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معلومات عامة1

عامة بموجب قرار رئاسة مجلس ة سوریة مساھمة مغفلة(البنك) كشركعبنك سوریة والمھجر ش.م.م.لالترخیصتم 
الخاص بإحداث المصارف 2001لعام 28وفقا ألحكام القانون رقم 2003نیسان 30تاریخ و/م.20الوزراء رقم 

كانون 29تاریخ13900الخاصة والمشتركة في الجمھوریة العربیة السوریة والمسجل في السجل التجاري تحت الرقم 
.2003األول 

7/ بوصفھ بنكا خاصا بتاریخ 9في سجل المصارف الممسوك لدي مدیریة مفوضیة الحكومة تحت الرقم /سجل البنك
.2004كانون الثاني 

6,000,000,000ًوالمدفوع بھ یبلغ رأس المال المكتتب  قیمة السھم ،سھم60,000,000على لیرة سوریة موزعا
4,000,000,000ًبـ مقارنة2018أیلول30فيلیرة سوریة  كما100الواحد االسمیة  على لیرة سوریة موزعا
.2017كانون األول31كما فيسھم40,000,000

لیرة سوریة للسھم 500سھم بقیمة اسمیة 3,000,000موزع على 1,500,000,000تأسس البنك برأسمال مقداره 
لیرة 3,600,000,000إلى 2010كانون األول 31ریخ جي لیصل بتایالواحد، وقد تم زیادة رأس المال بشكل تدر

لیرة سوریة  للسھم الواحد.500سھم بقیمة اسمیة 7,200,000سوریة موزع على 

وافقت الھیئة العامة للمساھمین على زیادة رأس المال وذلك بتوزیع جزء من األرباح المحتجزة 2011نیسان 4بتاریخ 
ى شكل أسھم مجانیة للمساھمین كل حسب نسبة تملكھ لیصبح رأس المال لیرة سوریة عل400,000,000بقیمة 

31لیرة سوریة للسھم الواحد بتاریخ500سھم بقیمة اسمیة 8,000,000لیرة سوریة موزع على 4,000,000,000
.2011كانون األول

وافقة على تجزئة أسھم البنك لتصبح تمت الم،2012نیسان 24خالل اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة للمساھمین بتاریخ 
لیرة سوریة للسھم الواحد.100سھم بقیمة 40,000,000

زیادة رأس علىالھیئة العامة للبنكوافقت2018نیسان 25خالل اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة للمساھمین بتاریخ 
مة القابلة للتوزیع بعد إطفاء الخسائر حتى نھایة عن طریق ضم األرباح المتراكلیرة سوریة 2,000,000,000بلغبمالمال
من االحتیاطي الخاص إلى رأس المال، وتوزیع األسھم الناجمة عن ھذه الزیادة على المساھمین قسموضم 2017عام 
نك على موافقة وزارة التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك على زیادة رأسمال الب2018تموز 2ریخ ابتحصل البنك.مجاناً

لیرة سوریة وذلك بموجب القرار رقم 6,000,000,000لیرة سوریة لیصبح رأسمالھ بعد الزیادة 2,000,000,000بمقدار 
تم توزیع و،/ م99صدرت موافقة ھیئة األوراق واألسواق المالیة بموجب القرار رقم 2018آب6وبتاریخ ،1753

.2018تموز 30بتاریخ األسھم المجانیة على المساھمین كل حسب نسبة تملكھ

أیلول30فرع كما في 29البالغ عددھا یقوم البنك بتقدیم جمیع األعمال المصرفیة والمالیة من خالل مركزه وفروعھ 
وحلب والالذقیة وحماة وحمص وریف دمشقدمشقكل من في الجمھوریة العربیة السوریةداخلمنتشرة 2018

.والحسكةوطرطوس ودرعا والسویداء

تم إعادة العمل بفرع المحطة الكائن في مدینة حمص لیصبح عدد الفروع التي تم إیقاف العمل مؤقتا بھا 2014الل عام خ
ثمانیة فروع للبنك متوزعة في حمص وریف دمشق (عدرا) وحلب ودرعا والحسكة ( القامشلي).

.البنكرأسمال في %49یساھم بنك لبنان والمھجر ش.م.ل بنسبة 

لبنك مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة.إن أسھم ا

في شركة سوریة والمھجر للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة والتي %52بنسبة .م.م.عیساھم بنك سوریة والمھجر ش
ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة.الصادر عن م/ 105بقرار رقم 2009تشرین األول 25باشرت أعمالھا في 

قة على البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرةالمواف
من قبل مجلس 2018أیلول30المنتھیة في أشھر ةسعتالتم إقرار البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة لفترة 

.2018تشرین االول 17بتاریخ130م بإجتماعھ رقإدارة البنك
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة2

لبیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرةاأسس إعداد 2.1

للسیاسات 2018أیلول30أشھر المنتھیة في ةسعتالصرة للمجموعة لفترة أعدت البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المخت وفقاً
ت المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة من تم إعداد البیانا.أدناه2.3والمبینة في االیضاح المجموعةالمحاسبیة المتبعة من قبل 

قبل إدارة البنك.

إن البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة للبیانات المالیة 
على نتائج األعمال ال تعتبر مؤشرا2018ًأیلول30المنتھیة في أشھر ةسعتالالسنویة. كما أن نتائج األعمال لفترة  دقیقاً

.2018كانون األول 31للسنة التي ستنتھي في 

د  ملق ة المختصرة ت دة المرحلی ة الموح ات المالی داد البیان اًإع ةوفق ة التاریخی دأ التكلف اجرة لمب ة للمت دا الموجودات المالی ا ع فیم
. والموجودات المالیة المتوفرة للبیع والتي تظھر بالقیمة العادلة

.التداول للمجموعةتظھر البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة باللیرة السوریة وھي عملة 

الموحدة المرحلیة المختصرةأسس توحید البیانات المالیة2.2

والمھجرالمرفقة تشمل أنشطة البنك وأنشطة الشركة التابعة، شركة سوریةالمالیة الموحدة المرحلیة المختصرةالبیاناتإن 
المحدودة المسؤولیة. إن النشاط الرئیسي لھذه الشركة ھو تقدیم االستشارات وتحلیل ونشر المعلومات المتعلقة للخدمات المالیة 

باألوراق المالیة باإلضافة إلى ممارسة أعمال شراء وبیع األوراق المالیة لحساب الشركة ولحساب الغیر وإدارة اإلصدارات 
تشرین األول 25للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة أعمالھا بتاریخ باشرت شركة سوریة والمھجر.األولیة واالستثمار

.%52. إن نسبة ملكیة البنك في ھذه الشركة ھي 41566وسجلت بالسجل التجاري تحت رقم 2009

لجھة المستثمر فیھا ولھا قدرة التأثیر یتم تحقیق السیطرة عندما یكون للمجموعة حقوق من العوائد المتغیرة نتیجة مشاركتھا با
على ھذه العوائد من خالل سلطة التحكم بالجھة المستثمر فیھا. تسیطر المجموعة بالتحدید على الجھة المستثمر فیھا إذا، وفقط 

إذا، كان لدى المجموعة:

نشطة المتعلقة بالجھة المستثمر سلطة تحكم بالجھة المستثمر فیھا (الحقوق القائمة التي تعطیھا القدرة على توجیھ األ-
فیھا).

حقوق من العوائد المتغیرة نتیجة مشاركتھا بالجھة المستثمر فیھا.-
القدرة على استخدام سلطتھا على الجھة المستثمر فیھا لتؤثر على عوائدھا.-

عندما ال ھذه الفرضیة ولكي تقوم المجموعة بتأیید.من المفترض أن الحصول على أغلبیة حقوق التصویت یؤدي إلى السیطرة
یكون للمجموعة أغلبیة األصوات أو الحقوق المماثلة في الجھة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتبار جمیع الحقائق 
والظروف ذات الصلة في تقییم ما إذا كان لدى المجموعة سلطة التحكم في الجھة المستثمر فیھا، بما في ذلك:

مع أصحاب األصوات األخرى في الجھة المستثمر فیھا.الترتیبات التعاقدیة -
الحقوق الناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى.-
حقوق التصویت للمجموعة وحقوق التصویت المحتملة.-

تقوم المجموعة بإعادة تقییم سیطرتھا على الجھة المستثمر فیھا إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى أن ھناك تغییرات في 
كثر من العناصر الثالثة للسیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة واحد أو أ

التابعة ویتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. تدرج الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف 
من تاریخ اكتساب المجموعة المختصرةالمرحلیةةالموحدالمالیةاتبیانالنة في للشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة خالل الس

السیطرة حتى تاریخ توقف المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة.
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة2

(تتمة)الموحدة المرحلیة المختصرةأسس توحید البیانات المالیة2.2

األخرى لمساھمي الشركة األم للمجموعة الموحد المرحلياح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر الدخل الشاملتعود األرب
وإلى حقوق االقلیة (الحصة غیر المسیطرة)، حتى لو كان ھذا یؤدي إلى عجز في أرصدة حقوق االقلیة (الحصة غیر 

لیة للشركات التابعة لجعل سیاساتھا المحاسبیة تتماشى مع المسیطرة). عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البیانات الما
السیاسات المحاسبیة للمجموعة. یتم حذف جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساھمین واإلیرادات والمصاریف والتدفقات 

النقدیة الناتجة عن عملیات ضمن المجموعة عند التوحید.

ملكیة. إذا فقدت المجموعة السیطرة الركة التابعة، دون فقدان السیطرة، ضمن حقوق تتم معالجة التغیر في حصة الملكیة في الش
على شركة تابعة، فإنھا تلغي االعتراف بالموجودات (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات ذات الصلة والحصص غیر المسیطرة 

. یتم المرحلين بیان الدخل الموحدومكونات حقوق الملكیة األخرى بینما یتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة ضم
االعتراف بأي استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة.

أھم السیاسات المحاسبیة 2.3

ألھم السیاسات المحاسبیة التالیة:الموحدة المالیة البیاناتأعدت  المرفقة وفقاً

عامالت بالعمالت األجنبیةتال
ویتم ،األجنبیة خالل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ حدوث ھذه التعامالتیتم تسجیل التعامالت التي تتم بالعمالت 

المركز المالي والمعلنة بیانتحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالیة بأسعار صرف العمالت األجنبیة السائدة في تاریخ 
بیانفي مجموعةلتحویل إلى العملة الرئیسیة للمن قبل مصرف سوریة المركزي.  یتم تسجیل األرباح والخسائر الناتجة عن ا

الموحد.الدخل

االعتراف باألدوات المالیة وإعادة تقییمھا

تاریخ االعتراف§
بالموجودات والمطلوبات المالیة، باستثناء القروض والسلف المقدمة للعمالء وودائع العمالء، مبدئیا في تاریخ یتم االعتراف

في األحكام التعاقدیة لألداة المالیة). یتم االعتراف بالقروض والسلف عند المتاجرة (التاریخ الذي یص بح فیھ البنك طرفاً
تحویل األموال إلى حسابات العمالء. یعترف البنك بودائع العمالء عندما تصل األموال للبنك.

دوات المالیةلألاألولي قیاسال§
ولي بھا على خصائصھا والغرض من اقتنائھا ویتم االعتراف األدوات المالیة ضمن مجموعات معینة عند یعتمد تصنیف األ

إلیھا تكالیف االقتناء باستثناء األكافة األباالعتراف  بالقیمة العادلة مضافاً دوات المالیة المقاسة دوات المالیة وتسجیلھا مبدئیاً
بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

المالیة للمتاجرةالموجودات المالیة والمطلوبات §
یتم تصنیف الموجودات أو المطلوبات المالیة كموجودات أو مطلوبات مالیة للمتاجرة عندما یتم شراؤھا أو إصدارھا في 

أو تكون عبارة عن جزء من محفظة تدار مع المقام األول لتحقیق ربح على المدى القصیر من خالل األنشطة التجاریة، 
في المدى القریبدلیل فعليوجد بعضھا البعض وی ً . یتم تسجیل وقیاس الموجودات حالي على أنھا ستحقق ربحا

والمطلوبات المالیة للمتاجرة في بیان المركز المالي بالقیمة العادلة. یتم إدراج التغیرات في القیمة العادلة في صافي إیرادات 
افي إیرادات المتاجرة وفقا لشروط العقد، أو المتاجرة. یتم تسجیل إیراد الفوائد وتوزیعات األرباح أو مصروفھا في ص

عندما ینشأ الحق باستالم الدفعات.
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(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة2

(تتمة)أھم السیاسات المحاسبیة 2.3

(تتمة)االعتراف باألدوات المالیة وإعادة تقییمھا

طریقة معدل الفائدة الفعلي§
) ھو المعدل الذي یخصم المدفوعات أو المقبوضات النقدیة المستقبلیة خالل العمر المتوقع EIR(إن معدل الفائدة الفعلي

لألداة المالیة، أو لفترة أقصر عندما یكون ذلك مناسباً، إلى صافي القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المالیة. یتم 
م البنك بتعدیل تقدیراتھ للمدفوعات أو المقبوضات. یتم احتساب التكلفة تعدیل التكلفة المطفأة لألصل أو االلتزام المالي إذا قا

المطفأة المعدلة على أساس سعر الفائدة الفعلي األصلي أو أحدث إعادة تقدیر ویتم تسجیل التغیر ضمن الفوائد الدائنة 
معدل الفائدة الفعلیة تختلف من أداة لألصول المالیة والفوائد المدینة للمطلوبات المالیة. إن السیاسات المحاسبیة لطریقة 

ألخرى.

الیوم األولأو خسائر أرباح §
الحالیة عندما یختلف سعر المعاملة عن القیمة العادلة الحالیة ألداة مماثلة في السوق الحالي الملحوظ أو عن القیمة العادلة

تعترف المجموعة مباشرة بالفرق بین سعر ،ةباستخدام أسلوب تقییم تعتمد متغیراتھ فقط على بیانات من األسواق الملحوظ
.صافي ربح المتاجرةالیوم األول) في أو خسارةالمعامـلـة والقیمة العادلة (ربح

ستخدام أسلوب التقییم حتى توافر اال یتم االعتراف بالفرق بین سعر المعاملة والقیمة ب،عند عدم توافر البیانات بشكل ملحوظ
إلغاء االعتراف باألداة المالیة.المعلومات بشكل ملحوظ أو

الموجودات المالیة المتوفرة للبیع§
إن أدوات حقوق الملكیة المصنفة تتضمن الموجودات المالیة المتوفرة للبیع: أدوات حقوق الملكیة وأدوات دین أخرى.

موجودات الیة للمتاجرة أوغیر المصنفة على أنھا موجودات مموجودات مالیة متوفرة للبیع ھي تلك الموجودات المالیةك
مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل.

أدوات الدین في ھذه الفئة ھي تلك التي یكون الغرض منھا االحتفاظ بھا لمدة غیر محددة من الوقت ویمكن بیعھا للوفاء إن
بمتطلبات السیولة أو استجابة للتغیرات في ظروف السوق.

تقییم الموجودات المالیة المتوفرة للبیع حسب القیمة العادلة كما یتم االعتراف بالربح أو الخسارة بعد االعتراف المبدئي، یتم
". عند التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیعضمن بند "الدخل الشاملغیر المحققة مباشرة في

في  إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة المتوفرة للبیع، یتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتراكمة المعترف فیھا سابقاً
ألكثر من استثمار في نفس األسھم بنكیان الدخل ضمن بند "إیرادات تشغیلیة أخرى". في حال تملك الحقوق الملكیة في ب

صادر أوالً. یتم التخلي عنھا بناء على مبدأ الوارد أوالً
حق ستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي واالعتراف بتوزیعات األرباح في بیان الدخل عندما ینشأ ایتم االعتراف بالفوائد ب

باستالم الدفعات.
یتم االعتراف بالخسائر الناجمة عن تدني القیمة في بیان الدخل ویتم إلغاء الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف بھا مباشرة 

في بند "التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع" من حقوق الملكیة.

حتى تاریخ االستحقاق مالیة محتفظ بھااستثمارات§
التي تحمل دفعات ثابتة أو غیر المشتقة والمالیة المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق تتمثل في األدوات المالیة ستثماراتاال

النیة والقدرة على االحتفاظ بھا حتى تاریخ استحقاقھا.بنكمحددة ولھا تواریخ استحقاق ثابتة ولدى ال
یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة،المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاقالمالیة ستثماراتبعد االعتراف األولي باال

منھا مخصص التدني في القیمة. عند احتساب التكلفة المطفأة یؤخذ في االعتبار أي خصم أو معدل الفائدة الفعلي مطروحاً
الفائدة الفعلیة. یتم قید اإلطفاء ضمن بیان الدخل في بند الفوائد عالوة على الشراء واألتعاب التي تشكل جزء ال یتجزأ من 

الدائنة او المدینة حسب واقع الحال. 
یتم قید خسائر التدني في القیمة في بیان الدخل ضمن بند "مصروف خسارة استثمارات مالیة".  
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للعمالءاألرصدة واإلیداعات لدى المصارف والقروض والسلف§
غیر ذات مدفوعات ثابتة وغیر مشتقةھي موجودات مالیةللعمالء األرصدة واإلیداعات لدى المصارف والقروض والسلف 

باستثناء:في سوق نشط،متداولة
أو في المدى القریب، وتلك التي یقوم البنك، عند االعتراف األولي، تلك ال•  بالقیمة بتصنیفھاتي ینوي البنك بیعھا فوراً

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تلك التي یصنفھا البنك، عند االعتراف المبدئي، كمتوفرة للبیع• 
لي فیھا ألسباب أخرى بخالف تدھور القدرة االئتمانیةتلك التي قد ال یتمكن البنك من استعادة االستثمار األو• 

بالتكلفة المطفأة باستخدام للعمالءیتم تقییم األرصدة واإلیداعات لدى المصارف والقروض والسلف،بعد االعتراف األولي
منھا أیة مخصصات لتدني القیمة المستقبلیة وأیة مبالغ تم إطفاؤھ ا.طریقة معدل الفائدة الفعلي مطروحاً

الموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر§
إن الموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ھي تلك التي تم تصنیفھا في ھذه الفئة من 

القیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند قبل اإلدارة وذلك عند االعتراف المبدئي. یمكن لإلدارة أن تحدد أداة ب
االعتراف األولي عند استیفاء أي من المعاییر التالیة، ویتم التحدید على أساس كل أداة على حدة:

یلغي ھذا التحدید، أو یقلل بشكل ملحوظ، المعالجة غیر المتسقة التي قد تنتج عن قیاس الموجودات أو المطلوبات أو • 
ألرباح أو الخسائر منھا على أساس مختلف. أواالعتراف با

المالیة، أو كلیھما، والتي تدار ویقیم تعندما تكون الموجودات والمطلوبات جزء من مجموعة من الموجودات أو المطلوبا• 
لسیاسة موثقة إلدارة مخاطر أو استراتیجیة االستثمار. أو أدائھا على أساس القیمة العادلة وفقاً

اة المالیة مشتق ضمني، واحد أو أكثر، إال إذا كانت المشتقات ال تعدل بشكل كبیر التدفقات النقدیة التي كانت تحتوي األد• 
ستكون مطلوبة بالعقد، أو أنھ من الواضح بالقلیل من التحلیل ألداة مماثلة أنھ من المحظور فصل المشتق.

من خالل األرباح أو الخسائر في بیان المركز المالي بالقیمة یتم تسجیل الموجودات والمطلوبات المالیة بالقیمة العادلة 
العادلة. یتم تسجیل التغیرات في القیمة العادلة في صافي الربح أو الخسارة الناتجة عن الموجودات والمطلوبات المالیة 

رادات الفوائد أو مصروفات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. یتم تسجیل الفوائد المكتسبة أو المتكبدة في إی
الفوائد، على التوالي، وذلك باستخدام معدل الفائدة الفعلي، مع األخذ بعین االعتبار أي خصم / عالوة وتكلفة العملیة كونھا 

جزءا ال یتجزأ من األداة، بینما تسجل توزیعات األرباح في اإلیرادات التشغیلیة األخرى عندما ینشأ الحق باستالم الدفعات.

إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة

األصول المالیة§
حسب –إلغاء االعتراف باألصل المالي (أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة األصول المالیة المتشابھة یتم 

إلغا.انتھاء الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من األصل الماليمقتضى الحال) عند ء االعتراف باألصل المالي یتم أیضاً
إذا تم تحویل األصل وكان التحویل یحقق شروط إلغاء االعتراف.

، إذا وفقط إذا:یقوم البنك بتحویل األصل
قام البنك بنقل حقوقھ التعاقدیة بالتدفقات النقدیة من ھذا األصل-

أو
النقدیة المستلمة بالكامل لطرف ثالث حال احتفظ البنك بحقوقھ بالتدفقات النقدیة، ولكنھ تحمل مسؤولیة دفع التدفقات-

استالمھا بدون تأخیر جوھري من خالل ترتیبات تحویل.
یعتبر التحویل إلغاء اعتراف، فقط إذا:

قام البنك بتحویل جمیع مخاطر ومنافع ملكیة األصل بشكل جوھري-
أو
ال أنھ حول السیطرة على األصل.بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع األصل بشكل جوھري، إبنكقم الیلم -
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(تتمة)األصول المالیة§
قیم فیما إذا احتفظ بمخاطر یي ترتیبات تحویل، فإنھ دخل فیبنقل حقوق استالم التدفقات النقدیة ألصل أو بنكقوم الیعندما 

بنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر ومنافع ملكیة األصل بشكل جوھري، بنكقم الیلى أي مدى. إذا لم إومنافع ملكیة األصل و
. في فیھرةستمر باالعتراف باألصل المنقول إلى حد مشاركتھ المستمیلبنكحول السیطرة على األصل المنقول، فإن ایولم 

باالعتراف بااللتزام المصاحب. یتم تقییم األصل المنقول وااللتزام المصاحب على أساس یعكس بنكقوم الیھذه الحالة،  أیضاً
.بنكالحقوق وااللتزامات المحتفظ بھا من قبل ال

ألصل أو أكبر قیمة یمكن أن یتم تقییم المشاركة المستمرة التي لھا شكل ضمان لألصل المنقول بالقیمة الدفتریة األصلیة ل
أیھما أقل.،یطلب من البنك دفعھا

المطلوبات المالیة§
یتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائھ أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. عند استبدال االلتزام المالي الحالي بآخر وبشروط مختلفة، 

بین قیمة یتم االعتراف بالفرق .لي واعتراف بالتزام مالي جدیدھذا التعدیل على أنھ انقضاء لاللتزام المالي األصمعالجةیتم 
.رئخساالح أو اربااللتزام المالي األصلي والمقابل المدفوع ضمن األ

تحدید القیمة العادلة
حللقیمة العادلة، الموضمن أجل إظھار كیفیة الحصول على القیم العادلة، تصنف األدوات المالیة على أساس التسلسل الھرمي 

:أدناه
أسعار السوق المدرجة (غیر المعدلة) في أسواق مالیة نشطة المعطیات المستخدمة في التقییم ھي):1المستوى (-

لموجودات ومطلوبات مماثلة.
. المعطیات المستخدمة في التقییم ھي مستمدة بشكل مباشر أو غیر مباشر من سوق ملحوظ): 2المستوى (-

السوق المدرجة في أسواق مالیة نشطة لموجودات ومطلوبات مالیة مشابھة.تتضمن ھذه المعطیات عادة أسعار 
غیر ملحوظة.ولكنھا لھا تأثیر جوھري على قیاس القیمة العادلة یتضمن معطیات ): 3المستوى (-

یقوم البنك بشكل دوري بمراجعة أسالیب التقییم بما في ذلك المنھجیات المعتمدة والمعایرة النموذجیة.

حدد فیما إذا كان ھناك ایة تحویالت یبتقییم المستویات المعتمدة في كل فترة مالیة على أساس كل أداة على حدة، ویقوم البنك
عادة تقییم التصنیف في نھایة كل فترة مالیة.إبین مستویات التسلسل الھرمي من خالل 

تدني قیمة الموجودات المالیة
قییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تدني قیمة األصل المالي أو مجموعة المركز المالي بتبیانفي تاریخ بنكقوم الی

األصول المالیة. تنخفض قیمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالیة إذا، وفقط إذا، كان ھناك دلیل موضوعي على 
(حدث خسارة) ویكون لحدث (أو انخفاض القیمة نتیجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االعتراف األولي باألصل

أحداث) الخسارة تلك أثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالیة التي یمكن تقدیرھا 
تشمل األدلة الموضوعیة مؤشرات تدل على أن المقترض أو مجموعة المقترضین یواجھون صعوبة مالیة كبیرة، بموثوقیة.

البیانات وعندما تشیر؛إخالل وتقصیر في دفعات الفائدة أو المبلغ األصلي؛ ال كبیر لإلفالس أو إعادة تنظیم مالياحتم
عدد متزاید من الدیون المؤجلة أو ،الملحوظة إلى أن ھناك انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مثالً

السداد.بعثرتالالظروف االقتصادیة التي ترتبط ب

الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة§
:المسجلة بالتكلفة المطفأةتتضمن منھجیة البنك بالنسبة النخفاض قیمة الموجودات المالیة

خسائر انخفاض القیمة بشكل منفرد للتعرضات االئتمانیة الھامة أو المحددة بشكل فردي.أ

خسائر انخفاض القیمة بشكل جماعي من:.ب

لقروض والسلف غیر الھامة بشكل منفردا-

خسائر حصلت ولم تحدد بعد-
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الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة (تتمة)§
األرصدة لدى المصارف والمؤسسات المصرفیة والقروض (مثل جلة بالتكلفة المطفأة المسللموجودات المالیةبالنسبة 
بتقییم ما إذا كان ھنالك دلیل بنكقوم الی، مارات المحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق)ثباإلضافة إلى االستوالسلف أوالً

قامت اإلدارة بتصنیفھا من وأنفرد، موضوعي على تدني القیمة بشكل منفرد لألصول المالیة التي تعتبر ھامة بشكل م
قبل بشكل إفرادي. 

في حال تواجد دلیل موضوعي على تكبد خسارة، یتم قیاس مبلغ الخسارة على أنھ الفرق بین المبلغ المسجل لألصل 
م یتم تكبدھا). یتم التي لالمتوقعة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة 

ضمن الخسائر تخفیض القیمة الدفتریة لألصل من خالل مخصص الخسائر االئتمانیة ویتم االعتراف بمبلغ الخسارة
الفوائد على القیمة الدفتریة المخفضة وذلك باستخدام معدل إیراداتیتم االستمرار بحساب في بیان الدخل.االئتمانیة

من أجل قیاس خسارة التدني. ات النقدیة المستقبلیة لتدفقاالفائدة المستخدم لخصم

واقعي السترداد المبالغ في المستقبل وتم عندما ال یكون ھناك احتمالوما یرتبط بھا من مخصصات یتم شطب القروض 
قدرة تسییل جمیع الضمانات أو تم تحویلھا إلى البنك. إذا، في فترة الحقة، ازدادت أو انخفضت قیمة خسارة التدني الم

(ولكن فقط إلى نتیجة لحدث وقع بعد االعتراف بالخسارة، فإنھ یتم زیادة أو تخفیض قیمة خسارة التدني المعترف بھ سابقاً
من خالل تعدیل حساب المخصص. في حال حد القیمة الدفتریة على فرض أنھ لم یتم االعتراف بخسائر تدني القیمة) 

المبلغ المسترد من "مصروف الخسائر االئتمانیة".استرداد مبلغ مشطوب مستقبالً، یتم تخفیض

معدلالفائدة الفعلي األصلي. إذا كان للقرض معدلیتم خصم القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة باستخدام 
حساب القیمة یعكسالفائدة الفعلي الحالي.معدلقیمة ھو في التدنيفائدة متغیر، یكون معدل الخصم لقیاس أي خسائر 

الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي المضمون بالرھن التدفقات النقدیة التي یمكن أن تنتج عن تسویة 
منھا تكالیف الحصول على الضمان وبیعھ، سواء كانت التسویة للرھن ممكنة أو ال. الرھن مطروحاً

نموذج انخفاض القیمة بشكل جماعي§
منھجیة البنك النخفاض القیمة بشكل جماعي عنصرین:تتضمن

التعرضات االئتمانیة غیر الھامة بشكل فردي-

تتكون ھذه المحافظ بشكل رئیسي من محفظة قروض التجزئة العقاریة، القروض الشخصیة غیر المضمونة، 
والسلف إلى وبطاقات االئتمان، وبعض القروض للشركات الصغیرة والمتوسطة. یتم تجمیع ھذه القروض

محافظ متجانسة صغیرة (أي مجموعة من القروض والسلف غیر الھامة بشكل فردي) على أساس الخصائص 
الرئیسیة التي ھي ذات صلة بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة. یتم تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة على 

ي النخفاض القیمة على أساس الخبرة السابقة في مجموعة من الموجودات المالیة التي یتم تقییمھا بشكل جماع
الخسارة لموجودات ذات خصائص مخاطر ائتمان مشابھة لتلك الموجودة في المجموعة.

خسائر حصلت ولم تحدد بعد-
تتمثل الخسائر غیر المحددة بعد بخسائر انخفاض القیمة التي حصلت في محفظة دیون منتجة ولكن لم یتم 

ییم اإلفرادي وال ضمن الجماعي. على غرار التعرضات غیر الھامة بشكل فردي، یتم تحدیدھا، ال ضمن التق
تجمیع ھذه القروض داخل محافظ متجانسة أصغر على أساس عنصر الخطر. ھذه المنھجیة تجمع بین احتمال 
التخلف عن السداد، وقیمة التعرض في وقت التعثر والخسارة المفترضة في حال التعثر خالل فترة ظھور

الخسارة (الفترة بین حدث الخسارة وحدث تحدید انخفاض القیمة).
الموجودات المالیة المتوفرة للبیع§
مركز مالي بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تدني في قیمة الموجودات المالیة بیانفي تاریخ كل بنكقوم الی

.المتوفرة للبیع
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(تتمة)تدني قیمة الموجودات المالیة

(تتمة)الموجودات المالیة المتوفرة للبیع§
ما إذا كان ھناك دلیل ، یقوم البنك بشكل إفرادي بتقییم بالنسبة ألدوات الدین المصنفة كموجودات مالیة متوفرة للبیع

حظة بیانات بشأن انخفاض في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة و/أو انخفاض في كمالالقیمة موضوعي على تدني 
. وفي ھذه الحالة فإن المبلغ المسجل كخسارة الضمانات التي تؤثر على قدرة البنك على استرداد جمیع التدفقات النقدیة
العادلة الحالیة، مطروحا منھا أیة خسائر تدني تدني ھو الخسائر المتراكمة التي تقاس بالفرق بین التكلفة المطفأة والقیمة

في بیان الدخل. إن إیراد الفوائد المستقبلي ھو على اساس القیمة الدفتریة المخفضة  على ذلك االستثمار معترف بھا سابقاً
إذا، في فترة والمستحقة باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة من أجل قیاس قیمة التدني.

الحقة، زادت القیمة العادلة ألدوات الدین وكانت الزیادة مرتبطة بشكل موضوعي بحدث ائتماني وقع بعد االعتراف 
بخسارة التدني، عندھا یتم عكس خسارة التدني ضمن بیان الدخل.

االنخفاض وضوعي یتضمن ایضاًللبیع، فإن الدلیل الموفرةالستثمارات بحقوق الملكیة المصنفة كاستثمارات متلبالنسبة
و / أو معلومات أخرى حول مصدر أداة حقوق في القیمة العادلة لھذه االستثمارات عن الكلفة"الدائم"أو "الجوھري"

%20بنسبة "الجوھري"بشكل عام باعتبار االنخفاض یقوم البنك.الملكیة والتي قد تؤثر سلبا على أداء الجھة المصدرة
القیمة، فإن الخسارة المتراكمة والتي تقاس بالفرق بین تدنيدلیل على یوجدأشھر. عندما 6من اكثرلفترة"الدائم"و

ضمنسابقاًافي القیمة على ھذه االستثمارات معترف بھخسارة تدنيأي تكلفة االستحواذ والقیمة العادلة الحالیة، ناقصاً
تدني قیمةة ویتم االعتراف بھا في بیان الدخل. ال یتم عكس خسارة االعتراف بھا من حقوق الملكیإلغاءبیان الدخل، یتم 

یتم االعتراف بالزیادة في القیمة العادلة بعد االعتراف المسبق بخسارة بل بیان الدخل، ضمنحقوق الملكیة أدوات
انخفاض القیمة في بیان الدخل الشامل.

القروض المعاد التفاوض على شروطھا§
عض التنازالت أو التعدیالت على الشروط األصلیة للقروض نتیجة صعوبات مالیة یواجھھا المقترض، یقدم البنك أحیانا ب

وذلك بدل االستیالء على أو فرض التحصیل من الضمانات. قد ینطوي إعادة التفاوض على تمدید ترتیبات السداد واالتفاق 
(جدولة أو إعادة ھیكلة). إن سیاسة البنك ت تضمن مراقبة القروض المعاد التفاوض على على شروط قروض جدیدة 

شروطھا لضمان تحصیل الدفعات المستقبلیة والتأكد من أن البنك ال یتوقع أن یتكبد خسائر عند خصم التدفقات النقدیة 
بھذه القروض، یتم متعلقةالمستقبلیة باستخدام معدل الفائدة الفعلي األصلي. وإذا نتج عن ھذه اإلجراءات تحدید خسارة 

إلفصاح عنھا والتعامل معھا كموجودات منخفضة القیمة إلى أن یتم تحصیل قیمتھا أو شطبھا.ا
تقییم الضمانات§

یعمل البنك على استخدام الضمانات، عندما یكون ذلك ممكناً، للحد من المخاطر على الموجودات المالیة. وتأتي ھذه 
والكفاالت، والعقارات، واألرصدة المدینة والمخزون الضمانات في أشكال مختلفة مثل النقد واألوراق المالیة، 

، والموجودات غیر المالیة األخرى والتعزیزات االئتمانیة مثل اتفاقیات التقاص. یتم تقییم القیمة العادلة للضمانات عموماً
من قبل طرف ثالث على األقل، عند منح القرض. الضمانات غیر المالیة، مثل العقارات، تقیم على أساس البیانات المقدمة 

مثل خبراء التخمین العقاري، والبیانات المالیة المدققة ومصادر أخرى مستقلة.
الضمانات المستملكة§

لسیاسة البنك یتم تحدید ما إذا كانت األصول المستملكة من األفضل أن تستخدم للعملیات الداخلیة أو یجب أن تباع.   وفقاً
اخلیة لفئة األصول المشابھة حسب قیمتھا المستملكة أو القیمة الدفتریة لألصل یتم نقل األصول المفیدة للعملیات الد

المضمون األصلي، أیھما أقل. یتم نقل األصول التي یتم تحدید خیار بیعھا لیكون الخیار األفضل، للموجودات المحتفظ بھا 
لمالیة في تاریخ التملك وذلك تمشیا مع سیاسة تكالیف البیع لألصول غیر اناقصاًللبیع بالقیمة العادلة أو القیمة العادلة 

.البنك
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محاسبة التحوط
طر المشتقات المالیة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة، والعمالت األجنبیة، ومخاطر االئتمان. من أجل إدارة مخابنكستخدم الی

بتطبیق محاسبة التحوط للمعامالت التي تستوفي شروط محددة.بنكقوم الیمعینة 

وھدف ،بما في ذلك طبیعة المخاطر،بتوثیق العالقة بین البند المتحوط لھ وأداة التحوطبنكقوم الیعند بدایة عملیة التحوط، 
ملیة ن خاللھا تحدید مدى فعالیة التحوط عند بدایة عوالطریقة التي سیتم م،المخاطر من استخدام التحوطإدارةواستراتیجیة

التحوط وخالل فترة سریانھا.

عقود اإلیجار
ویتطلب تحدید فیما إذا كان الوفاء بالعقد ،إن تحدید فیما إذا كان عقد ما ھو إیجار أو یتضمن إیجار یتم بناء على جوھر العملیة

ینقل الحق في استخدام ھذا األصل. یعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة وإن العقد
المجموعة كمستأجر

إن عقود اإلیجار التي ال تتضمن تحویل المخاطر والمنافع المرتبطة بملكیة األصل بشكل جوھري للمجموعة تعتبر عقود إیجار 
الثابت على مدى مدة تشغیلیة. یتم تسجیل مدفوعات عقود اإلیجار التشغیلیة كمصاریف في بیان الدخل الموحد بطریقة القسط 

العقد. یتم االعتراف بالمدفوعات الطارئة لعقود اإلیجار كمصاریف في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.

تحقق اإلیرادات واالعتراف بالمصاریف
قاییس یتم االعتراف باإلیراد فقط عندما یكون من المحتمل أن المنافع االقتصادیة سوف تتدفق إلى المجموعة، وفیما یلي الم

المتبعة لالعتراف باإلیراد:

الفوائد الدائنة والمدینة §
واألدوات بالنسبة لجمیع األدوات المالیة المقیمة بالتكلفة المطفأة واألدوات المالیة التي تتقاضى فائدة والمصنفة متوفرة للبیع

لمعدل الفائدة الفعلي.المقاسة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، یتم تسجیل الفواالمالیة ً ئد الدائنة والمدینة وفقا
خیارات الدفع المسبق) وتشمل أي ،یؤخذ باالعتبار جمیع الشروط التعاقدیة لألداة المالیة (على سبیل المثال،عند االحتساب

ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعلي ثناء الخسائر باست،رسوم أو تكالیف إضافیة تنسب مباشرة إلى األداة وتشكل جزءاً
االئتمانیة المستقبلیة.

عندما یتم تخفیض قیمة األصل المالي أو مجموعة األصول المالیة المشابھة نتیجة لخسارة تدني القیمة، یتم االعتراف 
تدني القیمة.المستخدم لخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة لغرض احتساب خسارة الفائدة معدلبدخل الفائدة باستخدام 

موالت الدائنةالع§
تحقق المجموعة عموالت دائنة من الخدمات المتنوعة المقدمة للعمالء ویمكن تصنیف إیراد العموالت كما یلي:

العموالت الدائنة المحققة من الخدمات المقدمة خالل فترة زمنیة معینة-
ف فیھا كإیراد على أساس الفترة تؤجل العموالت المحققة من تقدیم الخدمات خالل فترة زمنیة محددة ویتم االعترا

وتشمل إیرادات العموالت ورسوم إدارة األصول وصنادیق االستثمار والرسوم األخرى اإلداریة الزمنیة. 
واالستشاریة.

تنفیذ عمل ھامعند المحققةخدمات مالیة وتقدیمالعموالت الدائنة من-
یتم االعتراف ھام، مثال ذلك عمولة تخصیص أسھم لعمیل.كإیرادات عند إنجاز العمل الوالرسوم یعترف بالعموالت 

بالعموالت المرتبطة بإنجاز عمل محدد بعد تنفیذ الشروط المتفق علیھا في ھذا الخصوص.

ال یتجزأ من أداة مالیةالعموالت الدائنة - التي تشكل جزءاً
ال یتجزأ من أداة مالیةتتضمن العموالت التي تعتبرھا المجموعة ما یلي: عموالت إصدار القروض وعموالت جزءاً

االلتزام للقروض التي من المحتمل أن یتم سحبھا وغیرھا من العموالت المتعلقة باالئتمان. إن االعتراف بھذه 
ال یتجزأ من األداة المالیة المقابلة ویتم  بھا كإیرادات فوائد االعترافالعموالت (مع أي تكالیف إضافیة) یشكل جزءاً

إجراء تعدیل على معدل الفائدة الفعلي. من خالل
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توزیعات األرباح§
والذي یحصل عادة عند موافقة المساھمین على یتم االعتراف باألرباح عندما ینشأ حق للمجموعة باستالم الدفعات،

.التوزیعات

ي دخل المتاجرةصاف§
األرباح والخسائر الناتجة عن تغیرات القیمة العادلة والفوائد الدائنة والمدینة المتعلقة بھا باإلضافة جمیعیتضمن ھذا البند

إلى توزیعات أرباح الموجودات والمطلوبات المالیة للمتاجرة.

النقد وما في حكمھ
دیة التي تستحق خالل مدة ثالثة أشھر، ویتضمن النقد واألرصدة لدى البنك یشمل النقد وما في حكمھ على النقد واألرصدة النق

المركزي واألرصدة لدى المصارف، وتطرح ودائع البنوك التي تستحق خالل فترة ثالثة أشھر من تاریخ التملك األصلي.

الموجودات الثابتة
أي انخفاض في القیمة. یتم تغییر طریقة استھالك یتم إثبات الموجودات الثابتة بالكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم و

الموجودات الثابتة وعمرھا الزمني عند تغیر نمط استھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھا وتعالج ھذه التغییرات 
على أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي.

ال یمة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على طول عمرھا اإلنتاجي، یتم احتساب االستھالك بطریقة القسط الثابت وذلك لتخفیض ق
:استھالك األراضي. فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات الثابتةمیت

سنة20إلى 5من المباني وتحسینات المباني§
سنوات10إلى 5من المفروشات والتجھیزات والسیارات§

اح یتم إلغاء االعتراف  ة أرب تبعاده.  أی باألصل عند استبعاده أو عندما ال یكون ھناك منافع اقتصادیة متوقعة من استخدامھ أو اس
ذه  تبعد. تسجل ھ ة األصل المس تبعاد األصل وقیم د اس ین عوائ ا الفرق ب ى أنھ تبعاد األصل تحتسب عل نجم عن اس أو خسائر ت

ا.ضمن بند إالموحد األرباح أو الخسائر في بیان الدخل  تبعاد األصل فیھ م اس ي ت نة الت یرادات أو مصاریف أخرى في نفس الس
ال یتم استھالك المشاریع قید التنفیذ حتى تصبح جاھزة لالستخدام وتوضع قید التشغیل.

تجمیع األعمال والشھرة
دة (بما فیھا الموجودات وھذا ینطوي على إدراج الموجودات المحدیتم المحاسبة لتجمیع األعمال باستخدام طریقة االستحواذ.

غیر الملموسة غیر المعترف بھا سابقا) والمطلوبات (بما في ذلك االلتزامات الطارئة ولكن باستثناء إعادة الھیكلة المستقبلیة) 
مستحوذ لألعمال التي تم حیازتھا بالقیمة العادلة. یتم االعتراف بأي زیادة في تكلفة الحیازة على القیمة العادلة لصافي األصول ال

علیھا كشھرة. إذا كانت تكلفة الشراء أقل من القیمة العادلة لصافي األصول المستحوذ علیھا، یتم االعتراف بخصم الشراء 
مباشرة في بیان الدخل في سنة الشراء.

ویتم االعتراف بأي إذا تم تجمیع األعمال على مراحل، فإنھ یتم إعادة تقییم أي حصة قدیمة بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ 
ربح أو خسارة ناتجة عن التقییم ضمن األرباح والخسائر. یتم االعتراف األولي للشھرة بالتكلفة، باعتبارھا الزیادة في إجمالي 
المقابل المدفوع والمبلغ المعترف بھ كحقوق أقلیة، وأي حصص سابقة، عن صافي األصول المستحوذ علیھا والمطلوبات 

المستلمة.
منھا خسائر انخفاض القیمة المتراكمة. یتم مراجعة انخفاض قیمة بعد ال تسجیل المبدئي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة مطروحاً

الشھرة سنویا، أو أكثر من مرة خالل السنة، إذا كانت ھناك أحداث أو تغیرات في الظروف تشیر إلى انخفاض القیمة الدفتریة. 
اریخ االستحواذ تخصیص الشھرة المكتسبة خالل تجمیع األعمال، على كل وحدات لغرض اختبار انخفاض القیمة، یتم في ت

) أو مجموعة من الوحدات، التي من المتوقع أن تستفید من تجمیع األعمال، بغض النظر عما إذا CGUsتولید النقد في البنك (
كان یتم تحویل موجودات أو مطلوبات الشركة المشتراة لتلك الوحدات.

غیر الملموسةالموجودات 
یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة فقط عندما یمكن قیاس تكلفتھا بشكل موثوق ویكون من المرجح أن المنافع االقتصادیة 

المستقبلیة المتوقعة منھا سوف تتدفق إلى المجموعة.
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(تتمة)لموجودات غیر الملموسةا
إن تكلفة الموجودات غیر الملموسة المقتناة في تجمیع .في حال شرائھا، فإنھ یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة

لفة وفیما بعد یتم تقییمھا بصافي القیمة الدفتریة والتي ھي عبارة عن التكاألعمال ھي القیمة العادلة كما في تاریخ الحیازة.
منھا أیة مخصصات لإلطفاء وأیة مخصصات متعلقة بتدني قیمتھا. منزالً

یتم تقدیر عمر الموجودات غیر الملموسة الزمني لفترة محددة أو لفترة غیر محددة. ویتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي 
اإلطفاء لتلك الموجودات في نھایة كل سنة لھا عمر زمني محدد خالل ھذا العمر. كذلك تتم مراجعة تقدیر العمر الزمني وطرق

ویتم إجراء أیة تعدیالت على الفترات الالحقة.  یجب تغییر طریقة إطفاء األصل غیر الملموس وعمره الزمني عند تغیر نمط 
ت في التقدیر المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھ كلما كان ذلك ضروریا وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییراإطفاء

المحاسبي، كما تعالج مصاریف إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات العمر المحدد في بیان الدخل الموحد مع العناصر 
المشابھة لھا من حیث الطبیعة.

. فیما یتم احتساب اإلطفاء بطریقة القسط الثابت وذلك لتخفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على طول عمرھا اإلنتاجي
:یلي األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات غیر الملموسة

سنوات5برامج الكمبیوتر§
سنة20 الفروغ§

تدني قیم الموجودات غیر المالیة
أي تقوم المجموعة في تاریخ بیان المركز المالي الموحد بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على إمكانیة تدني قیمة األصل. وإذا وجد 

مؤشر من ھذا النوع، تقوم المجموعة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل. في حال تبین أن قیمة األصل المسجلة أكبر من 
القیمة القابلة لالسترداد یتم االعتراف بتدني قیمة األصل حتى تعادل القیمة القابلة لالسترداد.

بھا في السنوات السابقة االعترافتوجد أیة داللة على أن خسارة تدني تم في تاریخ كل بیان مركز مالي، یتم تقییم ما إذا كانت
أو أنھا قد انخفضت، وإذا وجدت ھذه الحالة، تقوم المجموعة بتقییم المبلغ القابل لالسترداد موجودةألصل، عدا الشھرة، لم تعد 

لذلك األصل.
یر في التقدیرات المستخدمة لتحدید مبلغ األصل القابل یجب عكس خسارة التدني المعترف بھا ألصل فقط إذا كان ھناك تغ

لالسترداد منذ االعتراف بآخر خسارة في تدني القیمة، وإذا كانت الحالة كذلك، تتم زیادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغھ القابل 
ال یتم عكس خسائر تدني قیمة الشھرة في فترات مستقبلیة.لالسترداد.

الكفاالت المالیة
بمنح كفاالت مالیة على شكل اعتمادات مستندیة، كفاالت، وقبوالت ویتم االعتراف بنكقوم الیخالل نشاطھ االعتیادي من 

األولي، یتم قیاس االعترافاألولي بالكفاالت المالیة بالقیمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى بما یعادل القسط المحصل. بعد 
منھ اإلطفاء المعترف بھ في بیان الدخل وأفضل بكل كفالة على حدة من بنكالتزام ال خالل المقارنة بالقسط المحصل مطروحاً

تقدیر للمدفوعات لتسویة االلتزام المالي الناتج عن ھذه الكفالة واعتماد القیمة، األكبر بینھما.
ص الخسائر االئتمانیة" في بیان إن أیة زیادة في المطلوبات الناتجة على الكفاالت المالیة یتم االعتراف بھا ضمن بند "مخص

الدخل. یتم االعتراف بالقسط المحصل في بیان الدخل ضمن بند "العموالت والرسوم الدائنة" من خالل إطفاء القسط المحصل 
باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى فترة الكفالة.

المخصصات
والكلفة الالزمة لتسویة ،) على المجموعة ناتج عن حدث سابقیتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو متوقع

ھذا االلتزام محتملة ویمكن قیاسھا.

الضرائب
الضریبة الحالیة-أ

یتم قیاس االلتزامات (الموجودات) الضریبیة الجاریة للفترات الجاریة والماضیة بالمبلغ المتوقع دفعھ (استرداده من) السلطات 
بتاریخ بیان المركز المالي الموحد.الضریبیة باستخدام معدال ت الضریبة (وقوانین الضریبة) الساریة فعالً

ضریبة الدخل المؤجلة-ب
تؤخذ الضرائب المؤجلة بالكامل على الفروقات المؤقتة الناتجة ما بین األساس الضریبي للموجودات والمطلوبات وقیمتھا 

مركز المالي الموحد. المدرجة في البیانات المالیة الموحدة بتاریخ بیان ال
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(تتمة)الضرائب

(تتمة)ضریبة الدخل المؤجلة-ب
جد إلى الحد الذي ال توخفضیتم مراجعة القیمة المدرجة لموجودات الضرائب المؤجلة بتاریخ كل بیان مركز مالي موحد وت

فیھ أرباح ضریبیة كافیة للسماح باستعمال كامل أو جزء من موجودات الضرائب المؤجلة. یتم إعادة تقییم موجودات الضرائب 
المؤجلة غیر المعترف بھا بتاریخ كل بیان مركز مالي موحد ویتم االعتراف بھا إلى الحد الذي توجد فیھ أرباح مستقبلیة كافیة 

ب المؤجلة.تسمح بتغطیة موجودات الضرائ
یتم تحدید الضرائب المؤجلة باستخدام نسب الضریبة (أو القوانین الضریبیة) المعمول بھا أو التي ھي بحكم المعمول بھا كما 
بتاریخ بیان المركز المالي الموحد والتي من المتوقع أن تكون نافذة عند تحقق الضرائب المؤجلة المدینة أو عند استحقاق 

ائنة. الضرائب المؤجلة الد

كمصروف ضریبة دخل أو إیراد ضریبي مؤجل في بیان الدخل باستثناء الضریبة المتعلقة تدرج الضرائب الحالیة والمؤجلة
بقیاس القیمة العادلة للموجودات متوفرة للبیع، فروق العملة األجنبیة وصافي الحركة في تحوطات التدفقات النقدیة التي تسجل 

تصنیف ھذه البنود المستثناة في وقت الحق من بیان الدخل الشامل إلى بیان الدخل مع ربحھا أو في بیان الدخل الشامل. یتم
خسارتھا الضریبیة المؤجلة. 

توزیعات األرباح عن األسھم العادیة 
ن قبل مساھمي یتم االعتراف بتوزیعات األرباح عن األسھم العادیة كالتزام ویتم تنزیلھا من حقوق الملكیة عند الموافقة علیھا م

البنك. 
.كحدث الحقكما یتم اإلفصاح عن توزیعات األرباح الموافق علیھا بعد تاریخ بیان المركز المالي الموحد

تقاریر القطاعات
یتم توزیع التقاریر القطاعیة للمجموعة كما یلي: تجزئة، شركات، خزینة وأخرى.

التقاص
المطلوبات المالیة وإظھار المبلغ الصافي في بیان المركز المالي الموحد إذا كان یتم إجراء المقاصة بین الموجودات المالیة و

لتحقیق ،وأن ھناك نیة لتسویتھا على أساس صافي المبلغ،ھناك حق قانوني قائم وملزم إلجراء المقاصة بین المبالغ المسجلة
الموجودات وتسویة المطلوبات في ذات الوقت.

لمالي الموحدحسابات خارج بیان المركز ا
تسجل االلتزامات التي من المحتمل أن تطرأ نتیجة لنشاطات المجموعة االعتیادیة كحسابات نظامیة ویتم اإلفصاح عنھا تحت 
بنود خارج بیان المركز المالي الموحد، وتتضمن ھذه الحسابات التزامات لمنح سلف وكتب الكفاالت وقبوالت واعتمادات 

د المدرجة تحت ھذا الباب التأمینات المقبوضة والعائدة لھا. مستندیة. ال تحسم من البنو
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ستخدام التقدیرات ا3

إن إعداد البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة یتطلب من إدارة المجموعة القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في قیمة 
انات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة وااللتزامات المحتمل أن تطرأ المفصح عنھا.  الموجودات والمطلوبات المالیة في البی

كما أن ھذه التقدیرات واالجتھادات تؤثر في اإلیرادات والمصاریف والمخصصات وكذلك في التغیرات في القیمة العادلة التي 
تظھر ضمن بیان الدخل الشامل الموحد المرحلي.

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

ھي كما یلي:القادمة خالل الفترة الظاھرة في البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة 

مبدأ االستمراریة
وعلى الرغم من .العمل على أساس مبدأ االستمراریةفي الستمرار اعلىالمجموعةقدرةقامت إدارة المجموعة بتقدیر مدى 

المتجلیة بحالة عدم الظروف والمتغیرات االقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة وانعكاساتھا 
فإن إدارة المجموعة متأكدة من أن المجموعة لدیھا الموارد الكافیة لتساعدھا على االستمرار بالعمل في المدى ،التیقن المستقبلیة

ھامة حولتثیر شكوكاًمن الممكن أنجوھریةأموربأیةلیست على درایةاإلدارة، فإن وعالوة على ذلكالمستقبلي المنظور.
بناء علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة..كمنشأة مستمرةعلى االستمرارة المجموعةقدر

القیمة العادلة لألدوات المالیة
األسعار الموحد المرحلي عن طریقبیان المركز الماليفي حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ 

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

واالجتھاد.

یمة التسھیالت االئتمانیةتدني ق
بشكل ربع سنوي وتقدیر كفایة المؤونة المسجلة في بیان الدخل الموحد المرحلي االئتمانیةتقوم المجموعة بمراجعة التسھیالت 

المجموعة وفي سبیل تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة تقوم بناء على تقدیرات اإلدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدیة المستقبلیة.
إن ھذه التقدیرات مبنیة بشكل رئیسي على باجتھادات حول وضع المدین المالي وصافي قیمة الضمانة المتوقع الحصول علیھا.

فرضیات وعوامل متعددة لھا درجات متفاوتة من التقدیر وعدم التیقن وأن النتائج الفعلیة قد تختلف عن التقدیرات وذلك نتیجة 
وضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل.التغیرات الناجمة عن أ

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

.ةالقیم
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مصرف سوریة المركزينقد وأرصدة لدى 4

2017كانون األول 201831أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

2,181,827,8322,177,663,612نقد في الخزینة
36,524,429,47933,141,864,086الحسابات الجاریة مع مصرف سوریة المركزي

5,586,887,4705,342,026,850احتیاطي ودائع (*)
26,347,74026,453,335)نقد في الفروع المغلقة نتیجة الظروف الراھنة (**

__________________
44,319,492,52140,688,007,883

یة المركزي على شكل وفقا لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى مصرف سور)*(
مبلغ2018أیلول30ودائع من دون فوائد، وقد بلغ رصید االحتیاطي لدى مصرف سوریة المركزي كما في 

الصادر لى القرارإمن متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد %5مثل نسبةیذيیرة سوریة والل5,586,887,470
لیرة سوریة كما 5,342,026,850مقابل مبلغ2011للعام أیار2بتاریخ 5938عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 

إن ھذا االحتیاطي إلزامي وال یتم استعمالھ في أنشطة البنك التشغیلیة.. 2017كانون األول 31في 

حیث تم إغالقھ نتیجة الظروف الراھنة ، الموجود في فرع حلب المدینةالنقد2018أیلول30كما في یمثل المبلغ) **(
المبلغ من أرصدة باللیرات السوریة كونیت.3201/161حصول على موافقة مصرف سوریة المركزي رقم بعد ال
لیرة 10,738,828 لیرة سوریة وأرصدة بالعمالت األجنبیة مقومة باللیرات السوریة بقیمة15,608,912بقیمة 

یرات السوریة بقیمة أرصدة باللمقابل ، 2018أیلول30سوریة وذلك حسب سعر الصرف القائم بتاریخ 
لیرة سوریة 10,844,423لیرة سوریة وأرصدة بالعمالت األجنبیة مقومة باللیرات السوریة بقیمة 15,608,912

ال التامینلكون عقد التأمین المبرم مع شركةونظراً.2017كانون األول31وذلك حسب سعر الصرف القائم بتاریخ 
یتم التواصل مع شركة التأمین للمطالبة بالتعویض، وعلیھ ارتأت إدارة البنك یشمل إال عملیات السرقة والحریق، لم 

، وقد تم إدراج ھذه المؤونات ضمن بند مخصصات متنوعة كورالمذتكوین مؤونات لتغطیة النقد الموجود في الفرع
.المرحليالظاھر في بیان المركز المالي الموحد

ي أیة فوائد.ال تتقاضى األرصدة لدى مصرف سوریة المركز

أرصدة لدى المصارف5
(غیر مدققة)2018أیلول30

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

487,073,41761,479,154,18461,966,227,601(*)حسابات جاریة وتحت الطلب
صليودائع استحقاقھا األ

505,828,17118,720,832,89219,226,661,063أشھر او أقل3خالل فترة 

992,901,58880,199,987,07681,192,888,664
______________________________________

(مدققة)2017كانون األول 31
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة

سوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریة

702,999,97670,108,238,59470,811,238,570(*)حسابات جاریة وتحت الطلب
صليودائع استحقاقھا األ

1,501,328,17121,815,806,88423,317,135,055أشھر او أقل3خالل فترة 

2,204,328,14791,924,045,47894,128,373,625
________________________________________
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(تتمة)أرصدة لدى المصارف5

2018أیلول30لیرة سوریة كما في 63,238,750 (*) بلغت الحسابات الجاریة المقیدة السحب لدى المصارف 
.2017كانون األول 31لیرة سوریة كما في 65,016,250مقابل 

مقابل 2018أیلول30لیرة سوریة كما في 487,073,417 ئدبلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوا
.2017كانون األول31لیرة سوریة كما في 702,999,976

إیداعات لدى المصارف6

غیر مدققة)(2018أیلول30
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
إیداعات (ودائع ألجل ذات 

استحقاق أصلي أكثر من 
360,000,00032,747,830,63533,107,830,635ثالثة أشھر)

(مدققة)2017كانون األول 31
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
إیداعات (ودائع ألجل ذات 
استحقاق أصلي أكثر من 

1,384,000,00033,085,236,88234,469,236,882ثالثة أشھر)
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التسھیالت االئتمانیة المباشرة (بالصافي)7

2017كانون األول 201831أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة
الشركات الكبرى

2,057,956,1372,132,432,812حسابات جاریة مدینة

9,915,816,3716,440,357,969قروض
(140,164,185)(359,043,137)فوائد مقبوضة مقدما عن قروض

155,817,170202,641,096سندات محسومة
11,770,546,5418,635,267,692

الشركات الصغیرة والمتوسطة
35,464,51148,437,476قروض

عن القروض (164,130)(451,661)فوائد مقبوضة مقدماً
35,012,85048,273,346

6,733,7776,690,901حسابات دائنة صدفة مدینة
6,733,7776,690,901مدینةدائنة صدفة حسابات جاریة 

والقروض العقاریة (التجزئة)فراداأل
1,076,273,6751,074,608,577قروض 

(100,640,751)(119,326,084)فوائد مقبوضة مقدما عن قروض
956,947,591973,967,826

12,769,240,7599,664,199,765المجموع

ینزل : مخصص تدني التسھیالت االئتمانیة المباشرة 
(3,468,046,132)(2,659,264,712)(على أساس دیون غیر منتجة)

تدني التسھیالت االئتمانیة المباشرةینزل : مخصص
(815,364,435)(810,008,859)(على أساس دیون منتجة)
(1,429,907,522)(1,443,650,577)ینزل : فوائد معلقة (محفوظة)

7,856,316,6113,950,881,676صافي التسھیالت االئتمانیة المباشرة
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التسھیالت االئتمانیة المباشرة (بالصافي) (تتمة)7

لیرة سوریة، أي ما نسبتھ4,523,680,267المباشرة غیر العاملة (غیر المنتجة)ئتمانیةاالبلغت التسھیالت 
في حین بلغت التسھیالت ، 2018أیلول30كما في المباشرة االئتمانیةمن رصید إجمالي التسھیالت 35.43%
31في كما%55.76 نسبتھلیرة سوریة، أي ما5,388,947,746 المباشرة غیر العاملة (غیر المنتجة)االئتمانیة

.2017كانون األول 

لیرة سوریة، أي ما 3,080,029,690  المباشرة غیر العاملة بعد تنزیل الفوائد المعلقةاالئتمانیةبلغت التسھیالت 
في حین بلغت التسھیالت ، 2018أیلول30في المباشرة كما االئتمانیةمن رصید إجمالي التسھیالت %24.12نسبتھ 

من %40.97ھلیرة سوریة، أي ما نسبت3,959,040,224المباشرة غیر العاملة بعد تنزیل الفوائد المعلقة الئتمانیةا
.2017كانون األول 31في المباشرة كما االئتمانیةرصید إجمالي التسھیالت 

في ، 2018أیلول30في ما لیرة سوریة ك1,746,504,340 غیر العاملةغیر المباشرةاالئتمانیةبلغت التسھیالت 
كانون األول 31في لیرة سوریة كما 1,770,922,440غیر العاملةغیر المباشرةاالئتمانیةحین بلغت التسھیالت 

علما أن البنك یقوم بتكوین المخصصات الالزمة وفقا لمقتضیات قرارات مجلس النقد والتسلیف، ویتم إدراج ھذه ، 2017
.المرحليمتنوعة الظاھر في بیان المركز المالي الموحدالمخصصات ضمن بند مخصصات 

:مباشرةالئتمانیة االتسھیالت المحفظةمخصص تدني
:فیما یلي تفاصیل حساب مخصص تدني تسھیالت ائتمانیة مباشرة

اإلجمالياألفرادالشركات(غیر مدققة)
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

20183,550,780,091732,630,4764,283,410,567ثاني كانون ال1في 
(814,136,996))85,132,576()729,004,420(التغیر خالل الفترة

20182,821,775,671647,497,9003,469,273,571أیلول30في 

2018كانون الثاني 1في 
2,985,971,469482,074,6633,468,046,132مخصصات تدني مقابل دیون غیر منتجة

564,808,622250,555,813815,364,435مخصصات تدني مقابل دیون منتجة

الفترةإضافات خالل 
11,918,7669,219,12321,137,889مخصصات تدني مقابل دیون غیر منتجة

178,166,80763,015178,229,822مخصصات تدني مقابل دیون منتجة
(فروقات أسعار فرادیاًإانخفاض القیمة

(13,699,693)-(13,699,693)الصرف)*
(فروقات أسعار جماعیاانخفاض القیمة 

2,589,220-2,589,220الصرف)*
)(816,219,616(75,601,253)(740,618,363)من دیون غیر منتجة **استردادات 
(186,174,618)(18,813,461) (167,361,157) من دیون منتجة **استردادات 

2018أیلول30في 
2,243,572,179415,692,5332,659,264,712مخصصات تدني مقابل دیون غیر منتجة

231,805,367810,008,859 578,203,492 مخصصات تدني مقابل دیون منتجة

2,821,775,671647,497,9003,469,273,571مخصص تسھیالت ائتمانیة مباشرة

* تشكلت فروقات أسعار الصرف نتیجة تكوین مخصصات بالعملة األجنبیة مقابل التسھیالت الممنوحة بالعملة األجنبیة.
تنتج االستردادات عن تسدیدات من قبل العمالء أو تحسن ناتج عن إعادة الجدولة بالنسبة للدیون غیر المنتجة أو تحسن **

نیة بالنسبة للدیون المنتجة.محفظة التسھیالت االئتما
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المباشرة (بالصافي) (تتمة)االئتمانیةالتسھیالت 7

على أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم ( ، والمتضمن تعدیل 2012تشرین الثاني 13) تاریخ 4/م ن/ب902بناًء
) تاریخ 4/م ن/ب1079ر رقم ()، والقرا4/م ن/ب597بعض التعلیمات الواردة في قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (

30تاریخ 1/م/2271التعمیم رقم و2015نیسان 6تاریخ 1/م/1145والتعمیم رقم 2014اني كانون الث29
ما یلي :قام البنك ب)4/م ن/ب902تمدید العمل بالقرار رقم (ینالمتضمنو2015حزیران 

وقد أظھرت تلك یة المخصصات المحتفظ بھا،لتقدیر مدى كفااالئتمانیةإعداد إختبارات جھد للمحفظة تم -
لیرة سوریة 555,452,495 مباشرة بمبلغائتمانیةضرورة تكوین مخصصات مقابل تسھیالت االختبارات

وارتأت إدارة البنك حجز لیرة سوریة، 399,376,645 غیر مباشرة بمبلغ ائتمانیةومخصصات مقابل تسھیالت 
لیرة سوریة 609,064,524 مبلغلتسھیالت االئتمانیة المباشرةلیصبح رصید مخصصات اإضافیة مخصصات 

2018أیلول30كما في لیرة سوریة 573,699,723 ومخصصات التسھیالت االئتمانیة غیر المباشرة مبلغ 
لیرة سوریة 470,915,203ومبلغ لیرة سوریة للتسھیالت االئتمانیة المباشرة 767,286,961مقابل مبلغ

. وبذلك یصبح إجمالي المخصصات المحتجزة 2017كانون األول 31كما في مانیة غیر المباشرة للتسھیالت االئت
لیرة سوریة كما 1,238,202,164 لیرة سوریة مقابل مبلغ1,182,764,247مبلغ 2018أیلول30كما في 

.2017كانون األول 31في 

لتسدیدات العمالء انخفضت- وفق متطلبات المحتفظ بھ الحد األدنى المطلوب المخصصات الفائضة عنقیمة نتیجَة
أیلول30كما في لیرة سوریة16,462,189 لیصبح رصیدھا )4/م ن/ب902قرار مجلس النقد والتسلیف (

.2017كانون األول 31لیرة سوریة كما في 28,480,109مقابل مبلغ 2018

تتلخص حركة الفوائد المعلقة فیما یلي:

2017كانون األول201831أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

1,429,907,5221,815,201,752الرصید في بدایة الفترة/ السنة
596,253,821279,741,439الفوائد المعلقة خالل الفترة/ السنة

(665,035,669)(582,510,766)ینزل: االستردادات من الفوائد المعلقة 

1,443,650,5771,429,907,522
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موجودات مالیة متوفرة للبیع8

2017كانون األول 201831أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة
سوقیةأسعارموجودات مالیة متوفرة للبیع لھا 

171,590,000134,500,000أسھم شركات (أ)

171,590,000134,500,000

السعر تقییم االستثمار بتم.من أسھم الشركة%5تمثل استثمار البنك في الشركة السوریة أروب للتأمین بنسبة (أ)
یعتزم البنك االحتفاظ بھذا االستثمار على المدى البعید..السوقي
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موجودات اخرى9

2017كانون األول 201831أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةسوریةلیرة

ً 94,652,161157,853,741مصاریف مدفوعة مقدما
13,749,49818,945,045مخزون مطبوعات وقرطاسیة

2,996,0802,532,892طوابع
16,145,99212,869,965مم وأرصدة مدینة مختلفةذ

3,805,3453,805,345سلف تراخیص عمل
1,079,3401,079,340سلف معامالت قضائیة

738,230,609686,467,696بنوك ومؤسسات مصرفیة-فوائد محققة غیر مستحقة القبض 
-مباشرة ائتمانیةتسھیالت -فوائد محققة غیر مستحقة القبض 

2,251,9376,251,235مؤسسات
8,081,368937,213(*) متعثرینمصاریف مستحقة من مقترضین

7,436,0257,436,025(**)ملكیتھا للبنك وفاء لدیون مستحقةموجودات آلت
23,000,000468,064,000سلف موردین

911,428,3551,366,242,497

عن الدفع حیث بلغ مجمل المتوقفینالقروض ینيبرفع دعاوي قضائیة على مد2013یقوم البنك منذ عام )(*
لیرة سوریة كما 56,300,369مقابل 2018أیلول30سوریة كما في لیرة60,392,381مصاریف ھذه الدعاوي

بقیمة المذكورینقیم بوالص حیاة وحریق مستحقة من المقترضینا قام البنك بتسدیدكم،2017كانون األول 31في 
.2017كانون األول31لیرة سوریة كما في 923,899مقابل2018أیلول30لیرة سوریة كما في 810,021

بلغت ھذه المخصصات حیث ،مصاریف المدفوعة والتي ال یتوقع استردادھاھذه القام البنك بأخذ مخصصات مقابل قد و
كانون 31لیرة سوریة كما في 56,287,055مقابل2018أیلول30لیرة سوریة كما في 53,121,034مبلغ 
.2017األول

لدیون مستحقةبنكموجودات آلت ملكیتھا لل(**)  وفاًء

لتسھیالت باستمالكالبنكقام2017عام خالل  عائدة ألحد العمالء بلغت قیمتھ الدفتریة ائتمانیةعقار إستیفاًء
مع المھلة بنك. إن الالمركز المالي الموحدبیانلیرة سوریة بتاریخ 268,247 بصدد التفرغ عن ھذا العقار تماشیاً

القانونیة المحددة من قبل مصرف سوریة المركزي.

فیما یلي ملخص الحركة على الموجودات التي آلت ملكیتھا للبنك وفاء لدیون مستحقة:
2018أیلول30

غیر مدققة
2017كانون األول 31

مدققة
المجموعالمجموععقارات مستملكة

لیرة سوریةسوریةلیرةسوریةلیرة

7,436,0257,436,0257,167,778الرصید في بدایة السنة 
268,247        --إضافات

7,436,0257,436,0257,436,025الرصید في نھایة السنة (***)

العائدة لعمالء على أن تتم تصفیة االئتمانیةللتسھیالت استیفاًءیمثل المبلغ قیمة عقارات تم الحصول علیھا (***)
عام 23من القانون رقم 100من المادة 2ك وفق أحكام الفقرة ب من البند العقارات خالل سنتین من تاریخ االستمال

2002.
قام البنك بالتواصل مع مصرف سوریة المركزي لغرض تسویة العقارات المستملكة المتجاوزة المھلة القانونیة 

مع تم طرح قیمة ھذه العقارات من رأس المال األساسي عند احتساب كفایة رأس الم، وقدللتصفیة ال، وذلك تماشیاً
تعلیمات مصرف سوریة المركزي.



)عامة(شركة مساھمة مغفلةبنك سوریة والمھجر
المرحلیة المختصرةالموحدةلیةحول البیانات الماإیضاحات

2018أیلول30

27

مجمدة لدى مصرف سوریة المركزيالودیعة ال10

، یجب على المصارف 2001للعام 28قانون المصارف الخاصة رقم من 19رقم المادة من 1البندكما ھو محدد في 
لى شكل ودیعة مجمدة وبدون فوائد. من رأسمال البنك لدى مصرف سوریة المركزي ع%10ـالخاصة االحتفاظ ب

یتم تحریر ھذه الودیعة عند التصفیة.

2017كانون األول 201831أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

415,789,800215,789,800أرصدة باللیرة السوریة
1,524,334,9331,524,334,933أرصدة بالدوالر األمریكي

1,940,124,7331,740,124,733

ودائع بنوك11

المجموع مصارف خارجیة مصارف محلیة (غیر مدققة)2018أیلول30
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

1,874,769,48934,461,303,72936,336,073,218حسابات جاریة
ذات استحقاق أصلي ودائع ألجل ( 

176,204,408-176,204,408أكثر من   ثالثة أشھر)
2,050,973,89734,461,303,72936,512,277,626مجموع

المجموع مصارف خارجیة مصارف محلیة (مدققة)2017كانون األول 31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2,299,073,50741,616,381,32243,915,454,829حسابات جاریة
قل( ذات استحقاق أصلي أودائع ألجل 

176,061,897-176,061,897من   ثالثة أشھر)
2,475,135,40441,616,381,32244,091,516,726مجموع
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ودائع عمالء12

2017األول كانون201831أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

62,255,747,66759,091,504,643(*)حسابات جاریة وتحت الطلب
2,095,731,7541,925,818,434ودائع توفیر

41,710,838,57543,185,665,832إلشعارودائع ألجل وخاضعة 
148,137,188156,808,540حسابات مجمدة ( مقیدة السحب)

106,210,455,184104,359,797,449

30جمالي الودائع فيمن إ%15.16لیرة سوریة أي ما نسبتھ16,103,786,792مبلغبجامدة منھا ودائع )*(
31من إجمالي الودائع في %16.92لیرة سوریة أي ما نسبتھ 17,661,461,244 مقابل مبلغ2018أیلول

.2017كانون األول 

لیرة سوریة أي ما نسبتھ482,815,754 مبلغالتعاوني والمشترك داخل الجمھوریة العام وبلغت ودائع القطاع
%0.40لیرة سوریة أي ما نسبتھ413,328,026مقابل مبلغ 2018أیلول30في من إجمالي الودائع 0.45%

.2017كانون األول 31من إجمالي الودائع  في 

من إجمالي الودائع في %58.66لیرة سوریة أي ما نسبتھ62,301,021,057 ال تحمل فوائد بلغت الودائع التي
31من إجمالي الودائع  في %56.68لیرة سوریة أي ما نسبتھ 59,149,178,033مقابل2018أیلول30

.2017كانون األول 

ت شركات قید التأسیس وحسابات القطاع الناتجة عن مجموع حسابات اكتتابا(مقیدة السحب)المجمدةبلغت الودائع 
جمالي إمن %0.14لیرة سوریة أي ما نسبتھ148,137,188 المالي غیر المصرفي المجمدة لقاء رأس المال 

31من إجمالي الودائع في %0.15 لیرة سوریة أي ما نسبتھ 156,808,540 مقابل2018أیلول30الودائع في
.2017كانون األول 

ت نقدیةتأمینا13

2017األول كانون201831أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

195,537,097268,539,147تأمینات نقدیة مقابل تسھیالت مباشرة
1,662,205,5621,610,489,795تأمینات نقدیة مقابل تسھیالت غیر مباشرة

67,865,37450,555,966بل بوالصتأمینات نقدیة مقا
1,925,608,0331,929,584,908
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مخصص ضریبة الدخل14

ھي كما یلي:مخصص ضریبة الدخلن الحركة علىإ

2017األول كانون201831أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

728,089,965433,864,865ةرصید بدایة الفترة/ السن
416,646-فروقات ضریبة عن سنوات سابقة

(434,281,511)(728,089,965)یطرح: ضریبة الدخل المدفوعة
408,510,404728,089,965ضریبة الدخل مصروف 

408,510,404728,089,965رصید نھایة الفترة/ السنة

مخصصاتتسدیدوتملذلك،المحددةالتواریخحسب(ضمناً) 2017إلى 2012 امأعوعنالضریبیةالبیاناتتقدیمتم
قرار لجنة استلمالبنكأنإالالمالیة،الدوائرلدىالمراجعةقیدمازالتوھيالبیاناتھذهفيوردتكماالضریبة

.النظرإعادةنةلجلدىاضباالعترحالیاالبنكویقوم،بتاریخ الحق لتاریخ البیانات المالیة2012 عامعنالطعن

ملخص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي :

2017أیلول201830أیلول30
غیر مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

2,033,745,7283,001,372,222قبل الضریبةالربحصافي 
(4,136,179)1,495,569شركة تابعة أرباح)ینزلیضاف خسائر (

3,403,1513,403,151یضاف إطفاء الفروغ
42,727,39035,075,572یضاف استھالك المباني

114,033,9172,573,475مخصص الخسائر االئتمانیةمصروفیضاف
403,448(1,975,213)الصرفمؤونة تقلب أسعار (ینزل استرداد) یضاف مصروف 

-(133,490,780)حسابات متنازع علیھااسترداد مؤونةینزل 
(3,500,000)-ینزل توزیعات أرباح شركات حلیفة

-)17,600,000(ینزل مصاریف إصدار أسھم
63,944,38189,340,079ضریبیاًیضاف مصروف مؤونات غیر مقبولة 

(401,713,335)(560,675,998)خارجیةكفاالتمخصص ینزل استرداد 
(33,383,206)(60,115,771)زل مصاریف تمت تغطیتھا من مؤونات مرفوضة سابقا ین

1,485,492,3742,689,435,227

%25%25نسبة ضریبة الدخل

371,373,094672,358,807مصروف ضریبة الدخل 

371,373,094672,358,807المبلغ الخاضع لرسم إعادة اإلعمار

%105%ة رسم إعادة اإلعمارنسب

37,137,31033,617,941یضاف رسم إعادة اإلعمار

416,646-یضاف فروقات ضریبیة مدفوعة عن سنوات سابقة

408,510,404706,393,394المرحليالدخل الموحدبیان في ةالمدرجضریبة الدخل
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مطلوبات اخرى15

2017ول األكانون201831أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

1,079,933,8851,463,624,960حواالت وشیكات قید التحصیل
103,748,151136,782,769أمانات ضریبیة مستحقة الدفع

56,230,94278,162,229ذمم دائنة
130,649,848149,663,731مصاریف مستحقة الدفع

483,070,948459,323,654ودائع عمالء-فوائد مستحقة الدفع  
12,087,10211,969,748عن سنوات سابقةأنصبة أرباح غیر مدفوعة
71,987,31568,962,626أتعاب مھنیة مستحقة الدفع

170,368,787260,470,653ت موظفین مستحقة الدفعآمكاف
24,460,21111,059,191أخرى

14,275,06416,185,481كفاالت عمالء -مقدماًعموالت مقبوضة 
98,783,256361,156,810مقاصة المصرف المركزيمعالتحصیلمبالغ مستحقة 

2,245,595,5093,017,361,852

رأس المال المكتتب بھ والمدفوع16

سھم قیمة السھم 60,000,000یة موزعا على لیرة سور6,000,000,000والمدفوع بھ یبلغ رأس المال المكتتب 
4,000,000,000ًبـمقارنًة2018أیلول30لیرة سوریة  كما في 100الواحد االسمیة  على لیرة سوریة موزعا
.2017كانون األول31كما فيلیرة سوریة100قیمة السھم االسمیة سھم40,000,000

جمیع أسھم البنك االسمیة تقسم الى فئتین:

وھي األسھم التي ال یجوز تملكھا إال من قبل أشخاص سوریین طبیعیین أو معنویین وتسدد قیمتھا باللیرات السوریة. - فئة أ
نشرةصرفسعربالنسبة للسوریین المقیمین في الخارج، یتوجب علیھم تسدید قیمة اكتتاباتھم بالعمالت األجنبیة حسب

من رأسمال البنك.%51المركزي.  تشكل ھذه الفئة سوریةمصرف

وھي األسھم التي یجوز تملكھا من قبل أشخاص طبیعیین أو معنویین عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء -فئة ب
من رأسمال %49المركزي.  وتشكل ھذه الفئة سوریةمصرفنشرةصرفسعروتسدد قیمتھا بالعمالت األجنبیة حسب

البنك.

من رأس مال البنك. %49م.ل نسبة یمتلك بنك لبنان والمھجر ش.
2001 لعام28 رقمالقانونبنودأحكامبعضتعدیلالمتضمن3 رقمالقانونصدر2010الثاني كانون4 بتاریخ

السوریةالعربیةالجمھوریةفيالعاملةالبنوكماللرأساألدنىالحدزیادةیتضمنوالذي2005لعام35 رقموالمرسوم
أوضاعھالتوفیقسنوات3 مھلةالمرخصةالبنوكمنحتوقدفیما یخص البنوك التقلیدیة.سوریةلیرةتملیارا10 لیصبح
4سنوات إلى 3تم تمدید ھذه المھلة من 2011لعام 17. وبموجب القانون رقم المطلوباألدنىالحدالىرأسمالھابزیادة

وبموجب قرار رئاسة ،2013لعام 63التشریعي رقم سنوات بموجب المرسوم 5سنوات وقد تم تمدید المھلة لتصبح 
، والتي انتھت بموجب القرار سنوات6تم تمدید المھلة لتصبح 2015نیسان 22م.و تاریخ /13مجلس الوزراء رقم 
وسیتم متابعة موضوع الزیادة المطلوبة عند تزوید البنك بالتوجیھات بھذا الخصوص من ،2016المذكور خالل سنة

وصائیة كونھ یعتبر من اختصاصھا حسب األصول.الجھات ال

بلغبمزیادة رأس المال الموافقة علىت، تم2018نیسان 25خالل اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة للمساھمین بتاریخ 
حیث حصل من االحتیاطي الخاص إلى رأس المال عن طریق ضم األرباح المحققة وقسم لیرة سوریة2,000,000,000

على موافقة وزارة التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك على زیادة رأسمال البنك بمقدار 2018تموز 2ریخ ابتالبنك
لیرة سوریة وذلك بموجب القرار رقم 6,000,000,000لیرة سوریة لیصبح رأسمالھ بعد الزیادة 2,000,000,000

/ م تم توزیع األسھم 99لمالیة بموجب القرار رقم صدرت موافقة ھیئة األوراق واألسواق ا2018آب6وبتاریخ ،1753
.2018تموز 30المجانیة على المساھمین كل حسب نسبة تملكھ بتاریخ 
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ر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیعالتغی17

(غیر مدققة)2018أیلول30
المجموعموجودات مالیة متوفرة للبیع

سنداتأسھم
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

63,375,000-63,375,000الرصید في بدایة الفترة
في القیمة العادلة التغیر المتراكم 

37,090,000-37,090,000للموجودات المالیة المتوفرة للبیع
(9,272,500)-(9,272,500)مطلوبات ضریبیة مؤجلة*

91,192,500-91,192,500صید في نھایة الفترةالر

(مدققة)7201كانون األول 31
المجموعموجودات مالیة متوفرة للبیع

سنداتأسھم
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

18,911,250-18,911,250الرصید في بدایة السنة
العادلة في القیمة التغیر المتراكم 

59,285,000-59,285,000للموجودات المالیة المتوفرة للبیع
(14,821,250)-(14,821,250)*مطلوبات ضریبیة مؤجلة

63,375,000-63,375,000الرصید في نھایة السنة

لیة المتوفرة للبیع.*  یمثل المبلغ نسبة ضریبة الدخل من التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات الما

إن التغیر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع قابل للتحویل من بیان الدخل الشامل الموحد إلى بیان 
الدخل الموحد خالل السنوات القادمة وذلك عند بیع أو التخلي عن األسھم التي تم احتساب التغیر علیھا.
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غیر المحققةالمحققة/ المدورةاكمةالمتراألرباح18

لتعلیمات مصرف سوریة المركزي الصادرة  والتعمیم رقم 2008لعام 362قرار مجلس النقد والتسلیف رقم وطبقاً
لفروقات القطع غیر المحققة وغیر القابلة للتوزیع الناتجة دورةالمرباح، یتم فصل األ2009شباط 12تاریخ 952/100

مركز القطع البنیوي من حساب األرباح المدورة.عن إعادة تقییم 

لیرة سوریة تمثل خسائر غیر محققة من األرباح المدورة غیر 1,338,047بتحویل مبلغ 2017قام البنك خالل عام 
وي المحققة إلى األرباح (الخسائر) المتراكمة المحققة والتي تمثل تعدیل الرصید االفتتاحي لفرق تقییم مركز القطع البنی

.2007لعام 

الفوائد الدائنة19

2017أیلول201830أیلول30
غیر مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

1,660,926,9831,503,399,032فوائد أرصدة وایداعات لدى مصارف
تسھیالت ائتمانیة مباشرة

للمؤسسات
11,569,52084,811,208فوائد حسابات جاریة  مدینة

613,634,038331,254,015مؤسسات–فوائد قروض 
582,510,766590,569,938مستردة من دیون غیر منتجةفوائد 

لألفراد (التجزئة)
27,567,00622,605,909لألفراد (التجزئة)-فوائد قروض 

2,896,208,3132,532,640,102

ائد المدینةالفو20

2017أیلول201830أیلول30
غیر مدققةیر مدققةغ

لیرة سوریةلیرة سوریة
ودائع العمالء

91,217,67474,262,364ودائع توفیر
784,127,739689,385,861ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

137,898,985234,796,477ودائع بنوك
768,501520,104تأمینات نقدیة

1,014,012,899998,964,806
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العائد إلى مساھمي البنكللسھم من ربح الفترةوالمخفضةالحصة األساسیة12

المرجح لعدد األسھم القائمة خالل المتوسطرباح الفترة على أیمكن حساب حصة السھم العادي الواحد من خالل قسمة 
الفترة وذلك كما یلي:

2017أیلول201830أیلول30
غیر مدققةغیر مدققة

1,625,953,1972,292,993,462)(لیرة سوریةبنكربح الفترة العائد الى مساھمي ال

60,000,00060,000,000المرجح لعدد االسھم قید التداول خالل الفترةالمتوسط

الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح الفترة
27.1038.22(لیرة سوریة)

لھا تأثیر على ألدوات قد یكونبنكالإصدارن قیمة الحصة المخفضة للسھم من ربح الفترة مطابقة للحصة األساسیة لعدم إ
.اعند تحویلھاألرباحالسھم من حصة

النقد و ما في حكمھ22

2017لولأی201730األول كانون201831أیلول30
غیر مدققةمدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

النقد واألرصدة لدى مصرف  سوریة 
38,706,257,31135,319,527,69828,539,550,765المركزي (*)

یضاف: أرصدة لدى المصارف التي 
81,129,649,91494,063,357,375108,567,000,318تستحق خالل ثالثة أشھر

ینزل: ودائع البنوك التي تستحق 
(54,737,157,983)(44,091,516,726)(36,336,073,218)ثالثة أشھرخالل

83,499,834,00785,291,368,34782,369,393,100

یلیة الیومیة لذلك ال یعتبر جزء منالیستخدم احتیاطي الودائع لدى مصرف سوریة المركزي في نشاطات البنك التشغ(*)
النقد وما في حكمھ.
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المعامالت مع أطراف ذات عالقة23

تتكون تعویضات اإلدارة العلیا وأعضاء مجلس اإلدارة من المبالغ التالیة:

2017أیلول201830أیلول30
غیر مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

101,951,872114,364,208تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیینمجموع 

ال یتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أیة رواتب أو تعویضات أو مكافآت.

تعامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى
ع باإلضافة إلى التعامالت مع أعضاء اإلدارة العلیا قامت المجموعة (ضمن أعمالھا االعتیادیة) بتعامالت تجاریة م

ستخدام ا، وبةوالمسموحة بموجب القرارات واألنظمة النافذف ذات العالقة بحدود التعامالت التجاریة السائدةطرااأل
أسعار الفوائد والعموالت التجاریة السائدة.

الیة البیانات المالیة للشركة التابعة سوریة والمھجر للخدمات المالمرحلیة المختصرة تشمل البیانات المالیة الموحدة 
المحدودة المسؤولیة. إن حصة البنك في حقوق ملكیة الشركة التابعة موضحة كما یلي:

حصة البنك من حقوق ملكیة الشركة التابعة
حصة 
2017كانون األول 201831أیلول30البنك

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة%

المحدودة شركة سوریة والمھجر للخدمات المالیة 
52183,376,017184,153,713المسؤولیة

_______________________

لیرة سوریة. بلغت حصة 300,000,000المحدودة المسؤولیة یبلغ رأسمال شركة سوریة والمھجر للخدمات المالیة
لیرة سوریة ال غیر.156,000,000المحدودة المسؤولیة من رأسمال شركة سوریة والمھجر للخدمات المالیةبنكال

المرحلیة المختصرة.تم استبعاد رصید االستثمار في الشركة التابعة عند إعداد البیانات المالیة الموحدة



)عامة(شركة مساھمة مغفلةبنك سوریة والمھجر
المرحلیة المختصرةالموحدةحول البیانات المالیةإیضاحات

2018أیلول30

35

(تتمة)المعامالت مع أطراف ذات عالقة23
المجموعالجھة ذات العالقة

الشركة األم
2017كانون األول 201831أیلول30أعضاء مجلس اإلدارة*عةالشركات التابالشركات الحلیفةوالشركات الشقیقة

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

بنود داخل بیان المركز المالي الموحد:
47,335,652,64254,700,116,465---47,335,652,642)وجودات(ممدینة حسابات جاریة 

34,442,588,316150,913,81411,859,2399,200,71934,614,562,08841,689,646,625)لوباتحسابات جاریة دائنة (مط
25,536,548249,362,393221,090,830-223,825,845-)لوباتودائع ألجل (مط

ّ 1,166,666-----إیجارات مدفوعة مقدما
------إیجارات مستحقة غیر مدفوعة

بنود خارج بیان المركز المالي الموحد:
173,270,867173,507,417---173,270,867كفاالت واردة

معلومات إضافیة
354,966,017318,653,713-171,590,000183,376,017-استثمارات ومساھمات

2017أیلول201830أیلول30
غیر مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة
عناصر بیان الدخل الموحد:

786,121,439517,608,573---786,121,439فوائد وعموالت دائنة
589,616136,729,797234,242,565-131,555,7934,584,388فوائد وعموالت مدینة

77,616,71994,530,981--77,616,719-مصاریف التأمین
867,24527,000,000--867,245-صحي موظفینتأمین

6,657,99210,500,000--6,657,992-إیجارات
4,430,240-----أتعاب اإلدارة**

المرحلیة المختصرة.تم استبعاد األرقام الواردة ضمن الشركات التابعة في البیانات المالیة الموحدة*
ومساعدات فنیة للبنك.خدماتنتیجة تقدیمھ لبنان والمھجردارة المصاریف المستحقة لبنك تمثل أتعاب اإل**
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إدارة المخاطر24

ئتمانفصاحات الكمیة لمخاطر االاإل

) توزیع التعرضات للتسھیالت االئتمانیة حسب درجة المخاطر1

على أحكام القرار رقم  2012تشرین الثاني 13الصادر من مجلس النقد والتسلیف بتاریخ 4/م ن/ ب902تم التصنیف بناًء
لبعض أحكام القرارین الصادرین عن مجلس النقد والتسلیف رقم والذي جاء  كانون األول 9الصادر بتاریخ 4ب/م ن/597معدالً

، وقد تم تمدید العمل بالقرار المذكور بموجب القرار 2010نیسان 14الصادر بتاریخ 4ب/م ن/650والقرار رقم 2009
التعمیم رقم 2014تى نھایة عام ح2014كانون الثاني 29الصادر بتاریخ 4/م ن/ب1079 تاریخ 1/م/1145، وصدر الحقاً

لحین 4/م ن/ب902والمتضمنین تمدید العمل بالقرار رقم 2015حزیران 30تاریخ 1/م/2271والتعمیم رقم 2015نیسان 6
صدور تعلیمات جدیدة بھذا الخصوص.

(غیر مدققة)2018أیلول30

القروض العقاریةألفرادالیرة سوریة

الشركات 
الصغیرة 

المجموعالكبیرةالشركات والمتوسطة

6,868,3216,992,817--124,496دیون متدنیة المخاطر

105,936,968243,486,3831,761,5456,371,438,6046,722,623,500عادیة (مقبولة المخاطر)

105,936,968230,944,9391,761,5456,077,009,6846,415,653,136نھا غیر مستحقةم

294,428,920306,970,364-12,541,444-:*منھا مستحقة

290,996,756300,468,930-9,472,174-یوم 30لغایة 

3,432,1644,802,795-1,370,631-یوم60یوم لغایة 31من

1,698,639--1,698,639-یوم90یوم لغایة 61من 

تحت المراقبة (تتطلب اھتماما 
326,9013,022,9753,602,7941,508,991,5051,515,944,175خاصا)

1,358,041,5301,358,368,431--326,901منھا غیر مستحقة

3,022,9753,602,794150,949,975157,575,744-منھا مستحقة:

3,602,79492,411,57496,014,368--یوم 90لغایة 

29,68729,687---یوم120یوم لغایة 91من 

52,240,63355,263,608-3,022,975-یوم150یوم لغایة 121من 

6,268,0816,268,081---یوم179یوم لغایة 151من 

382,058,670221,991,19829,648,5113,889,981,8884,523,680,267غیر عاملة:

44,044,69563,898,764-19,854,069-دون المستوى

21,856,538--21,856,538-مشكوك فیھا

382,058,670180,280,59129,648,5113,845,937,1934,437,924,965ھالكة ( ردیئة )

488,447,035468,500,55635,012,85011,777,280,31812,769,240,759المجموع 

(1,443,650,577)(1,285,201,783)(3,640,714)(96,494,532)(58,313,548)یطرح : فوائد معلقة

(3,469,273,571))2,793,984,326()27,791,345()217,364,413((430,133,487)یطرح : مخصص التدني

154,641,6113,580,7917,698,094,2097,856,316,611-الصافي
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(تتمة)إدارة المخاطر24

(تتمة)االئتمانالكمیة لمخاطر اإلفصاحات

(تتمة)) توزیع التعرضات للتسھیالت االئتمانیة حسب درجة المخاطر1

(مدققة)2017كانون األول 31

القروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة

الشركات 
الصغیرة 

المجموعالكبیرةالشركات والمتوسطة

11,828,50011,837,219--8,719دیون متدنیة المخاطر

3,097,597,6503,355,999,599-57,257,821201,144,128عادیة (مقبولة المخاطر)

3,097,595,7743,339,735,392-57,257,821184,881,797منھا غیر مستحقة

1,87616,264,207-16,262,331-:*منھا مستحقة

6,765,213--6,765,213-یوم 30لغایة 

1,8766,470,920-6,469,044-یوم60یوم لغایة 31من

3,028,074--3,028,074-یوم90یوم لغایة 61من 

تحت المراقبة (تتطلب اھتماماً
302,129591,5285,837,870900,683,674907,415,201)اصاًخ

302,129591,5283,452,870595,195,310599,541,837منھا غیر مستحقة

2,385,000305,488,364307,873,364--مستحقة:منھا

204,454,030204,454,030---یوم 90لغایة 

2,385,000101,034,334103,419,334--یوم120یوم لغایة 91من 

-----یوم150یوم لغایة 121من 

-----یوم179یوم لغایة 151من 

453,845,495260,818,00642,435,4764,631,848,7695,388,947,746ة:غیر عامل

19,254,20740,671,176-21,416,969-دون المستوى

311,384,693339,414,145-83,86427,945,588مشكوك فیھا

453,761,631211,455,44942,435,4764,301,209,8695,008,862,425ھالكة ( ردیئة )

511,414,164462,553,66248,273,3468,641,958,5939,664,199,765المجموع 

(1,429,907,522)(1,243,265,296)(5,882,634)(115,997,608)(64,761,984)یطرح : فوائد معلقة

(4,283,410,567)(3,510,905,798)(39,874,293)(285,978,296)(446,652,180)یطرح : مخصص التدني

60,577,7582,516,4193,887,787,4993,950,881,676-الصافي

* یعتبر كامل رصید الدین مستحقا في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد، ویعتبر الحساب الجاري المدین مستحقا إذا تجاوز السقف 
الممنوح.
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إدارة المخاطر (تتمة)24
(تتمة)االئتمانفصاحات الكمیة لمخاطر اإل

) توزیع التعرضات للتسھیالت االئتمانیة حسب درجة المخاطر (تتمة)1
تتوزع التعرضات االئتمانیة غیر المباشرة حسب درجة المخاطر وفق الجدول التالي:

(غیر مدققة)  2018أیلول30

األفرادلیرة سوریة
القروض 
العقاریة

الصغیرة الشركات 
المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة

893,770,019893,770,019---دیون متدنیة المخاطر
1,154,541,9991,154,541,999---عادیة (مقبولة المخاطر)

ًتحت المراقبة (تتطلب اھتمام ا
722,323,826722,323,826---)خاصاً

722,323,826722,323,826---غیر مستحقةمنھا 
-----منھا مستحقة:

-----یوم 90لغایة 
-----یوم120یوم لغایة 91من 
-----یوم150یوم لغایة 121من 
--- - -یوم179یوم لغایة 151من 

1,746,504,3401,746,504,340---غیر عاملة:
48,355,27548,355,275---دون المستوى
-----مشكوك فیھا

1,698,149,0651,698,149,065---ھالكة ( ردیئة )

4,517,140,1844,517,140,184---المجموع
(1,892,458,731)(1,892,458,731)---یطرح : مخصص التدني

2,624,681,4532,624,681,453---الصافي

(مدققة) 2017األول كانون 31

األفرادلیرة سوریة
القروض 

العقاریة
الصغیرة الشركات 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة

826,072,142826,072,142---دیون متدنیة المخاطر
1,170,505,0901,170,505,090---عادیة (مقبولة المخاطر)

ًتحت المراقبة (تتطلب اھتمام ا
ً 822,428,724822,428,724---)خاصا

822,428,724822,428,724---منھا غیر مستحقة
-----منھا مستحقة:

-----یوم 90لغایة 
-----یوم120یوم لغایة 91من 
-----یوم150یوم لغایة 121من 
--- - -یوم179یوم لغایة 151من 

1,770,922,4401,770,922,440---غیر عاملة:
27,506,82527,506,825---دون المستوى
-----مشكوك فیھا

1,743,415,6151,743,415,615---ھالكة ( ردیئة )

4,589,928,3964,589,928,396---المجموع
(1,779,866,203)(1,779,866,203)---یطرح : مخصص التدني

2,810,062,1932,810,062,193---الصافي
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إدارة المخاطر (تتمة)24

االفصاحات الكمیة لمخاطر اإلئتمان (تتمة)

توزیع التعرضات للتسھیالت االئتمانیة حسب درجة المخاطر (تتمة)) 1

موحد المرحليداخل بیان المركز المالي الالمباشرةتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت

(غیر مدققة)2018أیلول30

القروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة
الشركات الصغیرة 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة

6,868,3216,992,817--124,496دیون متدنیة المخاطر
63,311,835209,515,5651,761,5454,142,118,2474,416,707,192عادیة (مقبولة المخاطر)

ً تحت المراقبة (تتطلب اھتماما
326,9012,875,0003,602,7931,125,584,4771,132,389,171خاصاً)

138,265,818159,677,37929,648,5112,709,961,8153,037,553,523غیر عاملة:
44,044,69561,263,264-17,218,569-دون المستوى
20,704,423--20,704,423-مشكوك فیھا

138,265,818121,754,38729,648,5112,665,917,1202,955,585,836ھالكة ( ردیئة )
202,029,050372,067,94435,012,8497,984,532,8608,593,642,703المجموع 

منھا:
36,544179,469,158181,999,930-2,494,228تأمینات نقدیة

33,892,190368,416,55534,640,8273,844,634,7674,281,584,339قاریةع
104,953,355226,992,278--122,038,923سیارات وآلیات
43,603,7093,651,389335,4783,855,475,5803,903,066,156كفالة شخصیة

202,029,050372,067,94435,012,8497,984,532,8608,593,642,703المجموع 

(مدققة) 2017كانون األول 31

القروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة
الشركات الصغیرة 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة

11,828,50011,837,219--8,719دیون متدنیة المخاطر
1,649,742,9931,825,324,938-24,628,940150,953,005عادیة (مقبولة المخاطر)

ً تحت المراقبة (تتطلب اھتماما
302,129591,5285,823,870767,669,878774,387,405خاصاً)

181,877,960186,914,68242,435,4763,158,193,9403,569,422,058غیر عاملة:
10,620,00028,185,269-17,565,269-دون المستوى
272,019,281298,288,255-26,268,974-مشكوك فیھا

181,877,960143,080,43942,435,4762,875,554,6593,242,948,534ھالكة ( ردیئة )
206,817,748338,459,21548,259,3465,587,435,3116,180,971,620المجموع 

منھا:
64,120261,981,169264,643,406-2,598,117تأمینات نقدیة

7,576,509327,463,94447,749,3242,150,164,6202,532,954,397عقاریة
130,013,211291,482,392--161,469,181سیارات وآلیات
35,173,94110,995,271445,9023,045,276,3113,091,891,425كفالة شخصیة

206,817,748338,459,21548,259,3465,587,435,3116,180,971,620المجموع 
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إدارة المخاطر (تتمة)24

االفصاحات الكمیة لمخاطر اإلئتمان (تتمة)

) توزیع التعرضات للتسھیالت االئتمانیة حسب درجة المخاطر (تتمة)1
:غیر المباشرةتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیالت

(غیر مدققة)2018أیلول30

القروض العقاریةألفرادالیرة سوریة
الشركات الصغیرة 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة

893,770,019893,770,019---دیون متدنیة المخاطر
933,230,426933,230,426---عادیة (مقبولة المخاطر)

ً 173,786,608173,786,608---خاصاً)تحت المراقبة (تتطلب اھتماما
425,648,133425,648,133---عاملة:غیر 

36,434,06636,434,066---دون المستوى
-----مشكوك فیھا

389,214,067389,214,067---ھالكة ( ردیئة )

2,426,435,1862,426,435,186---المجموع 

منھا:
1,494,887,9271,494,887,927---تأمینات نقدیة

121,311,973121,311,973---عقاریة
-----سیارات وآلیات
810,235,286810,235,286---كفالة شخصیة

2,426,435,1862,426,435,186---المجموع 

(مدققة)2017كانون األول 31

القروض العقاریةاألفرادلیرة سوریة
الشركات الصغیرة 

المجموعالشركات الكبرىمتوسطةوال

826,072,142826,072,142---دیون متدنیة المخاطر
994,033,631994,033,631---عادیة (مقبولة المخاطر)

ً 164,272,541164,272,541---خاصاً)تحت المراقبة (تتطلب اھتماما
410,666,283410,666,283---غیر عاملة:

15,195,41715,195,417---المستوىدون 
-----مشكوك فیھا

395,470,866395,470,866---ھالكة ( ردیئة )

2,395,044,5972,395,044,597---المجموع 

منھا:
1,432,439,7191,432,439,719---تأمینات نقدیة

92,455,00092,455,000---عقاریة
-----سیارات وآلیات
870,149,878870,149,878---كفالة شخصیة

2,395,044,5972,395,044,597---المجموع 

قیمة العادلة للضمانات بعد األخذ بعین اإلعتبار أال تزید قیمة الضمانة عن مبلغ الدین لكل عمیل إفرادیا.الیتم إدراج 
الدیون المعاد ھیكلتھا 

لیرة سوریة30,210,764مبلغ 2018أیلول30بتاریخ (دیون جیدة معاد التفاوض على شروطھا)لغت الدیون المعاد ھیكلتھاب
.2017كانون األول 31لیرة سوریة بتاریخ 182,200,233مقابل 

الدیون المجدولة
لیرة سوریة مقابل934,046,297مبلغ 2018أیلول30بلغت الدیون المجدولة (دیون غیر منتجة معاد جدولتھا) بتاریخ 

.2017كانون األول 31لیرة سوریة بتاریخ 172,710,469
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إدارة المخاطر (تتمة)24

االفصاحات الكمیة لمخاطر اإلئتمان (تتمة)

) التركز حسب القطاع االقتصادي2

یوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي:

(غیر مدققة)2018أیلول30

خدمات–أفراد زراعةعقاراتتجارةصناعةمالي

حكومي وقطاع 
عام داخل 

سوریة
حكومي وقطاع عام 

إجماليخارج سوریة (لیرة سوریة)

سوریة أرصدة لدى مصرف
42,111,316,949-------42,111,316,949المركزي

81,192,888,664-------81,192,888,664أرصدة لدى المصارف
33,107,830,635-------33,107,830,635إیداعات  لدى المصارف

التسھیالت االئتمانیة المباشرة  
7,856,316,611--2,479,133,0763,271,666,142249,705,52130,174,4481,825,637,424-(بالصافي)

740,482,546--738,230,609710,619937,79171,5778,649523,301الموجودات األخرى
مصرف الودیعة المجمدة لدى

1,940,124,733-------1,940,124,733المركزيسوریة 

166,948,960,138--159,090,391,5902,479,843,6953,272,603,933249,777,09830,183,0971,826,160,725المجموع 
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إدارة المخاطر (تتمة)24

ئتمان (تتمة)االفصاحات الكمیة لمخاطر اال

(تتمة)) التركز حسب القطاع االقتصادي2

ح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي:یوض

خدمات-أفراد زراعةعقاراتتجارةصناعةمالي
حكومي وقطاع 
عام داخل سوریة

حكومي وقطاع 
إجماليعام خارج سوریة (مدققة)2017كانون األول 31

(لیرة سوریة)
أرصدة لدى مصرف سوریة 

38,483,890,936-------38,483,890,936المركزي

94,128,373,625-------94,128,373,625أرصدة لدى المصارف 

34,469,236,882-------34,469,236,882إیداعات  لدى المصارف 

التسھیالت االئتمانیة المباشرة 
3,950,881,676--1,372,779,4611,913,789,780124,090,28221,666,659518,555,494-(بالصافي) 

692,718,931--686,467,6962,172,0643,028,071196,34034,282820,478الموجودات األخرى

ف الودیعة المجمدة لدى مصر
1,740,124,733-------1,740,124,733سوریة المركزي

173,465,226,783--169,508,093,8721,374,951,5251,916,817,851124,286,62221,700,941519,375,972المجموع 
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إدارة المخاطر (تتمة)24

مخاطر السوق

الكمیةاحاتاإلفص

:%2(غیر مدققة) للتغیر بسعر الفائدة 2018أیلول30الوصف الكمي لمخاطر أسعار الفائدة كما في 

الفجوة التراكمیةالعملة
حساسیة ایراد الفائدة (االرباح والخسائر) 

%2للزیادة في سعر الفائدة 

حساسیة حقوق الملكیة (الناتج 
عن األثر على الربح بعد اقتطاع 

یبة)الضر
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

14,417,410,000288,348,200216,261,150دوالر أمیركي
)113,708,310()151,611,080()7,580,554,000(یورو

)128,445()171,260()8,563,000(جنیھ استرلیني
8,453,000169,060126,795ین یاباني

903,913,00018,078,26013,558,695لیرة سوریة
)8,010()10,680()534,000(فرنك سویسري
)8,763,720()11,684,960()584,248,000(العمالت االخرى

الفجوة التراكمیةالعملة
حساسیة ایراد الفائدة (االرباح والخسائر) 

%2لالنخفاض في سعر الفائدة 

حساسیة حقوق الملكیة (الناتج 
بعد اقتطاع عن األثر على الربح

الضریبة)
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

)216,261,150()288,348,200(14,417,410,000دوالر أمیركي
151,611,080113,708,310)7,580,554,000(یورو

171,260128,445)8,563,000(جنیھ استرلیني
)126,795()169,060(8,453,000ین یاباني
)13,558,695()18,078,260(903,913,000ریةلیرة سو

10,6808,010)534,000(فرنك سویسري
11,684,9608,763,720)584,248,000(العمالت االخرى

:%2(مدققة) للتغیر بسعر الفائدة 2017كانون األول 31الوصف الكمي لمخاطر أسعار الفائدة كما في 

الفجوة التراكمیةالعملة
یراد الفائدة (االرباح والخسائر) حساسیة ا

2%للزیادة في سعر الفائدة 

حساسیة حقوق الملكیة (الناتج عن 
األثر على الربح بعد اقتطاع 

الضریبة)
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

6,774,295,000135,485,900101,614,425دوالر أمیركي
)90,605,610()120,807,480()6,040,374,000(یورو

)7,770()10,360()518,000(جنیھ استرلیني
4,228,00084,56063,420ین یاباني

2,279,589,00045,591,78034,193,835لیرة سوریة
)3,105()4,140()207,000(فرنك سویسري

)10,001,010()13,334,680()666,734,000(العمالت االخرى

یةالفجوة التراكمالعملة
حساسیة ایراد الفائدة (االرباح والخسائر) 

2%لالنخفاض في سعر الفائدة 

(الناتج عن حساسیة حقوق الملكیة 
األثر على الربح بعد اقتطاع 

الضریبة)
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

)101,614,425()135,485,900(6,774,295,000دوالر أمیركي
120,807,48090,605,610)6,040,374,000(یورو

10,3607,770)518,000(جنیھ استرلیني
)63,420()84,560(4,228,000ین یاباني

)34,193,835()45,591,780(2,279,589,000لیرة سوریة
4,1403,105)207,000(فرنك سویسري

13,334,68010,001,010)666,734,000(العمالت االخرى
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لمخاطر (تتمة)إدارة ا24

مخاطر السوق (تتمة)

الكمیة (تتمة)اإلفصاحات

:%10في أسعار الصرف بمقدار للتغیر2018أیلول30مخاطر العمالت كما في 

أثر الزیادة
(مدققة)2017كانون األول 31(غیر مدققة)2018أیلول30

األثر على الربح قبل مراكز القطعالعملة
الضریبة

المرحل الى األثر
حقوق المساھمین 
بعد اقتطاع الضریبة

األثر على الربح قبل مراكز القطع
الضریبة

األثر المرحل الى 
حقوق المساھمین بعد 

اقتطاع الضریبة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

16,151,585,7001,615,158,5701,601,588,92816,423,675,7471,642,367,5751,621,995,681دوالر أمیركي
)1,702,604()2,270,139()22,701,391(110,577,97811,057,7988,293,348یورو
3,029,637302,964227,22311,380,7411,138,074853,556استرلینيجنیھ

8,452,826845,283633,9624,229,404422,940317,205ین یاباني
308,49230,84923,137)39,930()53,241()532,405(السویسريالفرنك

)49,106,043()65,474,724()654,747,241()40,779,553()54,372,737()543,727,373(العمالت األخرى

أثر النقصان
ة)(مدقق2017كانون األول 31(غیر مدققة)2018أیلول30

األثر على الربح قبل مراكز القطعالعملة
الضریبة

األثر المرحل الى 
حقوق المساھمین بعد 

اقتطاع الضریبة
األثر على الربح قبل مراكز القطع

الضریبة

األثر المرحل الى 
حقوق المساھمین بعد 

اقتطاع الضریبة
سوریةلیرةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

)1,621,995,681()1,642,367,575(16,423,675,747)1,601,588,928()1,615,158,570(16,151,585,700دوالر أمیركي
2,270,1391,702,604)22,701,391()8,293,348()11,057,798(110,577,978یورو

)853,556()1,138,074(11,380,741)227,223()302,964(3,029,637جنیھ استرلیني
)317,205()422,940(4,229,404)633,962()845,283(8,452,826ین یاباني

)23,137()30,849(53,24139,930308,492)532,405(الفرنك السویسري
65,474,72449,106,043)654,747,241(54,372,73740,779,553)543,727,373(العمالت األخرى
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التحلیل القطاعي25

یمثل قطاع األعمال القطاع الرئیسي للمجموعة بینما یمثل قطاع التوزیع الجغرافي القطاع الثانوي.

قطاع أعمال المجموعة:-

یتم تنظیم المجموعة ألغراض إداریة من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئیسیة ھي :

واألعمال الصغیرة ومنحھم القروض والدیون وخدمات أخرى.یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد التجزئة:     
الشركات:   یشمل متابعة الودائع والتسھیالت االئتمانیة والخدمات المصرفیة األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.

الخزینة:     یشمل ھذا القطاع تقدیم خدمات التداول والخزینة وإدارة أموال المجموعة. 

ي األساس الذي تبني علیھا المجموعة تقاریرھا حول معلومات قطاعات األعمال الرئیسیة.ھذه القطاعات ھ
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التحلیل القطاعي (تتمة)25

معلومات عن قطاعات أعمال البنك- أ

:فیما یلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك

(غیر مدققة)2018أیلول30
(غیر 2017أیلول30

مدققة)

المجموعالمجموعأخرى غیر موزعةخزینةشركاتدأفرا

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

إجمالي الدخل التشغیلي
(باستثناء حصة البنك 

1,164,800,3071,790,093,5942,952,4662,557,032,3402,337,878,711(400,814,027)في شركات حلیفة)

678,888,3101,994,459,873--85,132,576593,755,734استرداد الخسائر االئتمانیة

3,235,920,6504,332,338,584
غیر موزعة على مصاریف

(1,334,466,362))1,202,174,922()1,202,174,922(---القطاعات
اح  حصة البنك من أرب

3,500,000-----الشركات الحلیفة

2,033,745,7283,001,372,222----قبل الضریبةربحال

(706,393,394)(408,510,404)(408,510,404)---ضریبة الدخل

1,625,235,3242,294,978,828الفترةصافي ربح 

(غیر مدققة)2018أیلول30معلومات أخرى
2017ول كانون األ31

(مدققة)

المجموعالمجموعأخرى غیر موزعةخزینةشركاتأفراد

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
(باستثناء موجودات القطاع

االستثمارات  في قیمة 
169,163,700,704175,675,354,581-154,641,6117,703,926,937161,305,132,156شركات حلیفة)

171,590,000134,500,000-171,590,000--االستثمار في شركات حلیفة

موجودات غیر موزعة على 
4,490,059,1034,490,059,1033,672,057,382---القطاعات

154,641,6117,703,926,937161,476,722,1564,490,059,103173,825,349,807179,481,911,963مجموع الموجودات

149,247,232,316156,072,748,461-74,882,805,12536,641,591,49437,722,835,697مطلوبات القطاع
مطلوبات غیر موزعة على 

1,582,345,8651,582,345,8652,048,844,700---القطاعات
74,882,805,12536,641,591,49437,722,835,6971,582,345,865150,829,578,181158,121,593,161مجموع المطلوبات

1,453,768,655336,899,203المصاریف الراسمالیة

128,505,098114,105,886اتاالستھالك

4,404,6075,110,812االطفاءات
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التحلیل القطاعي (تتمة)25

معلومات التوزیع الجغرافي-ب

فیما یلي توزیع إیرادات المجموعة ومصاریفھا الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافي:

مجموعالخارج سوریةداخل سوریة
2018أیلول30

غیر مدققة
2017أیلول30

غیر مدققة
2018أیلول30

غیر مدققة
2017أیلول30

غیر مدققة
2018أیلول30

غیر مدققة
2017أیلول30

غیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,147,938,5071,270,698,7031,409,093,8331,070,680,0082,557,032,3402,341,378,711التشغیليإجمالي الدخل

1,453,768,655227,386,998-- 1,453,768,655227,386,998المصاریف الرأسمالیة

ارتباطات والتزامات محتملة26

انیةارتباطات والتزامات ائتم.أ

2017كانون األول 201831أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

4,517,140,1844,589,928,396كفاالت:

614,419,296727,234,973دفع -
1,324,170,8481,230,684,873حسن تنفیذ-
2,578,550,0402,632,008,550أخرى  -

1,831,518,4061,276,727,618سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة 
307,227,800203,109,369مباشرة غیر مستغلةغیر سقوف تسھیالت ائتمانیة 

6,655,886,3906,069,765,383

لتزامات تعاقدیة وعقود إیجار تشغیلیةا.ب

2017كانون األول 201831أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة
ارتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة:

12,407,28646,422,487تستحق خالل سنة
10,834,31215,780,129تستحق خالل أكثر من سنة

مالي رتباطات عقود اإلیجار التشغیلیة في تاریخ بیان المركز الامجموع 
23,241,59862,202,616الموحد

.بنكتمثل عقود اإلیجار التشغیلیة عقود إیجار مبنى اإلدارة العامة وبعض فروع ال
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إدارة رأس المال27

یحافظ البنك على رأسمال مناسب لمواجھة المخاطر التي تالزم أنشطتھ المختلفة. یتم مراقبة مدى كفایة رأس المال من خالل 
صادرة عن مجلس النقد والتسلیف والمستندة إلى مقررات بازل الدولیة.النسب ال

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

یوضح الجدول التالي كیفیة احتساب نسبة كفایة رأس المال:

2017كانون األول 201831أیلول30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

21,077,631,30221,112,067,816بنود رأس المال األساسي:
األموال الخاصة األساسیة:

6,169,270,1724,169,988,045رأس المال المكتتب بھ
1,039,915,7271,039,915,727االحتیاطي القانوني 
210,061,6261,039,915,727االحتیاطي الخاص

13,724,791,69513,724,791,695األرباح المدورة غیرالمحققة
1,179,345,899)8,400,000(المتراكمة المحققة األرباح(الخسائر) 

ینزل منھا:
(34,721,499)(50,571,893)صافي الموجودات غیر الملموسة

(7,167,778)(7,436,025)إلى ما بعد انتھاء الفترة المحددة قانوناأصول مستملكة 

188,582,959174,674,209بنود رأس المال المساعد:

ستثمارات في أوراق مالیةصافي األرباح غیر المحققة عن اال
45,596,25031,687,500منھا%50متوفرة للبیع بعد خصم 
142,986,709142,986,709احتیاطي عام مخاطر التمویل

21,266,214,26121,286,742,025مجموع رأس المال التنظیمي (األموال الخاصة)

115,156,157,582122,005,340,636مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر
1,234,876,0002,080,387,000المرجحة بالمخاطرالموحدليحسابات خارج بیان المركز الما

714,982,000889,313,000مخاطر السوق
2,035,945,7982,035,945,798المخاطر التشغیلیة

16.76%%17.85نسبة كفایة رأس المال (%)
98.84%%91.66(%)لكیةنسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق الم

16.62%%17.69رأس المال األساسي (%)كفایة نسبة 

یجب أال تتدنى نسبة كفایة رأس المال للبنوك 2007الثانيكانون24في الصادر253مجلس النقد والتسلیف رقم قرارحسب
التركزات االئتمانیة والتي تستخدم كافة النسب المتعلقة بلبنك، كما یراعي ا%8العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة عن نسبة 

رأس المال التنظیمي كمؤشر لتلك التركزات.

والذي تضمن تعدیل المادة الثامنة من قرار 2014شباط 26تاریخ 4/م ن / ب1088صدر قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
ات تقییم مركز القطع البنیوي غیر بحیث یتم إدراج فروق2008شباط 4تاریخ 1/ م ن / ب362مجلس النقد والتسلیف رقم 

/ م 253المحققة ضمن األموال الخاصة األساسیة ألغراض احتساب كفایة رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف 
.2013كانون األول 31وذلك ابتداء من البیانات الموقوفة بتاریخ 2007لعام 4ن / ب



)عامة(شركة مساھمة مغفلةسوریة والمھجربنك 
المرحلیة المختصرةالموحدةحول البیانات المالیةإیضاحات
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أرقام المقارنة28
عملیة إعادة التبویب ھذه على حقوق لتتناسب مع تبویب أرصدة الفترة الحالیة. لم تؤثر2017ب بعض أرصدة عام تم إعادة تبوی

الملكیة أو ربح السنة السابقة.

أیلول30التبویب كما في
2018

كانون 31التبویب كما في
الشرح2017األول 

المبلغ
لیرة سوریة

65,016,250لدى المصارفأرصدةإعادة تبویب داعات لدى المصارفإیأرصدة لدى المصارف 

األرباح الموزعة29

عن طریق ضم لیرة سوریة 2,000,000,000بمبلغ زیادة رأس المالعلى الھیئة العامة للبنكوافقت2018نیسان 25بتاریخ 
من االحتیاطي الخاص إلى رأس المال، قسموضم 2017ایة عام األرباح المتراكمة القابلة للتوزیع بعد إطفاء الخسائر حتى نھ

حسب نسبة تملكھ.100على أساس قیمة اسمیة للسھم وتوزیع األسھم الناجمة عن ھذه الزیادة على المساھمین  لیرة سوریة كٌل


