع 
                  (1,090,318,287)                 (12,080,764)                    (876,133,019)                 (32,969,967)                 (169,134,537)یطرح :  فوائد معلقة

                  (8,263,686,805)               (111,039,745)                 (7,079,866,920)               (173,508,009)                 (899,272,131)یطرح :  مخصص التدني للتسھیالت المباشرة

                 17,821,775,767                148,167,007                16,302,152,806                 982,007,816                  389,448,138الصافي

الشركات

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

 مخاطر االئتمان (تتمة) 26.1
 

  المباشرة حسب درجة المخاطرغیر توزیع التعرضات االئتمانیة 
  

30 أیلول 2015
غیر مدققة

الشركات الكبرىالقروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة

المؤسسات 
الصغیرة 

المجموعوالمتوسطة

                  455,022,271             -            455,022,271           -       -دیون متدنیة المخاطر
               1,086,124,916             -         1,086,124,916           -       -عادیة (مقبولة المخاطر)

                  345,576,553             -            345,576,553           -       -تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصاً )
               1,886,723,740             -         1,886,723,740           -       -المجموع

               1,886,723,740             -         1,886,723,740           -       -منھا غیر مستحقة
                                 -             -                           -           -       -منھا مستحقة:
                                 -             -                           -           -       -لغایة 60 یوم 

                                 -             -                           -           -       -من61 لغایة 90 یوم
                                 -               -                           -             -       -من 91 یوم لغایة 179 یوم

                    77,807,764             -              77,807,764           -       -غیر عاملة:
                                 -               -                           -             -       -دون المستوى

                      4,488,000               -                4,488,000             -       -مشكوك فیھا
                    73,319,764               -              73,319,764             -       -ھالكة ( ردیئة )

               1,964,531,504             -         1,964,531,504           -       -المجموع 
                   (61,097,747)             -             (61,097,747)           -       -یطرح : مخصص التدني للتسھیالت غیر المباشرة

               1,903,433,757             -         1,903,433,757           -       -الصافي

31 كانون األول 2014
مدققة

الشركات الكبرىالقروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة

المؤسسات 
الصغیرة 

المجموعوالمتوسطة

                  302,973,610             -            302,973,610           -       -دیون متدنیة المخاطر
                  653,447,503             -            653,447,503           -       -عادیة (مقبولة المخاطر)

( ً                   394,988,193             -            394,988,193           -       -تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصا
               1,351,409,306             -         1,351,409,306           -       -المجموع

               1,351,409,306             -         1,351,409,306           -       -منھا غیر مستحقة
                                 -             -                           -           -       -منھا مستحقة:
                                 -             -                           -           -       -لغایة 60 یوم 

                                 -             -                           -           -       -من61 لغایة 90 یوم
                                 -             -                           -           -       -من 91 یوم لغایة 179 یوم

                    79,660,249             -              79,660,249           -       -غیر عاملة:
                                 -             -                           -           -       -دون المستوى

                      9,038,000             -                9,038,000           -       -مشكوك فیھا
                    70,622,249             -              70,622,249           -       -ھالكة ( ردیئة )

               1,431,069,555             -         1,431,069,555           -       -المجموع 
                   (36,408,755)             -             (36,408,755)           -       -یطرح : مخصص التدني للتسھیالت غیر المباشرة

               1,394,660,800             -         1,394,660,800           -       -الصافي

الشركات

الشركات
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  المخاطر (تتمة)إدارة  .26
  

 مخاطر االئتمان (تتمة) 26.1
 

  توزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت المباشرة 
   
 
 

30 أیلول 2015
غیر مدققة

الشركات الكبرىالقروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة
المؤسسات الصغیرة 

المجموعوالمتوسطة
 26,780                                                       -                                       -                                   -                        26,780دیون متدنیة المخاطر

 2,982,238,696                 18,369,398                2,192,057,572                      730,943,661                       40,868,065                   عادیة (مقبولة المخاطر)
 12,755,872,852               93,040,764                12,553,874,810                    98,280,406                         10,676,872                   تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصاً )

 4,369,863,397                 107,054,649              3,487,119,000                      151,941,205                       623,748,543                 غیر عاملة:
 24,276,578                      2,599,345                    -                                          18,455,370                         3,221,863                     دون المستوى

 28,204,490                      815,733                     11,161,407                           8,454,445                           7,772,905                     مشكوك فیھا
 4,317,382,329                 103,639,571              3,475,957,593                      125,031,390                       612,753,775                 ھالكة ( ردیئة )

 20,108,001,725               218,464,811              18,233,051,382                    981,165,272                       675,320,260                 المجموع 
منھا:

 87,837,699                        -                              40,761,589                           19,700                                47,056,410                   تأمینات نقدیة
 6,036,404,421                   -                              6,036,404,421                        -                                         -                                 كفاالت مصرفیة مقبولة

 6,149,971,394                 214,624,384              4,956,763,384                      974,397,784                       4,185,842                     عقاریة
 11,780,001                        -                              11,780,001                             -                                         -                                 أسھم متداولة

 837,229,621                    792,241                     236,686,829                           -                                       599,750,551                 سیارات وآلیات
 135,882,053                      -                              135,882,053                           -                                         -                                 آالت

 6,848,896,536                 3,048,186                  6,814,773,105                      6,747,788                           24,327,457                   كفاالت شخصیة

 20,108,001,725               218,464,811              18,233,051,382                    981,165,272                       675,320,260                 المجموع 

31 كانون األول 2014
مدققة

الشركات الكبرىالقروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة
المؤسسات الصغیرة 

المجموعوالمتوسطة
 6,335                                                         -                                       -                                   -                          6,335دیون متدنیة المخاطر

 2,580,494,409                 66,137,740                1,471,211,415                      793,949,707                       249,195,547                 عادیة (مقبولة المخاطر)
( ً  16,177,848,180               80,121,553                15,948,940,686                    118,363,062                       30,422,879                   تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصا

 4,726,833,000                 121,709,078              3,652,540,968                      204,672,057                       747,910,897                 غیر عاملة:
 49,423,348                      2,235,384                  12,051,118                           23,064,626                         12,072,220                   دون المستوى

 54,616,160                      2,506,347                  14,996,448                           18,591,515                         18,521,850                   مشكوك فیھا
 4,622,793,492                 116,967,347              3,625,493,402                      163,015,916                       717,316,827                 ھالكة ( ردیئة )

 23,485,181,924               267,968,371              21,072,693,069                    1,116,984,826                    1,027,535,658              المجموع 
منھا:

 107,091,099                      -                              41,390,973                           3,451                                  65,696,675                   تأمینات نقدیة
 7,102,785,382                   -                              7,102,785,382                        -                                         -                                 كفاالت مصرفیة مقبولة

 6,338,635,380                 260,984,335              4,955,438,637                      1,116,734,941                    5,477,467                     عقاریة
 22,288,897                        -                              22,288,897                             -                                         -                                 أسھم متداولة

 1,312,715,992                 2,732,381                  372,729,925                           -                                       937,253,686                 سیارات وآلیات
 3,041,860,915                   -                              3,041,860,915                        -                                         -                                 آالت

 5,559,804,259                 4,251,655                  5,536,198,340                      246,434                              19,107,830                   كفاالت شخصیة

 23,485,181,924               267,968,371              21,072,693,069                    1,116,984,826                    1,027,535,658              المجموع 

الشركات

الشركات
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  إدارة المخاطر (تتمة) .26
  

 مخاطر االئتمان (تتمة) 26.1
 

  المباشرة غیر توزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت
  

30 أیلول 2015
غیر مدققة

الشركات الكبرىالقروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة

المؤسسات 
الصغیرة 

المجموعوالمتوسطة
 455,022,271                -                          455,022,271   -                 -              دیون متدنیة المخاطر

 878,828,278                -               878,828,278                -                 -              عادیة (مقبولة المخاطر)
 201,688,925                -               201,688,925                -                 -              تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصاً )

 18,130,139                  -               18,130,139                  -                 -              غیر عاملة: 
   -                                -                 -                                -                 -              دون المستوى

 328,739                       -               328,739                       -                 -              مشكوك فیھا
 17,801,400                  -               17,801,400                  -                 -              ھالكة ( ردیئة )

 1,553,669,613             -               1,553,669,613             -                 -              المجموع 
منھا:

 1,239,064,651             -               1,239,064,651             -                 -              تأمینات نقدیة
 1,141,223                    -               1,141,223                    -                 -              كفاالت مصرفیة مقبولة

 10,979,072                  -               10,979,072                  -                 -              عقاریة
   -                                -                 -                                -                 -              أسھم متداولة

   -                                -                 -                                -                 -              سیارات وآلیات
   -                                -                 -                                -                 -              آالت

 302,484,667                -               302,484,667                -                 -              كفاالت شخصیة

 1,553,669,613             -               1,553,669,613             -                 -              المجموع 

31 كانون األول 2014
مدققة

الشركات الكبرىالقروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة

المؤسسات 
الصغیرة 

المجموعوالمتوسطة
 302,973,610                -                          302,973,610   -                 -              دیون متدنیة المخاطر

 541,445,774                -               541,445,774                -                 -              عادیة (مقبولة المخاطر)
( ً  340,609,279                -               340,609,279                -                 -              تحت المراقبة (تتطلب اھتماما خاصا

 23,812,529                  -               23,812,529                  -                 -              غیر عاملة:
   -                                -                 -                                -                 -              دون المستوى

 3,878,739                    -               3,878,739                    -                 -              مشكوك فیھا
 19,933,790                  -               19,933,790                  -                 -              ھالكة ( ردیئة )

 1,208,841,192             -               1,208,841,192             -                 -              المجموع 
منھا:

 917,620,970                -               917,620,970                -                 -              تأمینات نقدیة
 1,420,852                    -               1,420,852                    -                 -              كفاالت مصرفیة مقبولة

 12,272,207                  -               12,272,207                  -                 -              عقاریة
   -                                -                 -                                -                 -              أسھم متداولة

   -                                -                 -                                -                 -              سیارات وآلیات
   -                                -                 -                                -                 -              آالت

 277,527,163                -               277,527,163                -                 -              كفاالت شخصیة
 1,208,841,192             -               1,208,841,192             -                 -              المجموع 

الشركات

الشركات
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 إدارة المخاطر (تتمة) .26
  

 (تتمة) مخاطر االئتمان 26.1
  

  التركز حسب القطاع االقتصادي
  

  :(غیر مدققة) 2015 أیلول 30 كما في یبین الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي
  

 أفراد - خدمات عقارات تجارة صناعة ماليالقطاع االقتصادي (لیرة سوریة)
 حكومة وقطاع عام خارج 

 إجماليسوریة

 12,204,175,745            -                                  -                                 -                               -                               -                              12,204,175,745          أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
 41,823,653,798            -                                  -                                 -                               -                               -                              41,823,653,798          أرصدة لدى المصارف

 3,565,700,000              -                                  -                                 -                               -                               -                              3,565,700,000            إیداعات لدى المصارف
 14,137,512,821            -                                2,685,117,787            230,197,875            2,090,568,358          9,131,628,801             -                               تسھیالت ائتمانیة مباشرة ( بالصافي)   

 1,461,026,414              -                                350,714,224               179,386                   6,140,735                 201,068,938              902,923,131               موجودات أخرى
 2,400,515,454              -                                  -                                 -                               -                               -                              2,400,515,454            الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

 75,592,584,232            -                                3,035,832,011            230,377,261            2,096,709,093          9,332,697,739           60,896,968,128          المجموع
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 (تتمة)إدارة المخاطر  .26
  

  (تتمة) مخاطر االئتمان     26.1
  

 التركز حسب القطاع االقتصادي (تتمة)
  

  (مدققة): 2014كانون األول  31كما في  یبین الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي
  

القطاع االقتصادي (لیرة سوریة)

                 21,482,270,937                          -                              -                          -                           -                           -           21,482,270,937أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
                 15,561,427,252                          -                              -                          -                           -                           -           15,561,427,252أرصدة لدى المصارف

                     308,550,000                          -                              -                          -                           -                           -               308,550,000إیداعات  لدى المصارف
                 17,821,775,767                          -            3,132,996,548            300,897,098          2,217,479,014        12,170,403,107                              -تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)

                   2,426,163,610         1,039,404,320                              -                          -                           -                           -            1,386,759,290موجودات مالیة متوفرة للبیع
                     664,787,950              17,795,137               331,632,557                   361,963                 9,799,547             130,860,533               174,338,213موجودات أخرى

                   1,584,058,568-                              -                          -                           -                           -            1,584,058,568الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة الم ركزي

                 59,849,034,084         1,057,199,457            3,464,629,105            301,259,061          2,227,278,561        12,301,263,640           40,497,404,260المجموع

إجماليأفراد -  خدمات حكومة وقطاع عام خارج سوریةعقاراتتجارةصناعةمالي
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  إدارة المخاطر (تتمة) .26
  

  مـخـاطـر الـسـوق    26.2
  

 اإلفصاحات الكمیة:
  

  %2مخاطر أسعار الفائدة للتغیر في سعر الفائدة 
  

31 كانون األول 302014 أیلول 2015أثر 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)

 71,247,755            94,997,007       4,749,850,336       166,161,040              221,548,053         11,077,402,668        دوالر أمیركي
(7,959,291)            (10,612,388)     (530,619,396)         587,261                     783,014                39,150,715               یورو

(115,969)              (154,625)          (7,731,271)            (170,054)                   (226,739)             (11,336,963)             جنیھ استرلیني
 308                        410                   20,479                   492                            656                      32,796                      ین یاباني

 1,631                     2,174                108,702                 5,111                         6,815                    340,749                    الفرنك السویسري
 152,070,011          202,760,014    (10,138,000,691)   (167,139,767)            (222,853,022)      (11,142,651,111)      لیرة سوریة

(80,776)                (107,701)          (5,385,070)            (209,999)                   (279,999)             (13,999,967)             العمالت األخرى

31 كانون األول 302014 أیلول 2015أثر 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)

(71,247,755)          (94,997,007)      4,749,850,336      (166,161,040)            (221,548,053)       11,077,402,668        دوالر أمیركي
 7,959,291              10,612,388      (530,619,396)        (587,261)                   (783,014)              39,150,715               یورو

 115,969                 154,625           (7,731,271)             170,054                     226,739               (11,336,963)             جنیھ استرلیني
(308)                     (410)                  20,479                  (492)                          (656)                     32,796                      ین یاباني

(1,631)                  (2,174)               108,702                (5,111)                       (6,815)                  340,749                    الفرنك السویسري
(152,070,011)        (202,760,014)   (10,138,000,691)    167,139,767              222,853,022        (11,142,651,111)      لیرة سوریة

 80,776                   107,701           (5,385,070)             209,999                     279,999               (13,999,967)             العمالت األخرى

مدققةغیر مدققة

مدققةغیر مدققة
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  إدارة المخاطر (تتمة) .26
  

  مـخـاطـر الـسـوق (تتمة)    26.2
  

  %10مخاطر العمالت للتغیر في سعر الصرف 
 

31 كانون األول 302014 أیلول 2015أثر الزیادة:

األثر على الربح قبل مراكز القطعالعملة
الضریبة

األثر المرحل الى حقوق 
األثر على الربح قبل مراكز القطعالملكیة بعد اقتطاع الضریبة

الضریبة
األثر المرحل الى حقوق 

الملكیة بعد اقتطاع الضریبة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

 1,088,340,644           1,092,198,600        10,921,985,995       1,743,920,702           1,751,307,357      17,513,073,569      دوالر أمیركي
 635,642                     847,522                  8,475,216                444,197                     592,263               5,922,628              یورو

 387,666                     516,888                  5,168,883                472,561                     630,081               6,300,813              جنیھ استرلیني
 1,536                         2,048                      20,479                     2,460                         3,280                   32,796                   ین یاباني

 12,056                       16,074                    160,736                   31,907                       42,543                 425,433                 الفرنك السویسري
 1,925,171                  2,566,895               25,668,948              2,627,613                  3,503,484            35,034,841            العمالت األخرى

31 كانون األول 302014 أیلول 2015أثر النقصان

األثر على الربح قبل مراكز القطعالعملة
الضریبة

األثر المرحل الى حقوق 
األثر على الربح قبل مراكز القطعالملكیة بعد اقتطاع الضریبة

الضریبة
األثر المرحل الى حقوق 

الملكیة بعد اقتطاع الضریبة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(1,088,340,644)         (1,092,198,600)       10,921,985,995      (1,743,920,702)         (1,751,307,357)    17,513,073,569      دوالر أمیركي
(635,642)                  (847,522)                 8,475,216               (444,197)                  (592,263)              5,922,628              یورو

(387,666)                  (516,888)                 5,168,883               (472,561)                  (630,081)              6,300,813              جنیھ استرلیني
(1,536)                      (2,048)                     20,479                    (2,460)                      (3,280)                  32,796                   ین یاباني

(12,056)                    (16,074)                   160,736                  (31,907)                    (42,543)                425,433                 الفرنك السویسري
(1,925,171)               (2,566,895)              25,668,948             (2,627,613)               (3,503,484)           35,034,841            العمالت األخرى

مدققةغیر مدققة

مدققةغیر مدققة

 
 
 

 التحلیل القطاعي .27
  

 القطاع الرئیسي بینما یمثل قطاع التوزیع الجغرافي القطاع الثانوي. أعمال المجموعةیمثل قطاع 
 
  قطاع أعمال المجموعة: -

  یتم تنظیم المجموعة ألغراض إداریة من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئیسیة ھي:
  وخدمات أخرى. والدیون العمالء األفراد ومنحھم القروضیشمل متابعة ودائع التجزئة: 

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

  س الذي تبني علیھ المجموعة تقاریرھا حول معلومات قطاعات األعمال الرئیسیة.ھذه القطاعات ھي األسا
  
  قطاع التوزیع الجغرافي: -

یمثل ھذا القطاع التوزیع الجغرافي ألعمال المجموعة، تمارس المجموعة نشاطاتھا بشكل رئیسي في الجمھوریة العربیة السوریة التي تمثل 
 أنحاء العالم. مختلفاألعمال المحلیة وكذلك تمارس المجموعة نشاطاتھا في 
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  التحلیل القطاعي ( تتمة ) .27
 

  قطاع األعمال   27.1
  

  :2015 أیلول 30 اإلیرادات والربح والموجودات والمطلوبات والمصاریف الرأسمالیة كما في فیما یلي توزیع
  

31 كانون األول 302014 أیلول 2014
(مدققة)(غیر مدققة)

المجموعالمجموعالمجموعأخرىالخزینةالشركاتاألفرادباللیرات السوریة

         4,629,552,936         3,434,918,896         8,059,000,026   -                               6,132,048,484           1,569,713,926           357,237,616             إجمالي الدخل التشغیلي
           (407,825,001)              65,304,296              24,647,819   -                                 -                              (151,999,021)            176,646,840             استرداد (مصروف) مخصص الخسائر االئتمانیة

 4,221,727,935           3,500,223,192                   8,083,647,845   -                               6,132,048,484           1,417,714,905           533,884,456             نتائج األعمال
        (1,260,020,975)           (979,642,983)        (1,186,315,905)(1,186,315,905)           -                                 -                                 -                              مصاریف غیر موزعة على القطاعات

         2,961,706,960         2,520,580,209         6,897,331,940        (1,186,315,905)         6,132,048,484        1,417,714,905           533,884,456الربح قبل الضریبة
                           -                           -                           -   -                                 -                                                        -                          -ضریبة الدخل

         2,961,706,960         2,520,580,209         6,897,331,940صافي ربح الفترة / السنة

معلومات أخرى

       62,439,483,147       59,324,084,476       80,428,895,081                           -       66,056,624,287      13,251,823,999        1,120,446,795موجودات القطاع
         2,001,421,473         1,998,771,597         1,960,290,341         1,960,290,341                          -                          -                          -موجودات غیر موزعة على القطاعات

       64,440,904,620       61,322,856,073       82,389,185,422         1,960,290,341       66,056,624,287      13,251,823,999        1,120,446,795مجموع الموجودات

       53,165,657,649       50,074,662,688       63,374,689,102                           - 14,810,951,533              16,384,564,059      32,179,173,510مطلوبات القطاع
         1,104,688,742         1,502,844,919         1,946,615,720 1,946,615,720             -                                                        -                          -مطلوبات غیر موزعة على القطاعات

       54,270,346,391       51,577,507,607       65,321,304,822         1,946,615,720       14,810,951,533      16,384,564,059      32,179,173,510مجموع المطلوبات

            292,522,299            254,212,998 140,916,068             المصاریف الراسمالیة
            146,160,766            113,503,982 95,359,618               االستھالكات واالطفاءات

30 أیلول 2015
(غیر مدققة)  
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  التحلیل القطاعي (تتمة) .27
  

  توزیع اإلیرادات والمصاریف الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافي    27.2
 

30 أیلول 302014 أیلول 302015 أیلول 302014 أیلول 302015 أیلول 302014 أیلول 2015
غیر مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

7,840,807,0253,222,718,950218,193,001212,199,9468,059,000,0263,434,918,896اجمالي الدخل التشغیلي
140,916,068254,212,998                       -                  -140,916,068254,212,998مصاریف رأسمالیة

المجموعخارج سوریة داخل سوریة

 
  

  المالكفایة رأس  .28
  

31 كانون  األول 302014 أیلول 2015
لیرة سوریةلیرة سوریة
مدققةغیر مدققة

 9,696,953,522        9,755,244,017           بنود رأس المال األساسي: 
 9,877,431,913        9,877,431,935           األموال الخاصة األساسیة: 

 5,724,500,590        5,724,500,612           رأس المال المكتتب بھ
 281,980,288           281,980,288              اإلحتیاطي القانوني
 281,980,288           281,980,288              اإلحتیاطي الخاص

(4,447,738,026)      (4,447,738,026)          الخسائر المتراكمة المحققة
 8,036,708,773        8,036,708,773           األرباح المدورة غیر المحققة الناتجة عن إعادة تقییم مركز القطع البنیوي

 180,478,391           122,187,918              ینزل منھا: 
 88,147,141             85,255,418                صافي الموجودات الثابتة غیر المادیة

 92,331,250             36,932,500                صافي األصول المملوكة استیفاًء لدین والتي لم یتم تسییلھا خالل الفترة المحددة لھ  ا
 293,121,532           293,116,747              بنود رأس المال المساعد: 

 4,785                        -                               صافي األرباح غیر المحققة عن اإلستثمارات في أوراق مالیة متوفرة للبیع بعد خصم 50%  منھا
 293,116,747           293,116,747              احتیاطي عام لمخاطر التمویل

 9,990,075,054        10,048,360,764         مجموع رأس المال التنظیمي ( األموال الخاصة) 

 24,559,694,721      31,622,177,555         الموجودات المرجحة بالمخاطر 
 3,695,213,648        5,085,078,612           حسابات خارج بیان المركز المالي الموحد المرجحة بالمخاطر

 193,812,494           346,001,208              مخاطر السوق
 1,592,624,529        1,592,624,529           المخاطر التشغیلیة

 30,041,345,392      38,645,881,904         المجموع
%33.25%26.00نسبة كفایة رأس المال ( % ) 

%32.28%25.24نسبة كفایة رأس المال األساسي ( % ) 
%95.34%57.16نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق المساھمین( % ) 

  
یجب أال تتدنى نسبة كفایة رأس المال للبنوك العاملة في  2007 الثاني كانون 24في  الصادر 253مجلس النقد والتسلیف رقم  قرار حسب

  %.8الجمھوریة العربیة السوریة عن نسبة 
 

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

من  وذلك ابتداءً  2007عام ل) 4/م ن/ب253األساسیة ألغراض احتساب كفایة رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (
  .2013كانون األول  31البیانات الموقوفة بتاریخ 
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  ارتباطات والتزامات محتملة .29
  

 (خارج بیان المركز المالي) والتزامات ائتمانیة ارتباطات     29.1
  

31 كانون األول 302014 أیلول 2015
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

 174,730,469 288,325,693اعتمادات مستندیة لالستیراد
 1,247,756,437 1,619,417,760كفاالت صادرة لزبائن:

 459,056,990 553,368,651- دفع
 721,559,447 1,037,265,109- حسن تنفیذ

 67,140,000 28,784,000- أخرى
 6,893,845,792 9,665,622,127كفاالت صادرة لمصارف

 675,510,970 851,874,014سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة
 218,078,423 201,072,632سقوف تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة غیر مستغلة

 858,265   -                         كفالة تعھدات التصدیر

12,626,312,226 9,210,780,356 

 
 تعاقدیة وعقود إیجار تشغیلیة تالتزاما29.2   

  

31 كانون األول 302014 أیلول 2015
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة
ارتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة: 

 110,547,317 109,859,354تستحق خالل سنة
 197,521,156 164,557,255تستحق من سنة لغایة خمس سنوات

 33,000,000 33,000,000اكثر من خمس سنوات
307,416,609 341,068,473 

    
  تمثل عقود اإلیجار التشغیلیة عقود إیجار المكاتب اإلداریة والفروع المنتشرة في أنحاء القطر.

  
 القضائیة الدعاوى   29.3

  
البنك یعتبر التقاضي من األمور الشائعة لدى القطاع المصرفي نظراً لطبیعة عملھ، حیث أن إدارة البنك تقوم باتخاذ كل ما یلزم لتحصیل أموال 

وعلیھ فإن البنك قد بحیث یكون اللجوء إلى القضاء ضرورة تستدعیھا بعض الحاالت التي استنفذت فیھا إجراءات التوصل إلى حل تفاوضي، 
أقام العدید من الدعاوى القضائیة على بعض المدینین بھدف تحصیل الدیون المتعثرة. من جھة أخرى قام بعض المدینین برفع دعاوى تخاصم 

  أخرى ألسباب مختلفة.
  

 الالزمة والقانونیة الفنیة االستشارات لبط یتم حیث القضایا، ھذه لتقییم إتباعھا یتم اإلجراءات من مجموعة البنك لدى فإنھ الحالتین كال وفي
المرحلیة  المالیة الموحدة البیانات بتاریخ .المالي المركز على الالزمة التعدیالت إجراء وبالتالي عدمھ من خسائر وجود احتمالیة تبیان أجل من

 إلى إضافة أمریكي دوالر 13,042,546بـ  یقدر تعویض بمبلغ المدینین أحد قبل من البنك على مرفوعة قضیة یوجد المختصرة
 أن اإلدارة ترى لذلك نھائیة، بأحكام تفصل ولم القضاء أمام منظورة مازالت علیھا المتنازع المبالغ أن وحیث سوریة، لیرة 243,739,329

  .حدوثھا حال في المتوقعة الخسائر لتغطیة كافیة العمیل دین مقابل المكونة المخصصات
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  أرقام المقارنة .30
 

على حقوق الملكیة أو ھذه إعادة التبویب  عملیة لم تؤثر .الحالیة الفترةلتتناسب مع تبویب أرصدة  2014تم إعادة تبویب بعض أرصدة عام 
  السابقة. السنةربح 

  

  یلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبویبھا في بیان الدخل الموحد:
 

  2014 أیلول 30 كما فيالتبویب   2015 ایلول 30 التبویب كما في
  المبلغ

 لیرة سوریة
       

 61,190,567   أرباح تشغیلیة ناتجة عن التعامالت بالعمالت األجنبیة  العموالت والرسوم الدائنة
 3,241,652  مصاریف تشغیلیة أخرى  نفقات موظفین

 45,677,995  مصروف مخصص الخسائر االئتمانیة  مصاریف تشغیلیة أخرى
  

  :الموحد المركز المالي بیانویلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبویبھا في 
  

  2014كانون األول  31 التبویب كما في  2015 أیلول 30 التبویب كما في
  المبلغ

 لیرة سوریة
       

 808,866  )بالصافي (مباشرة ائتمانیة تسھیالت  أخرى موجودات
 (321,426)  العمالء ودائع  أخرى مطلوبات

  


