
(شركة مساھمة مغفلة عامة)المصرف الدولي للتجارة والتمویل 

الموحدةالبیانات المالیة

2015كانون اΕول31
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)عامةشركة مساھمة مغفلة(المصرف الدولي للتجارة والتمویل 
الموحدبیان الدخل 

2015كانون اΕول31المنتھیة في للسنة

من البیانات المالیةتشكل38الى 1یضاحات المرفقة من ن اΗإ ً اساسیا وتقرأ معھا.الموحدةجزءاً
3

2014 2015
لیرة سوریة لیرة سوریة یضاحإ

3,043,327,300 3,545,477,607 20 الفوائد الدائنة
(1,808,151,687) (1,215,219,037) 21 الفوائد المدینة

1,235,175,613 2,330,258,570 صافي الدカل من الفوائد 

277,049,995 510,135,565 العموΙت والرسوم الدائنة
(4,149,826) (4,463,907) العموΙت والرسوم المدینة

272,900,169 505,671,658 22 صافي الدカل من العموΙت والرسوم

1,508,075,782 2,835,930,228 صافي الدカل من الفوائد والعموΙت والرسوم

142,828,261 170,500,869 اΕجنبیةتقییم العمΚتاΕرباح الناتجة عنصافي
2,397,598,295 6,204,168,789 أرباح تقییم مركز القطع البنیوي 

25,972,183 77,225,235 23 カرىأإیرادات تشغیلیة 

4,074,474,521 9,287,825,121 جمالي الدカل التشغیليإ

المصاریف 

(318,929,091) (511,535,260) 24 نفقات الموظفین
(100,784,294) (104,860,956) 7 الموجودات الثابتةاستھΚكات 

(2,502,056) (975,199) 8 اطفاءات الموجودات غیر الملموسة 

(1,823,218,483) (3,647,719,621) 25
مカصص الカسائر اΙئتمانیة المباشرة وغیر

مباشرةال
(1,537,355,052) (4,535,248,927) 14 مカصصات متنوعة

(285,164,629) (484,115,990) 26 カرىأمصاریف تشغیلیة 

(4,067,953,605)  (9,284,455,953) جمالي المصاریف التشغیلیةإ

6,520,916 3,369,168 الربح قبل الضریبة
(1,298,066) 17,085,118 15 (مصروف) ضریبة الدカل إیراد 

5,222,850 20,454,286 صافي ربح السنة

العائد إلى:
4,959,963 20,490,672 مساھمي البنك

262,887 (36,386) حقوق اΕقلیة (الجھة غیر المسیطرة)

5,222,850 20,454,286

0.09 0.39 27
الحصة اΕساسیة والمカفضة للسھم من ربح

العائد إلى مساھمي البنكالسنة



)عامةشركة مساھمة مغفلة(المصرف الدولي للتجارة والتمویل 
الموحدالشاملبیان الدخل

2015كانون اΕول31المنتھیة في للسنة

من البیانات المالیة38الى 1یضاحات المرفقة من ن اΗإ ً اساسیا وتقرأ معھا.الموحدةتشكل جزءاً
4

2014 2015
لیرة سوریة لیرة سوریة یضاحإ

5,222,850 20,454,286 صافي ربح السنة
- - مكونات الدカل الشامل اカΕرى

5,222,850 20,454,286 اجمالي الدカل الشامل للسنة

العائد إلى:
4,959,963 20,490,672 مساھمي البنك

262,887 (36,386) المسیطرة)حقوق اΕقلیة (الجھة غیر 

5,222,850 20,454,286



)عامةشركة مساھمة مغفلة(المصرف الدولي للتجارة والتمویل 
الموحدبیان التغیرات في حقوق الملكیة

2015كانون اΕول31المنتھیة في للسنة

من البیانات المالیةتشكل38الى 1یضاحات المرفقة من ن اΗإ ً اساسیا وتقرأ معھا.الموحدةجزءاً
5

حقوق اΕقلیةالعائــــد إلـى مســاھـمي المصرف
غیرلجھة(ا

المسیطرة)

مجموع حقوق الملكیة
رأس المال المكتتب بھ

والمدفوع
عΚوة إصدار

إحتیاطي カاصإحتیاطي قانونيرأس المال
مカاطرلإحتیاطي عام 

ربح السنة التمویل
اΕرباح المدورة

غیر المحققة
المتراكمةالカسائر 
المحققة

مجموع حقوق مساھمي
المصرف

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
2015

كانون1الرصید كما في 
8,481,655,00815,078,5918,496,733,599(4,618,245,966)6,478,607,533-20155,250,000,000129,698,400535,314,970535,314,970170,965,101الثاني 

20,454,286)36,386(20,490,672--20,490,672-----الدカل الشامل للسنة

---(6,183,678,117)6,204,168,789(20,490,672)-----تカصیص ربح السنة
كانون31الرصید في 

8,502,145,68015,042,2058,517,187,885(10,801,924,083)12,682,776,322-20155,250,000,000129,698,400535,314,970535,314,970170,965,101اΕول 

2014
كانون1في الرصید كما

8,476,695,04514,815,7048,491,510,749(2,225,607,634)4,081,009,238-20145,250,000,000129,698,400535,314,970535,314,970170,965,101الثاني 

4,959,963262,8875,222,850--4,959,963-----للسنةالدカل الشامل

---(2,392,638,332)2,397,598,295(4,959,963)-----تカصیص ربح السنة

كانون31الرصید في 
8,481,655,00815,078,5918,496,733,599(4,618,245,966)6,478,607,533-20145,250,000,000129,698,400535,314,970535,314,970170,965,101اΕول 



)عامةشركة مساھمة مغفلة(المصرف الدولي للتجارة والتمویل 
الموحد بیان التدفقات النقدیة 

2015 كانون اΕول31المنتھیة في للسنة

من البیانات المالیة38الى 1یضاحات المرفقة من ن اΗإ ً اساسیا وتقرأ معھا.الموحدةتشكل جزءاً
6

2014 2015
لیرة سوریة  لیرة سوریة  یضاحإ

التدفقات النقدیة من اΕنشطة التشغیلیة

6,520,916 3,369,168 ربح السنة قبل الضریبة
تعدیΚت لبنود غیر نقدیة

100,784,294 104,860,956 7 اΙستھΚكات 
2,502,056 975,199 8 اΙطفاءات

(500) 1,663,895 استبعاد موجودات ثابتة(أرباح) ر カسائ
1,823,218,483 3,647,719,621 25 Ιسائر اカصص الカوغیر المباشرةالمباشرةتمانیةئمصروف م
1,537,355,052 4,535,248,927 14 مカصصات متنوعة

3,470,380,301 8,293,837,766 الموجودات والمطلوبات التشغیلیةالربح قبل التغیرات في 

56,701,543 308,958,350 الزامي)ى مصرف سوریة المركزي ( احتیاطيیداعات لدإفي التغیر 
73,303,897 - 3 النقد في الفروع المغلقةفي التغیر

136,052,186 (7,664,620,468) لدى مصارف التي تزید استحقاقاتھا عن ثΚثة اشھریداعاتإفي التغیر

72,927,421 698,984,204
لدى مصارف التي تستحق Κカل ثΚثة اشھر (مقیدةرصدةفي االزیادة

السحب)
1,197,335,616 741,470,573 في التسھیΚت اΙئتمانیة المباشرةالتغیر

2,407,391 (188,747,309) في موجودات اカرىالتغیر
(914,432,720) - النقص في ودائع بنوك التي تزید استحقاقھا عن ثΚثة اشھر
(32,107,842) (1,415,090,548) في تأمینات نقدیةالتغیر

(3,222,763,657) (8,680,773,608) في ودائع العمΚءالتغیر
)71,247,103( - استカدامات المカصصات المتنوعة 

(156,330,586) 45,647,357 في مطلوبات اカرىالتغیر

612,226,447 (7,860,333,683)
اΕنشطة التشغیلیة قبل من(المستカدم في)صافي التدفق النقدي
الضریبة المدفوعة

(2,426,494) 15,244,819 15 ضریبیة مستحقة عن سنوات سابقةمدفوعاتاستردادات

609,799,953 (7,845,088,864) اΕنشطة التشغیلیةمن(المستカدم في)صافي التدفق النقدي

التدفقات النقدیة من اΕنشطة اΗستثماریة
)37,952,800( (69,364,723) 7 شراء موجودات ثابتة

2,274 - المتحصل من بیع موجودات ثابتة
- )455,960( شراء موجودات غیر ملموسة

(37,950,526) (69,820,683) اΕنشطة اΗستثماریةالمستカدم فيصافي التدفق النقدي 

التدفقات النقدیة اΕنشطة التمویلیة
(331,840) (1,027,880) أرباح مدفوعة

(331,840) (1,027,880) صافي التدفق النقدي المستカدم في اΕنشطة التمویلیة

5,511,857,417 12,445,049,798 تاثیر تغیر اسعار الصرف 

6,083,375,004 4,529,112,371 صافي الزیادة في النقد وما في حكمھ
34,181,611,380 40,264,986,384 النقد وما في حكمھ في بدایة السنة

40,264,986,384 44,794,098,755 28 النقد وما في حكمھ في نھایة السنة

التدفقات النقدیة التشغیلیة من الفوائد
3,018,284,878 3,625,752,510 فوائد مقبوضة
1,994,897,666 1,204,821,051 فوائد مدفوعة



)عامةشركة مساھمة مغفلةالمصرف الدولي للتجارة والتمویل (
الموحدةیضاحات حول البیانات المالیةإ

2015كانون اΕول 31

7

معلومات عن البنك1

، تم تأسیسھ في عامةھو شركة مساھمة مغفلة المصرف الدولي للتجارة والتمویل (المصرف)
وبموجب 13885السجل التجاري رقم وتحت2004أیار 23/ح بتاریオ 231بموجب القرار رقم 2003كانون اΕول 4

カاصاً. اتカذ المصرف مركزا10ًوفي سجل المصارف تحت الرقم 2001لعام 28قانون المصارف رقم  بوصفھ مصرفاً
لھ في دمشق  سوریة.–رئیساً

ة لیر500لیرة سوریة موزع على ثΚثة مΚیین سھم بقیمة اسمیة 1,500,000,000تأسس المصرف برأسمال مقداره 
موزع على ستة 2007لیرة سوریة بنھایة عام 3,000,000,000سوریة للسھم الواحد، وقد تم زیادة رأس المال لیصل إلى 

لیرة 5,000,000,000لیرة سوریة للسھم الواحد، كما جرت زیادة رأس المال لیصل إلى 500مΚیین سھم بقیمة اسمیة 
لیرة سوریة للسھم 500ة على عشرة مΚیین سھم بقیمة اسمیة موزع2010سوریة Κカل شھري نیسان وأیار من عام 

 オوراق المالیة بتاریΖ2009نیسان 2الواحد، وقد تم إدراج أسھم المصرف في سوق دمشق ل.

 オسمیة للسھم الحالي لتصبح 2011حزیران 19بتاریΙمن 100تم تعدیل القیمة ا ًΙلیرة سوریة بما 500لیرة سوریة بد
2011/ لعام 29/ من قانون الشركات الجدید الصادر بالمرسوم التشریعي رقم / 91/ من المادة / 3كام الفقرة / یتفق مع اح

لیرة سوریة للسھم 100لیرة سوریة موزع على カمسین ملیون سھم بقیمة اسمیة 5,000,000,000لیصبح رأس المال 
الواحد.

تمت الموافقة على زیادة راسمال 2012ارأی31ة لمساھمي المصرف بتاریオ بموجب قرار الھیئة العامة العادیة وغیر العادی
سھم، أي بواقع 20لیرة سوریة عن طریق توزیع أسھم مجانیة بواقع سھم لكل من یملك 250,000,000المصرف بمقدار 

4المالیة بتاریオ سھم وقد أودعت أسھم الزیادة في مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق لΖوراق2,500,000
لیرة سوریة 100سھم بقیمة 52,500,000لیرة سوریة موزع على 5,250,000,000لیصبح رأس المال 2012أیلول 

.2012للسھم الواحد بنھایة عام 

، ویتم توحید البیانات المالیة % من رأسمال المصرف49.06اΕردن أسھم بنسبة –یمتلك بنك اΗسكان للتجارة والتمویل 
للمصرف مع البیانات المالیة لبنك اΙسكان للتجارة والتمویل في اΕردن. 

لیرة سوریة. 100,000,000% من رأسمال شركة المركز المالي الدولي للوساطة المالیة والبالغ 85یساھم المصرف بنسبة 
.سھم المصرف مدرجة في سوق دمشق لΚوراق المالیةأن إ

ن المرカصة في دمشق (شارع ییقوم المصرف بتقدیم عدة أنشطة وカدمات مصرفیة من Κカل مركزه الرئیسي وفروعھ الثΚث
شارع الفردوس، برزة) الباكستان، الحجاز، فندق داما روز، مカیم الیرموك، مشروع دمر، الحریقة، المزة، القصاع، التجارة،

بداني) وحلب (شارع الملك فیصل، فندق الشیراتون، الجمیلیة، شھبا مول، وریف دمشق (حوش بΚس، دوما، جرمانا، الز
الشیオ نجار) وحمص وطرطوس والΚذقیة وحماه ودرعا والحسكة والسویداء والقامشلي ودیر الزور ومحردة.

افتتاح فرع عدرا الصناعیة كما تم الحصول على موافقات Ιفتتاح فرعین ھما (ابو رمانة وعدرا الصناعیة)، ولكن تم ایقاف 
على افتتاح فرع أبو رمانةبسبب الظروف الحالیة،  .وΙ زال العمل جاریاً

Κカل العام: دومال ،مولالشھباحلب،نجارالشیオحلب،دیرالزور،حمص،قد تم استمرار إغΚق فروع البنك التالیة مؤقتاً
، وفرع الزبداني.درعا ،، الحسكةالیرموكمカیم،بΚسحوش،حلب الجمیلیة،الشیراتونحلب

إدارةمن قبل مجلس 2015كانون اΕول31المنتھیة فيصدار البیانات المالیة الموحدة للسنة المالیةإتمت الموافقة على 
 オاضعة لموافقة الھیئة العامة للمساھمین.)1في جلستھ رقم (2016شباط 14المصرف بتاریカ وھي
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السیاسات المحاسبیة الھامةأسس اΗعداد و2

الموحدةالمالیةالبیاناتأسس إعداد 2.1
لمبدأ التكلفة التاریカیة- .تم إعداد البیانات المالیة الموحدة وفقاً
لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ومعاییر المحاسبة الدولیةتم إعداد البیانات المالیة الموحدة - وتفسیراتھا وقرارات وفقاً

.مجلس النقد والتسلیف
تم عرض البیانات المالیة الموحدة باللیرة السوریة وھي عملة التشغیل للمجموعة.-
31التابعة كما في والشركةلتمویللمصرف الدولي للتجارة والالمالیة على البیاناتالموحدةالمالیةتشتمل البیانات-

.2015كانون اΕول 
بعد اカΕذ بعین اΙعتبار أحدث مؤشر رسمي Εسعار المستھلك  والمؤشرات النوعیة اカΕرى، Ι یعتبر اΙقتصاد الذي -

ذا تضカم مرتفع.یعمل بھ البنك اقتصاداً

أسس توحید البیانات المالیة
. یتم تحقیق 2015كانون اΕول 31تشتمل البیانات المالیة الموحدة على البیانات المالیة للمجموعة وشركتھا التابعة كما في 

السیطرة عندما یكون للمجموعة حقوق من العوائد المتغیرة نتیجة مشاركتھا بالجھة المستثمر فیھا ولھا قدرة التأثیر على ھذه 
م بالجھة المستثمر فیھا. العوائد من Κカل سلطة التحك

تسیطر المجموعة بالتحدید على الجھة المستثمر فیھا إذا، وفقط إذا، كان لدى المجموعة:
سلطة تحكم بالجھة المستثمر فیھا (الحقوق القائمة التي تعطیھا القدرة على توجیھ اΕنشطة المتعلقة بالجھة المستثمر -

فیھا).
ركتھا بالجھة المستثمر فیھا.حقوق من العوائد المتغیرة نتیجة مشا-
القدرة على استカدام سلطتھا على الجھة المستثمر فیھا لتؤثر على عوائدھا.-

عندما Ι یكون للمجموعة أغلبیة اΕصوات أو الحقوق المماثلة في الجھة المستثمر فیھا، تأカذ المجموعة بعین اΙعتبار جمیع 
ن لدى المجموعة سلطة التحكم في الجھة المستثمر فیھا، بما في ذلك:الحقائق والظروف ذات الصلة في تقییم ما إذا كا

الترتیبات التعاقدیة مع أصحاب اΕصوات اカΕرى في الجھة المستثمر فیھا.-
الحقوق الناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أカرى.-
حقوق التصویت للمجموعة وحقوق التصویت المحتملة.-

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

جودات والمطلوبات واΗیرادات والمصاریف التابعة ویتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. تدرج المو
للشركة التابعة المقتناة أو المستبعدة Κカل السنة في بیان الدカل الشامل الموحد من تاریオ اكتساب المجموعة السیطرة حتى 

تاریオ توقف المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة.
اカΕرى لمساھمي الشركة اΕم للمجموعة وإلى حقوق اΙقلیة تعود اΕرباح أو الカسائر وكل عنصر من عناصر الدカل الشامل

(الحصة غیر المسیطرة)، حتى لو كان ھذا یؤدي إلى عجز في أرصدة حقوق اΙقلیة (الحصة غیر المسیطرة). عند الضرورة، 
سات المحاسبیة للمجموعة. یتم إجراء تعدیΚت على البیانات المالیة للشركات التابعة لجعل سیاساتھا المحاسبیة تتماشى مع السیا

یتم حذف جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساھمین واΗیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة الناتجة عن عملیات 
ضمن المجموعة عند التوحید.

ت المجموعة السیطرة تتم معالجة التغیر في حصة الملكیة في الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة، ضمن حقوق الملكیة. إذا فقد
على شركة تابعة، فإنھا تلغي اΙعتراف بالموجودات (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات ذات الصلة والحصص غیر المسیطرة 
ومكونات حقوق الملكیة اカΕرى بینما یتم اΙعتراف بأي ربح أو カسارة ناتجة ضمن بیان الدカل الموحد. یتم اΙعتراف بأي 

لقیمة العادلة.استثمار محتفظ بھ با
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أسس اΗعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واΗفصاحات2.2

:التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة

مطابقة لتلك التي تم استカدامھا في السنة السابقة. قامت الموحدة ھي إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة
) الجدیدة والمعدلة IFRIC) وتفسیرات لجنة تفسیر المعاییر الدولیة (IFRSالمجموعة بتطبیق معاییر التقاریر المالیة الدولیة (

ات الجدیدة لیس لھ أي تأثیر على والتفسیر. إن تطبیق ھذه المعاییر2015كانون الثاني 1التالیة التي أصبحت نافذة ابتداء من 
:المركز المالي للمجموعة أو أدائھا المالي

カطط المنافع المحددة: مساھمات الموظفین19تعدیΚت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
):2012إلى 2010التحسینات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (دورة -

من ھذه التحسینات تعتبر نافذة  وΙ یتوقع أن یكون لھا أثر جوھري على المجموعة 2014تموز 1التطبیق ابتداًء
وتتضمن:

الدفع على أساس اΕسھم-2معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
اندماج اΕعمال- 3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
قطاعات اΕعمال- 8معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
اΕصول غیر -38الممتلكات واآلΙت والمعدات، ومعیار المحاسبة الدولي رقم -16ر المحاسبة الدولي رقم معیا◄

الملموسة
إفصاحات اΕطراف ذات العΚقة-24معیار المحاسبة الدولي رقم ◄

):2013إلى 2011التحسینات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (دورة 
من ھذه التحسینات تع وΙ یتوقع أن یكون لھا أثر جوھري على المجموعة 2014تموز 1تبر نافذة التطبیق ابتداًء

وتتضمن:
اندماج اΕعمال- 3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
قیاس القیمة العادلة-13معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
ةاΙستثمارات العقاری-40معیار المحاسبة الدولي رقم ◄

المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وغیر نافذة التطبیق 2.3

:2015كانون اΕول 31فیما یلي المعاییر والتفسیرات الجدیدة أو المعدلة وغیر نافذة التطبیق للسنة المنتھیة في 

"اΕدوات المالیة"–9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
) النسカة النھائیة من معیار التقاریر المالیة الدولي رقم IASB، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة (2014تموز في
اΙعتراف والقیاس وكل اΗصدارات - اΕدوات المالیة 39اΕدوات المالیة لیحل محل المعیار المحاسبي الدولي رقم 9

كافة الجوانب الثΚثة لمشروع 9. یجمع معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 9السابقة لمعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
نافذ 9محاسبة اΕدوات المالیة: التصنیف والقیاس، وتدني القیمة ومحاسبة التحوط. إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

اح بالتطبیق المبكر لھ. باستثناء محاسبة ، مع السم2018كانون الثاني 1للتطبیق على الفترات السنویة التي تبدأ بعد 
التحوط، یجب تطبیق ھذا المعیار بأثر رجعي، إΙ أن عرض معلومات المقارنة لیس إلزامیاً. بالنسبة لمحاسبة التحوط، یتم 

تطبیق متطلبات المعیار على اساس مستقبلي، مع بعض اΙستثناءات المحددة.
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أسس اΗعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

(تتمة)الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وغیر نافذة التطبیق المعاییر والتفسیرات2.3

"الحسابات التنظیمیة المؤجلة"–14معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
ھو معیار اカتیاري یسمح للمنشأة التي تカضع أنشطتھا إلى اسعار محددة بموجب 14المالیة الدولي رقم إن معیار التقاریر 

قوانین باΙستمرار بتطبیق معظم السیاسات المحاسبیة الحالیة Εرصدة الحسابات التنظیمیة المؤجلة عند تبني معاییر 
یجب ان تعرض 14بنى معیار التقاریر المالیة الدولي رقم التقاریر المالیة الدولیة للمرة اΕولى. إن المنشآت التي تت

الحسابات التنظیمیة المؤجلة كبنود مستقلة في قائمة المركز المالي وتعرض الحركة في أرصدة ھذه الحسابات كبنود 
لカطر مستقلة في بیان الدカل الشامل. یتطلب المعیار اΗفصاح عن طبیعة اΙسعار المحددة بموجب قوانین للمنشأة وا

نافذ للتطبیق على الفترات 14المتعلق بھا، وأثر تحدید اΙسعار على بیاناتھا المالیة. إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
من أو بعد  بإعداد بیاناتھا المالیة وفق 2016كانون الثاني 1السنویة التي تبدأ اعتباراً ⊥Κباعتبار أن المجموعة تقوم أص .

المالیة الدولیة، فإن ھذا المعیار سوف لن یطبق.معاییر التقاریر

اΗیرادات من العقود مع الزبائن-15معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
الذي أسس لنموذج من カمس カطوات للمحاسبة عن 2014في أیار 15تم إصدار معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

الزبائن. وفقا للمعیار یتم اΙعتراف باΗیراد لیعكس المبلغ الذي تتوقع المجموعة اΗیرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع
أن یكون لھا حق فیھ مقابل السلع أو الカدمات المقدمة للزبائن. إن معیار اΗیرادات الجدید سیحل محل جمیع متطلبات 

یتوجب تطبیق المعیار بأثر رجعي كامل أو معدل معاییر التقاریر المالیة الدولیة الحالیة المتعلقة باΙعتراف باΗیرادات. 
من أو بعد  ستقوم المجموعة Ιحقا∠.. یسمح بالتطبیق المبكر2018ثاني كانون ال1للسنوات المالیة التي تبدأ اعتباراً

بدراسة أثر تطبیق ھذا المعیار.

المحاسبة عن اΙستحواذ على الحصصاΙرتباطات المشتركة: -11تعدیΚت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
من المشارك في العملیات المشتركة الذي یقوم بمحاسبة 11معیار التقاریر المالیة الدولي رقم تتطلب التعدیΚت على

اΙستحواذ على حصص في عملیة مشتركة، حیث یشكل نشاط العملیة المشتركة مشروع أعمال، بأن یطبق المبادئ 
بأن الحصة المملوكة 3تجمیع اΕعمال في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم المΚئمة لمحاسبة  . توضح التعدیΚت أیضاً

في العملیة المشتركة Ι یتم إعادة قیاسھا عند اΙستحواذ على حصة إضافیة في نفس العملیات المشتركة في حال  مسبقاً
من 11ة استثناء لنطاق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم اΙحتفاظ بالسیطرة المشتركة. باΗضافة إلى ذلك، تمت إضاف

أجل تحدید أن التعدیΚت Ι تنطبق عندما تكون اΕطراف التي تتشارك السیطرة، بما فیھا المنشأة المعد التقاریر لھا، تحت 
من اΙستحواذ اΕ.السیطرة المشتركة من نفس الطرف المسیطر النھائي ولي لحصة في العملیة تنطبق التعدیΚت على كلٍّ

المشتركة واستحواذ أي حصص إضافیة في نفس العملیة المشتركة وتكون نافذة التطبیق بأثر رجعي للفترات السنویة التي 
من أو بعد  مع السماح بالتطبیق المبكر. Ι یتوقع أن یكون لھذا التعدیل أثر على 2016كانون الثاني 1تبدأ اعتباراً

المجموعة.

: توضیح الطرق المقبولة لΚستھΚكات 38ومعیار المحاسبة الدولي رقم 16على معیار المحاسبة الدولي رقم تعدیΚت -
واΙطفاءات

وھو أن 38ومعیار المحاسبة الدولي رقم 16توضح ھذه التعدیΚت المبدأ الوارد في معیار المحاسبة الدولي رقم 
من تشغیل المشروع (والذي یشكل اΕصل جزء منھ) بدΙ من المنافع اΙیرادات تعكس نمط المنافع اΙقتصادیة المتولدة

اΙقتصادیة التي یتم استھΚكھا من Κカل استカدام اΕصل. ونتیجة لذلك، فإن اΕسلوب القائم على اΗیرادات Ι یمكن 
طفاء اΕصول غیر استカدامھ في استھΚك الممتلكات واآلΙت والمعدات، ویمكن أن یستカدم في حاΙت محدودة جدا في إ

، مع 2016كانون الثاني عام 1الملموسة. ھذه التعدیΚت نافذة التطبیق بأثر رجعي للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
Εن المجموعة Ι تستカدم اΕسلوب  السماح بالتطبیق المبكر. Ι یتوقع أن یكون لھذا التعدیل أي تأثیر على المجموعة نظراً

رادات في استھΚك أصولھا غیر المتداولة.القائم على اΗی



)عامةشركة مساھمة مغفلةالمصرف الدولي للتجارة والتمویل (
الموحدةیضاحات حول البیانات المالیةإ

2015كانون اΕول 13

11

أسس اΗعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

(تتمة)المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وغیر نافذة التطبیق 2.3

الملكیة في القوائم المالیة المنفصلة: طریقة حقوق 27تعدیΚت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
تسمح ھذه التعدیΚت للمنشآت باستカدام طریقة حقوق الملكیة في محاسبة اΙستثمارات في الشركات التابعة والمشاریع 

الدولیة المشتركة والشركات الزمیلة في البیانات المالیة المنفصلة الカاصة بھا. المنشآت التي تطبق معاییر التقاریر المالیة 
واカتارت أن تغیر إلى طریقة حقوق الملكیة في بیانات المالیة المنفصلة یجب أن تطبق ھذا التغییر بأثر رجعي. المنشآت 
التي تتبنى معاییر التقاریر المالیة الدولیة Εول مرة والتي تカتار استカدام طریقة حقوق الملكیة في بیاناتھا المالیة المنفصلة، 

من تاریオ اΙنتقال إلى معاییر التقاریر المالیة الدولیة. ھذه التعدیΚت نافذه ستكون ملزمة بتطبیق ھذا اΕسلوب اعتباراً
من أو بعد  ، مع السماح بالتطبیق المبكر. Ι یتوقع أن 2016كانون الثاني عام 1التطبیق للفترات السنویة التي تبدأ اعتباراً

یكون لھذا التعدیل أثر على المجموعة.

: البیع أو المساھمة باΕصول بین 28ومعیار المحاسبة الدولي رقم 10یΚت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم التعد-
المستثمر وشركتھ الزمیلة أو مشاریعھ المشتركة:

مع فقدان بالتعامل28ومعیار المحاسبة الدولي رقم 10تتناول التعدیΚت التباین بین معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
السیطرة على شركة تابعة تم بیعھا أو المساھمة بھا لصالح شركة زمیلة أو مشروع مشترك. توضح التعدیΚت أن الربح أو 
الカسارة الناتجة عن بیع أصول أو المساھمة بھا تمثل عمل تجاري، كما تم تعریفھا في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

میلة أو مشروعھ المشترك، یتم اΙعتراف بھ بشكل كامل. أي ربح أو カسارة ناتجة عن بیع ، بین المستثمر وشركتھ الز3
أو المساھمة بأصول Ι تمثل عمل تجاري، یتم اΙعتراف بھا فقط بحدود حصص المستثمر غیر ذي الصلة في الشركة 

1لفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد الزمیلة أو المشروع المشترك. یجب تطبیق ھذه التعدیΚت بأثر Ιحق وتعتبر نافذة ل
، مع السماح بالتطبیق المبكر. Ι یتوقع أن یكون لھذه التعدیΚت أي تأثیر على المجموعة.2016كانون الثاني 

):2014الى 2012التحسینات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (دورة -
. وتتضمن:2016كانون الثاني 1نویة التي تبدأ في أو بعد ھذه التحسینات تعتبر نافذة التطبیق للفترات الس

: اΕصول غیر المتداولة المحتفظ بھا برسم البیع والعملیات غیر المستمرة5معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
: اΕدوات المالیة: اΗفصاحات7معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
ع الموظفین: مناف19معیار المحاسبة الدولي رقم ◄
: التقاریر المالیة المرحلیة34معیار المحاسبة الدولي رقم ◄

Ι یتوقع أن یكون لھذه التعدیΚت أي أثر جوھري على المجموعة.

: مبادرة اΗفصاح:1التعدیΚت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
معیار المحاسبة الدولي رقم "عرض البیانات المالیة" Ι 1التعدیΚت على معیار المحاسبة الدولي رقم  بل 1تغیر جوھریاً

توضح المتطلبات الحالیة للمعیار. ھذه التعدیΚت توضح:
1متطلبات اΕھمیة النسبیة في معیار المحاسبة الدولي رقم ◄
أن بنود محددة في بیاني اΕرباح والカسائر والدカل الشامل اآلカر وبیان المركز المالي یمكن عرضھا بشكل منفصل◄
المنشآت لدیھا المرونة في ترتیب عرض اΗیضاحات حول البیانات المالیةأن ◄
بطریقة حقوق ◄ أن حصة الدカل الشامل اآلカر من الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة التي یتم معالجتھا محاسبیاً

إل ى اΕرباح والカسائر الملكیة یجب عرضھا بشكل مجمع في بند واحد، وتصنیفھا إلى بنود سیتم إعادة تصنیفھا Ιحقاً
إلى اΙرباح والカسائر. وأカرى لن یتم إعادة تصنیفھا Ιحقاً

على ذلك، فإن التعدیΚت توضح المتطلبات التي تطبق عند عرض مجامیع فرعیة إضافیة في بیان المركز المالي وبیاني  عΚوًة
كانون الثاني 1ات السنویة التي تبدأ في أو بعد اΕرباح والカسائر والدカل الشامل اآلカر. ھذه التعدیΚت تعتبر نافذة للفتر

، مع السماح بالتطبیق المبكر. Ι یتوقع أن یكون لھذه التعدیΚت أي تأثیر على المجموعة.2016
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(تتمة)المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وغیر نافذة التطبیق 2.3

منشآت اΙستثمار: 28، ومعیار المحاسبة الدولي رقم 12و 10التعدیΚت على معیاري التقاریر المالیة الدولیین رقم -
تطبیق استثناء توحید القوائم المالیة:

. 10ا التي ظھرت عند تطبیق استثناء منشآت اΙستثمار في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم تتناول التعدیΚت القضای
أن اΗعفاء من عرض قوائم مالیة موحدة ینطبق على منشأة 10توضح التعدیΚت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

الشركات التابعة لھا بالقیمة العادلة.أم تابعة لمنشأة استثمار، عند قیام منشأة اΙستثمار بقیاس جمیع 
على ذلك، فإن التعدیΚت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  توضح أن الشركة التابعة لمنشأة استثمار 10عΚوًة

ة. جمیع والتي Ι تعتبر كمنشأة استثمار بحد ذاتھا وتقدم カدمات دعم لمنشأة اΙستثمار ھي فقط التي یتم توحید بیاناتھا المالی
تسمح 28الشركات اカΕرى التابعة لمنشأة استثمار تقاس بالقیمة العادلة. التعدیΚت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

للمستثمر، عند تطبیق طریقة حقوق الملكیة، بإبقاء قیاس القیمة العادلة الذي تطبقھ منشأة استثمار زمیلة أو مشروع مشترك 
على حصص شركاتھا التابعة.

، مع 2016كانون الثاني 1ب تطبیق ھذه التعدیΚت بأثر رجعي وتعتبر نافذة للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد یج
السماح بالتطبیق المبكر. Ι یتوقع أن یكون لھذه التعدیΚت أي تأثیر على المجموعة.

أھم التقدیرات المحاسبیة 2.4

اΗی娃رادات والمص娃اریف، إن إعداد البیانات المالیة الموحدة یتطلب من إدارة المجموعة القیام باجتھادات وتقدیرات تؤثر في قیمة 
المالی娃娃ة الموح娃娃دة. باΗض娃娃افة إل娃娃ى اΙلتزام娃娃ات المحتم娃娃ل أن تط娃娃رأوالموج娃娃ودات والمطلوب娃娃ات، واΗفص娃娃احات المرفق娃娃ة ف娃娃ي البیان娃娃ات

الم娃娃رتبط بھ娃娃ذه الفرض娃娃یات والتق娃娃دیرات ق娃娃د ین娃娃تج عن娃娃ھ تع娃娃دیΚت جوھری娃娃ة ف娃娃ي أرص娃娃دة الموج娃娃ودات . إن ع娃娃دم التأك娃娃د المفص娃娃ح عنھ娃娃ا
والمطلوبات في الفترات المستقبلیة.

إن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المستقبلیة لΖحداث غی娃ر المؤك娃دة ف娃ي ت娃اریオ البیان娃ات المالی娃ة الموح娃دة والت娃ي ق娃د ین娃تج 
المالی娃ة مكن أن تؤدي إلى تعدیΚت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظ娃اھرة ف娃ي البیان娃اتعنھا مカاطر ھامة من الم

ھي كما یلي:الموحدة في السنة المالیة الΚحقة، 

مبدأ اΙستمراریة
المجموعة على اΙس娃تمرار ف娃ي العم娃ل عل娃ى أس娃اس مب娃دأ اΙس娃تمراریة. وعل娃ى ال娃رغم م娃ن قدرةقامت إدارة المجموعة بتقدیر مدى 

اΙس娃娃تقرار الت娃娃ي تم娃ر بھ娃娃ا الجمھوری娃娃ة العربی娃娃ة الس娃وریة وحال娃娃ة ع娃娃دم الت娃娃یقن المس娃تقبلیة ف娃娃إن إدارة المجموع娃娃ة متأك娃娃دة م娃娃ن أن حال娃ة ع娃娃دم
وعΚ娃وة عل娃ى ذل娃ك، ف娃إن اΗدارة المدى المستقبلي المنظ娃ور. على اΙستمرار بالعمل في االموارد الكافیة لتساعدھاالمجموعة لدیھ

ھام娃ة ح娃ول ق娃درة المجموع娃ة عل娃ى اΙس娃تمرار كمنش娃أة مس娃تمرة.  لیست على درایة بأیة امور جوھریة من الممكن أن تثی娃ر ش娃كوكاً
.علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة على أساس مبدأ اΙستمراریةبناًء

لمالیةالقیمة العادلة لΖدوات ا
في حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریオ بیان المركز المالي عن طریق اΕسعار المعلنة أو 
التداول النشط لبعض اΕدوات والمشتقات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مカتلفة والتي تتضمن استカدام نماذج 

حصول على المعلومات من مΚحظة السوق. في حال تعذر ذلك، فإن تحدید القیمة العادلة یتطلب التقدیر التسعیر حیث یتم ال
واΙجتھاد.
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أھم التقدیرات المحاسبیة (تتمة)2.4

تدني قیمة التسھیΚت اΙئتمانیة
اΙئتمانیة بشكل ربع سنوي وتقدیر كفایة المؤونة المسجلة في بیان الدカل بناء على تقدیرات تقوم المجموعة بمراجعة التسھیΚت 

اΗدارة لمبالغ وفترات التدفقات النقدیة المستقبلیة. وفي سبیل تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة تقوم المجموعة باجتھادات حول 
ول علیھا. إن ھذه التقدیرات مبنیة بشكل رئیسي على فرضیات وضع المدین المالي وصافي قیمة الضمانة المتوقع الحص

وعوامل متعددة لھا درجات متفاوتة من التقدیر وعدم التیقن وأن النتائج الفعلیة قد تカتلف عن التقدیرات وذلك نتیجة التغیرات 
الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقدیرات في المستقبل.

یم القروض والسلف الھامة بشكل منفرد، تقوم المجموعة بتشكیل مカصص Ιنカفاض باΗضافة إلى المカصص الناتج عن تقی
القیمة بشكل جماعي وذلك بتجمیع القروض والسلف ذات السمات المتشابھة لمカاطر اΙئتمان وتقییمھا بشكل جماعي Ιنカفاض 

القیمة.

الموجودات الضریبیة المؤجلة
عن صافي الカسارة الضریبیة المتوقع اΙستفادة منھا عند تحقق الربح الضریبي. یتم اΙعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة 

یتطلب اΙعتراف بالموجودات الضریبیة المـؤجلة تقدیرات من اΗدارة مبنیة على فترة ومبالغ اΕرباح المستقبلیة الカاضعة 
للضریبة باΗضافة إلى カطط الضریبة المستقبلیة.

أھم السیاسات المحاسبیة2.5

Εھم السیاسات المحاسبیة التالیة:أ عدت البیانات المالیة الموحدة المرفقة وفقاً

التعامΚت بالعمΚت اΕجنبیة
یتم تسجیل التعامΚت التي تتم بالعمΚت اΕجنبیة Κカل السنة بأسعار الصرف السائدة في تاریオ حدوث ھذه التعامΚت، ویتم 

المالیة بأسعار صرف العمΚت اΕجنبیة السائدة في تاریオ بیان المركز المالي الموحد تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات 
والمعلنة من قبل مصرف سوریة المركزي. یتم تسجیل اΕرباح والカسائر الناتجة عن التحویل إلى العملة الرئیسیة للمجموعة 

في بیان الدカل الموحد.

مالیة الموحدة والتي تمثل العملة الرئیسیة للمجموعة.إن اللیرة السوریة ھي عملة إظھار البیانات ال

معلومات القطاع

قطاع اΕعمال یمثل مجموعة من الموجودات والعملیات التي تشترك معا في تقدیم منتجات أو カدمات カاضعة للمカاطر 
وعوائد تカتلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أカرى.

أو カدمات في بیئة اقتصادیة محددة カاضعة لمカاطر وعوائد تカتلف عن تلك القطاع الجغرافي یرتبط في تقدیم منتجات
المتعلقة بقطاعات تعمل في بیئات اقتصادیة أカرى.

یتم توزیع التقاریر القطاعیة للمجموعة كما یلي: تجزئة، شركات، الカزینة.

اΙعتراف باΕدوات المالیة وإعادة تقییمھا
ھ موجودات مالیة لطرف ومطلوبات مالیة أو أدوات حقوق ملكیة لطرف آカر.اΕدوات المالیة ھي أي عقد ینتج عن

ゎـاریـخ اハΙـわـراف§
یتم اΙعتراف بشراء وبیع الموجودات المالیة بتاریオ اΙلتزام بتلك المعامΚت.

اハΙـわـراف األولي باألدوات المالیة§
یتم والغرض من اقتنائھا カصائصھا وتصنیف اΙدوات المالیة ضمن مجموعات معینة عند اΙعتراف اΙولي بھا علىیعتمد

المقاسة المالیة باستثناء اΕدواتاΙعتراف بكافة اΙدوات المالیة وتسجیلھا مبدئیاً  بالقیمة العادلة مضافا ً إلیھا تكالیف اΙقتناء 
رباح أو الカسائر.اΕبالقیمة العادلة من Κカل 
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أھم السیاسات المحاسبیة (تتمة)2.5

اΙعتراف باΕدوات المالیة وإعادة تقییمھا (تتمة)

أرباح الیوم األول§
عندما یカتلف سعر المعاملة في السوق غیر النشط عن القیمة العادلة الحالیة Εداة مماثلة في السوق الحالي الملحوظ أو 

الحالیة باستカدام أسلوب تقییم تعتمد متغیراتھ فقط على بیانات من اΕسواق الملحوظة تعترف المجموعة عن القیمة العادلة
القیمة العادلة (ربح الیوم اΕول) قي بیان الدカل الموحد ضمن بند "صافي أرباح مباشرة بالفرق بین سعر المعامـلـة و

(カسائر) استثمارات مالیة ".

عند عدم توافر البیانات بشكل ملحوظ Ι یتم اΙعتراف بالفرق بین سعر المعاملة والقیمة باستカدام أسلوب التقییم حتى 
باΕداة المالیة.توافر المعلومات بشكل ملحوظ أو إلغاء اΙعتراف 

األرصدة واإلیداハات لدى المصارف والقروض والسلف§
 オیداعات لدى المصارف والقروض والسلف ھي موجودات مالیة ذات مدفوعات ثابتة ومحددة ولھا تاریΗرصدة واΕا

مالیة بالقیمة استحقاق ثابت غیر متداولة في سوق نشط أو مصنفة كموجودات متوفرة للبیع أو للمتاجرة أو موجودات 
العادلة من Κカل بیان الدカل الموحد. یتم تقییم اΕرصدة واΗیداعات لدى المصارف والقروض والسلف بالتكلفة المطفأة 
منھا أیة مカصصات لتدني القیمة المستقبلیة وأیة مبالغ تم إطفاؤھا. یتم  باستカدام طریقة معدل الفائدة الفعلي مطروحاً

"الفوائد الدائنة" في بیان الدカل الموحد، كما یتم اΙعتراف بالカسائر الناتجة عن تدني القیمة تسجیل اΗطفاءات ضمن بند 
في بند "مصروف مカصص الカسائر اΙئتمانیة" ضمن بیان الدカل الموحد.

الموجودات أوالمطلوبات المالیة Εغراض المتاجرة §
راؤھا بغرض بیعھا او اعادة شراءھا في المستقبل القریب یتم تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة التي یتم ش

او تكون عبارة عن جزء من محفظة تدار كمجموعة واحدة ویكون ھناك دلیل فعلي حالي على انھا ستحقق ربحا ً في 
ت المدى القریب . حیث یتضمن ھذا التصنیف ادوات الملكیة وادوات الدین والمراكز القصیرة لΚدوات المالیة واΙدوا

.المالیة المカتلفة التي یتم اقتنائھا بشكل اساسي بغرض بیعھا او اعادة شرائھا في المدى القریب

یتم تسجیل الموجودات او المطلوبات المالیة للمتاجرة في بیان المركز المالي الموحد بالقیمة العادلة عند الشراء (تقید 
راء)، ویعاد تقییمھا في تاریオ البیانات المالیة الموحدة بالقیمة بیان الدカل الشامل الموحد عند الشمصاریف اΙقتناء في

العادلة ویتم تسجیل التغیرات الΚحقة في القیمة العادلة في بیان الدカل الشامل الموحد في نفس فترة حدوث التغیر بما فیھا 
عمΚت اΕجنبیة.كما یتم تسجیل التغیر في القیمة العادلة الناتجة عن فروقات تحویل بنود الموجودات غیر النقدیة بال

، ویتم تسجیل "رباح (カسائر) موجودات مالیة للمتاجرة"أاΙرباح الموزعة في بیان الدカل الشامل الموحد ضمن بند 
. "الدائنةوائدالف"الفوائد المتحققة او المدفوعة في بیان الدカل الشامل الموحد ضمن بند 

ستحقاق محتفظ بھا حتى تاریオ اΙموجودات مالیة§
オالموجودات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریΕستحقاق تتمثل في اΙو محددة ولھا أدوات المالیة التي تحمل دفعات ثابتة ا

オحتفاظ بھا حتى تاریΙاستحقاق ثابتة ولدى المجموعة النیة والقدرة على ا オاستحقاقھا.تواری

オستحقاق بدایة ً بالقیمة العادلة (التكلفة) مضافا ً الیھا تكالیف یتم تسجیل الموجودات المالیة المحتفظ بھا حتى تاریΙا
اΗقتناء كالعموΙت، وبعدذلك یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة بإستカدام طریقة الفائدة الفعلیة مطروحا ً منھا مカصص التدني 

الشراء واΙتعاب التي تشكل جزء Ι في القیمة. یتم احتساب التكلفة المطفأة بعد اカΕذ باΙعتبار اي カصم أو عΚوة على
"المدینة"الفوائد او "الفوائد الدائنة"یتجزأ من الفائدة الفعلیة. اΙطفاء یتم قیده ضمن بیان الدカل الشامل الموحد في بند 

حسب واقع الحال.

ارات مالیة محتفظ بھا カسائر التدني في القیمة یتم قیدھا في بیان الدカل الشامل الموحد ضمن بند "مصروف カسارة إستثم
لتاریオ اΙستحقاق". 
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أسس اΗعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)2

أھم السیاسات المحاسبیة (تتمة)2.5

اΙعتراف باΕدوات المالیة وإعادة تقییمھا (تتمة)

موجودات مالیة مصنفة كقروض وسلف§
ثابتة ومحددة والتي لدیھا دفعات " محتفظ بھا حتى تاریخ اΙستحقاق"تدرج أدوات التسلیف التي Ι ینطبق علیھا تعریف 

ولكنھا غیر مدرجة في أسواق مالیة نشطة بالتكلفة المطفأة بعد حسم مカصص التدني في القیمة. بعد القیاس المبدئي، 
قیاس الموجودات المالیة المصنفة  كقروض وسلف بالتكلفة المطفأة، بعد حسم مカصص التدني. یتم إثبات یتم Ιحقاً

"أرباح (カسائر) استثمارات مالیة" بندالカسائر الناتجة من تدني ھذه القروض والسلف في بیان الدカل الموحد ضمن
ارأي اΙعتبیؤカذ فياحتساب التكلفة المطفأة عندوفي حساب مカصص التدني ضمن بیان المركز المالي الموحد. 

Ι یتجزأ من سعر الفائدة الفعلي. یتم تضمین اΗطفاء عندوカصومات أعΚوات  اΙقتناء والرسوم التي تعتبر جزءاً
ضمن بند "الفوائد الدائنة" في بیان الدカل الموحد. 

إلغاء اΙعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة

المالیةموجوداتال§
–المالي أو جزء من مجموعة من اΕصول المالیة المتشابھة (أو جزء من اΕصلإلغاء اΙعتراف باΕصل المالي یتم 

) عند:حسب مقتضى الحال
انتھاء الحقوق في استΚم التدفقات النقدیة من اΕصل المالي، أو-
بالكاملبنقل الحقوق بإستΚم التدفقات النقدیة لΖصل المالي، أو تحمل مسؤولیة دفع التدفقات النقدیةمجموعةقیام ال-

بنقل جمیع مجموعةقیام الإما (أ) ، وجوھري من Κカل ترتیبات تحویللطرف ثالث حال استΚمھا بدون تأカیر 
بنقل أو اΙحتفاظ بجمیع مカاطر مجموعةإذا لم تقم ال(ب)، أوبشكل جوھريملكیة اΕصل الماليمنافعمカاطر و

رة على اΕصل.السیط،لكن قامت بتحویل اΕصل المالي بشكل جوھريمنافعو

مجموعة بنقل حقوق استΚم التدفقات النقدیة Εصل أو أنھا دカلت في ترتیبات تحویل، فإنھا تقیم فیما إذا العندما تقوم 
منافع بنقل أو اΙحتفاظ بجمیع مカاطر ومجموعةإذا لم تقم الاحتفظت بمカاطر ومنافع ملكیة اΕصل والى أي مدى. 

ستمر باΙعتراف باΕصل مجموعة تالالسیطرة على اΕصل المنقول، فإنحول ، ولم تاΕصل بشكل جوھريملكیة
باΙعتراف باΙلتزام المصاحب. یتم تقییم الفي ھذه الحالة، تقوم المستمرة. االمنقول إلى حد مشاركتھ مجموعة أیضاً

مجموعة.البل اΕصل المنقول واΙلتزام المصاحب على أساس یعكس الحقوق واΙلتزامات المحتفظ بھا من ق

یتم تقییم المشاركة المستمرة التي لھا شكل ضمان لΖصل المنقول بالقیمة الدفتریة اΕصلیة لΖصل أو أكبر قیمة یمكن 
.أن یطلب من المجموعة دفعھا، أیھما أقل

المالیةمطلوباتال§

استبدال اΙلتزام المالي الحالي بآカر وبشروط یتم استبعاد اΙلتزام المالي عند انقضائھ أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. عند 
مカتلفة، یتم محاسبة ھذا التعدیل على أنھ انقضاء لΚلتزام المالي اΕصلي واعتراف بالتزام مالي جدید ویتم اΙعتراف 

.الموحدبالفرق كربح أو カسارة في بیان الدカل الشامل
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لسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)أسس اΗعداد وا2

أھم السیاسات المحاسبیة (تتمة)2.5

القیمة العادلة
على قیمتھا العادلة بتاریオ بیان المركز المالي. تقوم المجموعة بقیاس اΕدوات المالیة كالموجودات المالیة المتوفرة للبیع بناًء

السوق القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن استΚمھ من بیع أصل أو دفعھ لنقل التزام في عملیة منتظمة بین مشاركین في إن
بتاریオ قیاس اΕدوات المالیة. إن قیاس القیمة العادلة مبني على افتراض أن عملیة بیع اΙصل أو نقل اΙلتزام تحدث في:

زام،إما السوق اΕساسي لΖصل أو اΙلت-
أو عند غیاب السوق اΕساسي، في أكثر سوق مΚئم لΖصل أو اΙلتزام.-

للمجموعة. على أن یكون السوق اΕساسي أو أكثر سوق مΚئم متاحاً
على اΙفتراضات التي یعتمد علیھا المشاركون في السوق عند تسعیر ھذه اΕدوات  یتم قیاس القیمة العادلة Εصل أو التزام بناًء

راض أن المشاركین في السوق یعملون على تحقیق أفضل مصالح اقتصادیة لھم.على افت
تقوم المجموعة باستカدام طرق تقییم مناسبة للظروف المحیطة والتي یتوفر لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، وتعظیم 

Ι یمكن مΚحظتھا.استカدام المعطیات المΚئمة التي یمكن مΚحظتھا و تقلیل استカدام المعطیات التي 
جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس قیمتھا العادلة أو اΙفصاح عنھا في البیانات المالیة الموحدة یتم تصنیفھا في 
على أقل مستوى من المعطیات التي لھا تأثیر جوھري على قیاس القیمة  التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، الموضح أدناه، بناًء

ل:العادلة كك
مماثلة.ومطلوباتلموجوداتة نشطةق مالیاسوأالمدرجة (غیر المعدلة) في السوق : أسعار )1(المستوى -
القیمة العادلة یمكن قیاسالتي لھا تأثیر جوھري علىیكون فیھا المستوى اΙدنى من المعطیات: طرق تقییم)2(المستوى -

مΚحظتھا مباشرة أو بشكل غیر مباشر. 
القیمة العادلة غیر قیاسالتي لھا تأثیر جوھري علىیكون فیھا المستوى اΙدنى من المعطیاتطرق تقییم: )3(المستوى -

ملحوظة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بھا في البیانات المالیة الموحدة بشكل متكرر، تحدد المجموعة فیما إذا كان ھناك ایة 
من Κカل اعادة تقییم التصنیف في نھایة كل فترة مالیة.تحویΚت بین مستویات التسلسل الھرمي

تدني قیمة الموجودات المالیة
أو المركز المالي الموحد بتقییم م娃ا إذا ك娃ان ھن娃اك دلی娃ل موض娃وعي عل娃ى ت娃دني قیم娃ة اΕص娃ل الم娃الي بیانتقوم المجموعة في تاریخ 

Εة ا娃الي أو مجموع娃ل الم娃صΕفض قیمة اカصول المالیة. تنΕوعي مجموعة ا娃ل موض娃اك دلی娃ان ھن娃ط إذا، ك娃ة إذا، وفق娃ول المالی娃ص
على انカفاض القیمة نتیجة لواحد أو أكثر من اΕحداث التي وقعت بعد اΙعتراف اΕولي باΕص娃ل (ح娃دث カس娃ارة) ویك娃ون لح娃دث 

مالی娃ة الت娃ي یمك娃ن (أو أحداث) الカسارة تل娃ك أث娃ر عل娃ى الت娃دفقات النقدی娃ة المس娃تقبلیة المق娃درة لΖص娃ل الم娃الي أو مجموع娃ة اΕص娃ول ال
تقدیرھا بموثوقیة. تشمل اΕدلة الموضوعیة مؤشرات ت娃دل عل娃ى أن المقت娃رض أو مجموع娃ة المقترض娃ین یواجھ娃ون ص娃عوبة مالی娃ة 
كبی娃娃رة، إΚ娃娃カل وتقص娃娃یر ف娃娃ي دفع娃娃ات الفائ娃娃دة أو المبل娃娃غ اΕص娃娃لي، احتم娃娃ال كبی娃娃ر لΘفΚ娃娃س أو إع娃娃ادة تنظ娃娃یم م娃娃الي، إش娃娃ارة البیان娃娃ات 

ع娃娃دد متزای娃娃د م娃娃ن ال娃娃دیون وال娃娃دفعات الملحوظ娃ة إل娃娃ى أن ھن娃娃اك ان ًΚث娃娃درة م娃娃تقبلیة المق娃娃ة المس娃娃دفقات النقدی娃娃ي الت娃娃اس ف娃娃ل للقی娃娃اض قاب娃娃فカ
.المؤجلة و/أو الظروف اΙقتصادیة التي ترتبط بتعثرات السداد

إیداハات وأرصدة لدى المصارف والقروض والسلف§
، تقوم والقروض والسلف المسجلة بالتكلفة المطفأةبالنسبة لΘیداعات واΕرصدة لدى المصارف والمؤسسات المصرفیة 

بتقییم ما إذا كان ھنالك دلیل موضوعي على تدني القیمة بشكل منفرد لΖصول المالیة التي تعتبر ھامة بشكل  ًΙالمجموعة أو
وجود دلیل منفرد، وبشكل جماعي بالنسبة لΖصول المالیة التي Ι تعتبر ھامة بشكل منفرد. وإذا حددت المجموعة عدم 

أم Ι، تقوم بتضمین اΕصل في مجموعة من  موضوعي على تدني قیمة Εصل مالي یتم تقییمھ  بشكل منفرد، سواء كبیراً
اΕصول المالیة ذات سمات متشابھة لمカاطر اΙئتمان وی⊥قیمھم بشكل جماعي لتدني القیمة. Ι ت⊥شمل اΕصول التي یتم تقییمھا 

لتي یتم أو یستمر اΙعتراف بカسائر تدني القیمة الカاصة بھا في التقییم الجماعي لتدني القیمة.بشكل منفرد لتدني القیمة وا

في حال تواجد دلیل موضوعي على تكبد カسارة، یتم قیاس مبلغ الカسارة على أنھ الفرق بین المبلغ المسجل لΖصل والقیمة 
التي لم یتم تكبدھا). یتم تカفیض القیمة المتوقعة ر اΙئتمان المستقبلیة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة (باستثناء カسائ

یتم اΙستمرار بحساب الدفتریة لΖصل من Κカل مカصص الカسائر اΙئتمانیة ویتم اΙعتراف بمبلغ الカسارة في بیان الدカل.
カدام معدل الفائدة المستカفضة وذلك باستカصمایرادات الفوائد على القیمة الدفتریة المカمن أجل لتدفقات النقدیة المستقبلیة ادم ل

قیاس カسارة التدني. 



)عامةشركة مساھمة مغفلةالمصرف الدولي للتجارة والتمویل (
الموحدةیضاحات حول البیانات المالیةإ

2015كانون اΕول 13

17

لسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)أسس اΗعداد وا2

أھـم السـیاسـات المحاسـبـیـة (تتمة)2.5

تدني قیمة الموجودات المالیة (تتمة)

إیداعات وأرصدة لدى المصارف والقروض والسلف (تتمة)§
سعر إذا كان للقرض . یتم خصم القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة باستخدام سعر الفائدة الفعلي اΕصلي

فائدة متغیر، یكون معدل الカصم لقیاس أي カسائر انカفاض قیمة ھو سعر الفائدة الفعلي الحالي. یعكس حساب القیمة 
درة لΖصل المالي المضمون بالرھن التدفقات النقدیة التي یمكن أن تنتج عن الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المق

.Ι منھا تكالیف الحصول على الضمان وبیعھ، سواء كانت التسویة للرھن ممكنة أو تسویة الرھن مطروحاً

(مثΚً، على أساس ولغرض التقییم الجماعي Ιنカفاض القیمة، یتم جمع اΕصول المالیة المتشابھة في مカاطر اΙئتمان 
تقییم مカاطر اΙئتمان أو عملیة التصنیف التي تتناول نوع اΕصل والصناعة والموقع الجغرافي ونوع الضمان ووضع 

والعوامل اカΕرى ذات الصلة). استحقاق الدفع سابقاً

ماعي على أساس تاریオ یتم تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة في مجموعة اΕصول المالیة التي یتم تقییمھا بشكل ج
الカسائر لΖصول التي لھا カصائص مカاطر ائتمان مشابھة لتلك التي في المجموعة. تستカدم المجموعة عند عدم 
توافر تاریオ للカسائر カاص بھا أو カبرة كافیة، فإنھا تعتمد على カبرة اآلカرین المتماثلین معھا للمجموعات المقارنة 

تجربة المجموعة السابقة في تحقیق ھذه الカسائر على أساس البیانات الملحوظة لل امن اΕصول المالیة. ویتم تعدی
الحالیة لعكس آثار الظروف الحالیة التي لم تؤثر على الفترة التي استند علیھا في تحقیق الカسائر السابقة وإلغاء آثار 

الظروف في الفترة السابقة غیر المتاحة حالیاً.

الدیون المجدولة§
موعة بإعادة التفاوض بشأن شروط قرض معین لتعدیلھا بتمدید فترة التسدیدات وذلك بسبب الصعوبات قد تقوم المج

عند الموافقة على الجدولة أصوΙ ،ًΙ یعتبر ھذا الدین مستحق وتستمر اΗدارة بمراجعة . المالیة التي یواجھھا المقترض
.ییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تدني القیمةالدین للتأكد من إمكانیة التسدیدات المستقبلیة، كما یتم تق

الدیون المعاد ھیكلتھا§
یقصد بإعادة الھیكلة إعادة ترتیب وضع التسھیΚت اΙئتمانیة من حیث تعدیل اΕقساط أو إطالة عمر التسھیΚت 

.ةاΙئتمانیة أو تأجیل بعض اΕقساط أو تمدید فترة السماح، وتم تصنیفھا كدیون تحت المراقب

الدیون المشطوبة§
یتم إعدام الدیون من خΚل حساب المخصص المكون عندما Ι یكون ھناك أي توقع منطقي مستقبلي Ιسترداد الخسائر، 

. وأن كامل الضمانات قد تم تسییلھا أو تم نقلھا للمصرف

مエاسبة الエわوط
من أجل إدارة مخاطر . العمΚت اΕجنبیة، ومخاطر اΙئتمانوتستخدم المجموعة المشتقات المالیة Ηدارة مخاطر أسعار الفائدة، 

.تستوفي شروط محددةمحاسبة التحوط للمعامΚت التي تطبیقمعینة تقوم المجموعة ب
وأداة التحوط بما في ذلك طبیعة المخاطر وھدف تحوط لھتحوط، تقوم المجموعة بتوثیق العΚقة بین البند المالعملیة ایةند بدع

عند بدایة عملیة التحوط استخدام التحوط والطریقة التي سیتم من خΚلھا تحدید مدى فعالیة التحوطادارة المخاطرمن ةوإستراتیجی
.وخΚل فترة سریانھا

التقاص
ھناك إذا كان الموحدالمركز الماليبیانالمبلغ الصافي في وإظھاربین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة إجراءالمقاصةیتم 

ق الموجودات یتحقصافي المبلغ للتسویتھا على أساس وأن ھناك نیة حق قانوني قائم وملزم Ηجراء المقاصة بین المبالغ المسجلة،
.الوقتذاتفي المطلوبات وتسویة 
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أھم السیاسات المحاسبیة (تتمة)2.5

عقود اΗیجار

إن تحدید فیما إذا كان عقد ما ھو إیجار أو یتضمن إیجار یتم بناء على جوھر العملیة ویتطلب تحدید فیما إذا كان الوفاء بالعقد 
. یعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة وإن العقد ینقل الحق في استخدم ھذا اΕصل

كمسわأجرالمجموハة §
إن عقود اΗیجار التي Ι تتضمن التحویل وبشكل جوھري المخاطر والمنافع المرتبطة بملكیة اΕصل للمجموعة بشكل 

الدخل الموحد بیانیتم تسجیل مدفوعات عقود اΗیجار التشغیلیة كمصاریف في . جوھري تعتبر عقود إیجار تشغیلیة
اΙعتراف بالمدفوعات الطارئة لعقود اΗیجار كمصاریف في الفترة التي یتم . بطریقة القسط الثابت على مدى مدة العقد

.یتم تكبدھا فیھا

تحقق اΗیرادات واΙعتراف بالمصاریف

یتم اΙعتراف باΗیراد فقط عندما یكون من المحتمل أن المنافع اΙقتصادیة سوف تتدفق إلى المجموعة، وفیما یلي المقاییس 
:والمصروفباΗیرادالمتبعة لΚعتراف 

الـفـوائـد الـدائـنة والـمـدیـنـة §
بالنسبة لجمیع اΕدوات المالیة المقیمة بالتكلفة المطفأة واΕدوات المالیة التي تتقاضى فائدة والمصنفة متوفرة للبیع، یتم 

لمعدل الفائدة الفعلي خΚل العمر المتوقع لΖداة .تسجیل الفوائد الدائنة والمدینة وفقاً

إذا قامت المجموعة بمراجعة تقدیراتھا الخاصة بالمدفوعات أو المقبوضات، فإنھ یعدل المبلغ المسجل للموجودات أو 
وتعید المجموعة حساب المبلغ المسجل من خΚل . المطلوبات المالیة لیعكس التدفقات النقدیة المقدرة الفعلیة والمعدلة

تقبلیة المقدرة بسعر الفائدة الفعلي اΕصلي لΖداة المالیة، ویتم اΙعتراف حساب القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المس
باΗضافة إلى ذلك، بالنسبة لΖصول المالیة المعاد تصنیفھا والتي قامت المجموعة . بالتعدیل على أنھ دخل أو مصروف

إن أثر ھذه الزیادة یعترف بھا . نقدیةبزیادة التدفقات النقدیة المقدرة لھا نتیجة زیادة إمكانیة تحصیل ھذه التدفقات ال
. كتسویة على معدل الفائدة الفعلي من تاریخ التغییر في التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة

عندما یتم تخفیض قیمة اΕصل المالي أو مجموعة اΕصول المالیة المشابھة نتیجة لخسارة تدني القیمة، یتم اΙعتراف 
.عر الفائدة الفعلي اΕصلي على القیمة الدفتریة المعدلةبدخل الفائدة باستخدام س

الバموΙت الدائنة§

:تحقق المجموعة عموΙت دائنة من الخدمات المتنوعة المقدمة للعمΚء ویمكن تصنیف إیراد العموΙت كما یلي

الバموΙت الدائنة المエققة من الخدمات المقدمة خΚل فわرة زمنیة مバینة-
المحققة من تقدیم الخدمات خΚل فترة زمنیة محددة ویتم اΙعتراف فیھا كإیراد على أساس تؤجل العموΙت 

ما یتم استخدامھا وتحقیقھا كتعدیل على . الفترة الزمنیة یتم تأجیل رسوم اΙرتباطات لتقدیم قروض التي غالباً
. معدل الفائدة الفعلي على تلك القروض إذا كانت ذات أھمیة

نة المエققة من ゎنفیذ ハمل ھامالバموΙت الدائ-
.یعترف بالعموΙت كإیرادات عند إنجاز العمل الھام

ゎـوزیバـات األرباح §
.یتم اΙعتراف باΕرباح عندما ینشأ حق للمجموعة باستΚم الدفعات
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تحقق اΗیرادات واΙعتراف بالمصاریف (تتمة)

صافي دカل المتاجرة§
یتضمن ھذا البند اΕرباح أو الخسائر الناتجة عن تغیرات القیمة العادلة والفوائد الدائنة والمدینة المتعلقة بھا باΗضافة 

.والمطلوبات المالیة المتاحة للمتاجرةإلى توزیعات أرباح الموجودات 

الكفاΙت المالیة
من خΚل نشاطھا اΙعتیادي تقوم المجموعة بمنح كفاΙت مالیة على شكل اعتمادات مستندیة، كفاΙت، وقبوΙت ویتم اΙعتراف 

بعد اΙعتراف اΕولي یتم . محصللكفاΙت المالیة بالقیمة العادلة ضمن بند مطلوبات أخرى بما یعادل القسط البإیرادات ااΕولي 
منھ اΗطفاء المعترف بھ في  الدخل بیانقیاس التزام المجموعة لكل كفالة على حدة من خΚل المقارنة بالقسط المحصل مطروحاً

. الموحد وأفضل تقدیر للمدفوعات لتسویة اΙلتزام المالي الناتج عن ھذه الكفالة واعتماد القیمة اΕكبر بینھما

الدخل بیانفي " ات متنوعةمخصص"إن أیة زیادة في المطلوبات الناتجة على الكفاΙت المالیة یتم اΙعتراف بھا ضمن بند 
من خΚل إطفاء القسط " العموΙت والرسوم الدائنة"الدخل الموحد ضمن بند بیانیتم اΙعتراف بالقسط المحصل في . الموحد

.على مدى فترة الكفالةالمحصل باستخدام طریقة القسط الثابت 

النقد وما في حكمھ
خΚل مدة ثΚثة أشھر، ویتضمن النقد یكون استحقاقھا اΕصليیشمل النقد وما في حكمھ على النقد واΕرصدة النقدیة التي 

خΚل مدةیكون استحقاقھا اΕصليالمركزي واΕرصدة لدى المصارف، وتطرح ودائع البنوك التي المصرفواΕرصدة لدى 
.ثΚثة أشھر

الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة ما عدا اΕراضي بالتكلفة مضافا إلیھا التكالیف اΕخرى المرتبطة بھا مباشرة المشاریع تحت التنفیذ ویتم إظھار 

الزمني عند تغیر یتم تغییر طریقة استھΚك الموجودات الثابتة وعمرھا . بعد خصم اΙستھΚك المتراكم وأي انخفاض في القیمة
.نمط استھΚك المنافع اΙقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھا وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي

یتم احتساب اΙستھΚك بطریقة القسط الثابت وذلك لتخفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على طول عمرھا اΗنتاجي، كما 
.تم استھΚك اΕراضيأنھ Ι ی

:فیما یلي اΕعمار اΗنتاجیة المتوقعة للموجودات الثابتة

سنة20إلى 5من بناءالالمباني وتحسینات §

سنوات10إلى 5من المفروشات والتجھیزات والسیارات§

أی娃ة أرب娃اح أو . اΙعتراف باΕصل عند استبعاده أو عندما Ι یكون ھناك منافع اقتصادیة متوقعة من استخدامھ أو استبعادهإلغاءیتم 
تس娃جل ھ娃ذه . قیم娃ة اΕص娃ل المس娃تبعدص娃افي خسائر تنجم عن استبعاد اΕصل تحتسب على أنھا الفرق ب娃ین عوائ娃د اس娃تبعاد اΕص娃ل و

.موحد ضمن بند إیرادات أو مصاریف أخرى في نفس السنة التي تم استبعاد اΕصل فیھاالدخل البیاناΕرباح أو الخسائر في 

.Ι یتم استھΚك المشاریع قید التنفیذ حتى تصبح جاھزة لΚستخدام وتوضع قید التشغیل
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الموجودات غیر الملموسة
في حال شرائھا فإنھ یتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة وفیما بعد یتم تقییمھا بصافي القیمة الدفتریة والتي ھي عبارة 

منھا أیة مخصصات لΘطفاء وأیة مخصصات متعلقة بتدني  ًΙیتم تقدیر عمر الموجودات غیر الملموسة . قیمتھاعن التكلفة منز
ویتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر زمني محدد خΚل ھذا العمر ویقید . الزمني لفترة محددة أو لفترة غیر محددة

ة التدني في قیمتھا في أما الموجودات غیر الملموسة التي عمرھا الزمني غیر محدد فیتم مراجع. الدخل الموحدبیاناΗطفاء في 
كذلك تتم مراجعة تقدیر العمر الزمني وطرق . الدخل الموحدبیانالمالیة ویتم تسجیل أي تدني في قیمتھا في البیاناتتاریخ 

یجب تغییر طریقة إطفاء اΕصل غیر . اΗطفاء لتلك الموجودات في نھایة كل سنة ویتم إجراء أیة تعدیΚت على الفترات الΚحقة
وس وعمره الزمني عند تغیر نمط اھتΚك المنافع اΙقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھ،كلما كان ذلك ضروریا، وتعالج ھذه الملم

التغییرات على أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي، كما وتعالج مصاریف إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات العمر المحدد 
.لمشابھة لھا من حیث الطبیعةالدخل الموحد مع العناصر ابیانفي 

.یتم احتساب اΗطفاء بطریقة القسط الثابت وذلك لتخفیض قیمة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة على طول عمرھا اΗنتاجي
:فیما یلي اΕعمار اΗنتاجیة المتوقعة للموجودات غیر الملموسة

سنوات3برامج الكمبیوتر§
سنوات5الفروغ§

لدیون مستحقةالموجودات التي آلت ملكیتھا للبنك وفاًء
تظھر الموجودات التي آلت ملكیتھا للمصرف  في بیان المركز المالي الموحد ضمن بند "موجودات أカرى" وذلك بالقیمة التي 

بشكل إفرادي، آلت بھا للمصرف أو القیمة العادلة أیھما أقل، ویعاد تقییمھا  في تاریオ البیانات المالیة الموحدة بالقیمة العادلة
ویتم تسجیل أي تدني في قیمتھا كカسارة في بیان الدカل الشامل الموحد وΙ یتم تسجیل الزیادة كإیراد. یتم تسجیل الزیادة 

.الΚحقة في بیان الدカل الشامل الموحد إلى الحد الذي Ι یتجاوز قیمة التدني الذي تم تسجیلھ سابقاً

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

في حال تبین أن قیمة اΕصل المسجلة أكبر من . مؤشر من ھذا النوع، تقوم المجموعة بتقدیر المبلغ القابل لΚسترداد لΖصل
.اΙعتراف بتدني قیمة اΕصل حتى تعادل القیمة القابلة لΚستردادالقیمة القابلة لΚسترداد یتم

مركز مالي یتم تقییم ما إذا كانت توجد أیة دΙلة على أن خسارة تدني تم اΙعتراف بھا في السنوات السابقة بیانفي تاریخ كل 
Εصل الشھرة لم تعد توجد أو أنھا قد انخفضت، وإذا وجدت ھذه الحالة، تقوم المجموعة بتقییم المبلغ القابل لΚسترداد لذلك 

.اΕصل

Εصل فقط إذا كان ھناك تغیر في التقدیرات المستخدمة لتحدید مبلغ اΕصل القابل یجب عكس خسارة التدني المعترف بھا 
لΚسترداد منذ اΙعتراف بآخر خسارة في تدني القیمة، وإذا كانت الحالة كذلك، یجب زیادة المبلغ المرحل لΖصل إلى مبلغھ 

.القابل لΚسترداد

المカصصات
على المجموعة ناتج عن حدث سابق والكلفة الΚزمة لتسویة ) قانوني أو متوقع(یتم إثبات المخصصات عند وجود التزام حالي 

.ھذا اΙلتزام محتملة ویمكن قیاسھا

المحاسبة في تاریオ المتاجرة والسداد
تدرج جمیع المشتریات والمبیعات "العادیة" للموجودات المالیة في تاریオ المتاجرة، وھو التاریオ الذي تلتزم فیھ المجموعة 

راء الموجودات. إن المشتریات والمبیعات العادیة ھي تلك التي تتعلق بالموجودات المالیة التي تتطلب تسلم الموجودات بش
Κカل اΗطار الزمني المنصوص عامة في القوانین أو حسب أعراف السوق.
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حسابات カارج بیان المركز المالي الموحد
تسجل اΙلتزامات التي من المحتمل أن تطرأ نتیجة لنشاطات المجموعة اΙعتیادیة كحسابات نظامیة ویتم اΗفصاح عنھا تحت 

Ι تحسم . المركز المالي، وتتضمن ھذه الحسابات التزامات لمنح سلفات، كتب الكفاΙت واΗعتمادات المستندیةبیانبنود خارج 
. من البنود المدرجة تحت ھذا الباب التأمینات المقبوضة والعائدة لھا

الضرائب

الضریبة الエالیة-أ
) استرداده من(الضریبیة الجاریة للفترات الجاریة والماضیة بالمبلغ المتوقع دفعھ إلى ) الموجودات(یتم قیاس اΙلتزامات 

بتاریخ ) وقوانین الضریبة(السلطات الضریبیة باستخدام معدΙت الضریبة  ًΚالمركز المالي الموحدبیانالساریة فع.

ضریبة دخل مؤجلة-ب
تؤخذ الضرائب المؤجلة بالكامل، باستخدام طریقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة الناتجة ما بین اΕساس الضریبي 

یتم تحدید الضرائب . المركز المالي الموحدبیانالمالیة الموحدة بتاریخ البیاناتللموجودات والمطلوبات وقیمتھا المدرجة في 
المركز بیانالمعمول بھا أو التي ھي بحكم المعمول بھا كما بتاریخ ) القوانین الضریبیةأو(المؤجلة باستخدام نسب الضریبة 

. المالي والتي من المتوقع أن تكون نافذة عند تحقق الضرائب المؤجلة المدینة أو عند استحقاق الضرائب المؤجلة الدائنة

الدخل بیانالمساھمین في حقوق المساھمین ولیس في تدرج الضرائب الحالیة والمؤجلة المتعلقة ببنود مدرجة ضمن حقوق 
. الموحد

مركز مالي وتنزل إلى الحد الذي Ι توجد فیھ أرباح بیانیتم مراجعة القیمة المدرجة لموجودات الضرائب المؤجلة بتاریخ كل 
موجودات الضرائب المؤجلة یتم إعادة تقییم . ضریبیة كافیة للسماح باستعمال كامل أو جزء من موجودات الضرائب المؤجلة

مركز مالي ویتم اΙعتراف بھا إلى الحد الذي توجد فیھ أرباح مستقبلیة كافیة تسمح بتغطیة بیانغیر المعترف بھا بتاریخ كل 
. موجودات الضرائب المؤجلة

توزیعات اΕرباح عن اΕسھم العادیة 
كالتزام ویتم تنزیلھا من حقوق الملكیة عند الموافقة علیھا من قبل مساھمي یتم اΙعتراف بتوزیعات اΕرباح عن اΕسھم العادیة 

. مجموعةال
.المركز المالي الموحدبیانكما یتم اΗفصاح عن توزیعات اΕرباح الموافق علیھا بعد تاریخ 
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نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي3
20152014

سوریةلیرة لیرة سوریة

2,301,760,6412,047,236,711نقد في الカزینة
265,637,769186,698,276(*)نقد في الفروع المغلقة

أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي:
4,937,718,9928,409,963,232حسابات جاریة وتحت الطلب

3,035,519,4622,562,056,893(**)احتیاطي نقدي الزامي

10,540,636,86413,205,955,112

نتیجة للظروف اΙستثنائیة التي تمر بھا الجمھوریة أربعةیمثل المبلغ النقد الموجود في (*)  ً من الفروع التي تم إیقاف العمل فیھا مؤقتا
لحین زوال تلك الظروف  العربیة السوریة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف سوریة المركزي على إیقاف العمل فیھا مؤقتاً

.لتعود بعدھا إلى الخدمة

لیرة سوریة، وأرصدة بالعمΚت اΕجنبیة یبلغ مجموعھا 70,828,864اللیرة السوریة مجموعھا یتكون ھذا الرصید من أرصدة ب
باللیرة السوریة  ً أرصدة باللیرة السوریة (2015كانون اΕول 31لصرف كما في لیرة سوریة حسب سعر ا194,808,905مقوما

باللیرة السوریة 70,828,864مجموعھا  ً لیرة 115,869,412لیرة سوریة، وأرصدة بالعمΚت اΕجنبیة یبلغ مجموعھا مقوما
.)2014كانون اΕول 31سوریة حسب سعر الصرف كما في 

وعلى الرغم من أن تلك اΕرصدة مغطاة بعقود تأمین إΙ أن احتمالیة عدم دفع التعویض من قبل شركة التأمین نتیجة اΕوضاع اΕمنیة 
ضمن تظھر ، لیرة سوریة265,637,769السائدة في مناطق الفروع المغلقة جعلت المصرف یقوم باحتجاز مؤونات بمبلغ 

المخاطر التي Ι تشملھا بولیصة التأمین وذلك لسد أي ضرر قد یصیب المصرف أو فروعھ تغطي مخصص المخاطر المحتملة،
).14اΗیضاح رقم راجع (.المنتشرة في المحافظات على اختΚف طبیعتھ أو قیمتھ

 (**)ً لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك اΙحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى مصرف سوریة المركزي على شكل ودائع من وفقا
3,035,519,462مبلغ 2015كانون اΕول31دون فوائد، وقد بلغ رصید اΙحتیاطي لدى مصرف سوریة المركزي كما في 

من متوسط ودائع العمΚء وذلك باΙستناد الى القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 5%لیرة سوریة والتي تمثل نسبة
5938 オول 31لیرة سوریة كما في 2,562,056,893 مبلغ مقابل 2011 للعام أیار2الصادر بتاریΕإن 2014 .كانون ا

ھذا اΙحتیاطي إلزامي وΙ یتم استعمالھ Κカل أنشطة البنك التشغیلیة.
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أرصدة لدى المصارف4
المجموعمصارف カارجیةمصارف محلیة2015

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

613,404,2468,627,045,1449,240,449,390حسابات جاریة وتحت الطلب
Ε صليودائعΙجل (استحقاقھا ا

2,394,967,56733,318,596,26035,713,563,827(*)قل)أشھر او أΚカ3ل فترة
ودائع Εجل مقیدة السحب (استحقاقھا

149,781,354149,781,354-أشھر او أقل)3اΙصلي Κカل فترة 
)1,020,630,817()1,020,630,817(-مؤونة أرصدة متنازع علیھا (*)

3,008,371,81341,074,791,94144,083,163,754

المجموعمصارف カارجیةمحلیةمصارف 2014
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

5,098,586,663          293,270,9704,805,315,693           حسابات جاریة وتحت الطلب
Ε صليودائعΙجل (استحقاقھا ا

2,025,916,10924,874,673,12526,900,589,234أشھر او أقل) (*)Κカ3ل فترة 
ودائع Εجل مقیدة السحب (استحقاقھا

639,826,841639,826,841-أشھر او أقل)3اΙصلي Κカل فترة 
(439,258,541)(439,258,541)-مؤونة أرصدة متنازع علیھا (*)

2,319,187,07929,880,557,11832,199,744,197

-Εول 31كما في لیرة سوریة149,781,354ةلقاء اعتمادات مستندیرصدة مقیدة السحببلغت اΕمقابل 2015كانون ا
.2014كانون اΕول 31كما كان في لیرة سوریة 639,826,841

لیرة 6,070,380,817مبلغ 2015كانون اΕول 31(*) یتضمن بند حسابات جاریة وتحت الطلب لدى مصارف カارجیة كما في 
ممنوحة من تجمع مصرفي カارجي لشركة محلیة عن 2014كانون اΕول 31لیرة سوریة كما في 3,408,658,508سوریة مقابل 

ضة بموجب اتفاقیة التجمع من البنوك المقرمغطى بضماناتطریق المصرف. Ι توجد اي مカاطر إئتمانیة على المصرف Ιن المبلغ 
لیرة 439,258,541مقابل سوریةلیرة1,020,630,817بمبلغ 2015كانون اΕول 31في كماوقد تم تسجیل مؤونة،المصرفي

، تمثل المبالغ التي تزید عن سقف الضمانة.2014كانون اΕول 31سوریة كما كان في 

مقابل 2015كانون اΕول 31لیرة سوریة كما في 590,570,022بلغت اΕرصدة لدى المصارف التي Ι تتقاضى فوائد مبلغ
.2014كانون اΕول 31لیرة سوریة كما في 490,755,217

إیداعات لدى المصارف5

المجموعمصارف カارجیةمصارف محلیة2015
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

ودائع Εجل (استحقاقھا اΙصلي
1,934,367,90111,447,925,55513,382,293,456أشھر)3اكثر من 

1,934,367,90111,447,925,55513,382,293,456

2014
ودائع Εجل (استحقاقھا اΙصلي

66,260,0002,849,387,2972,915,647,297أشھر)3اكثر من 

66,260,0002,849,387,2972,915,647,297
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تسھیΚت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)6

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

الشركات الكبرى
5,744,904,7855,075,149,888حسابات جاریة مدینة

16,286,754,16915,662,336,071قروض وسلف
1,539,344,9761,317,444,947سندات محسومة (*)

24,277,11177,243,927حسابات دائنة صدفة مدینة

23,595,281,04122,132,174,833
الشركات المتوسطة

679,430,118643,608,372حسابات جاریة مدینة
2,295,389,4402,473,439,558قروض وسلف

275,671,339249,995,865سندات محسومة (*)
8,751,42025,774,777حسابات دائنة صدفة مدینة

3,259,242,3173,392,818,572

والقروض العقاریةاΕفراد
352,411,440468,846,696قروض وسلف

6,353,000170,289(*)سندات محسومة 
644,595566,915حسابات دائنة صدفة مدینة

732,402703,526بطاقات اΙئتمان

360,141,437470,287,426

27,214,664,79525,995,280,831المجموع
ینزل: مカصص تدني تسھیΚت ائتمانیة مباشرة

(4,640,654,366)(5,750,926,107)(على أساس إفرادي )
ینزل: مカصص تدني تسھیΚت ائتمانیة مباشرة 

(2,383,416,234)(5,271,266,632)(على أساس المحفظة)
(1,776,226,021)(2,733,405,041)ینزل: فوائد معلقة (محفوظة)

13,459,067,01517,194,984,210صافي التسھیΚت اΙئتمانیة المباشرة

البالغة )*( كانون 31لیرة سوریة كما في 51,132,763صافي بعد تنزیل الفوائد والعموΙت المقبوضة مقدماً
.2014كانون اΕول 31لیرة سوریة كما في 45,687,632مقابل 2015 اΕول



مغفلة عامة)(شركة مساھمة المصرف الدولي للتجارة والتمویل
الموحدةحول البیانات المالیةیضاحات إ

2015 كانون اΕول31

25

تسھیΚت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) (تتمة)6

-Ιت اΚأي ما نسبتھ لیرة سوریة 11,128,627,634ئتمانیة المباشرة غیر العاملة (غیر المنتجة) بلغت التسھی
40.89%Ιت اΚول31كما فيئتمانیة المباشرةمن رصید التسھیΕ9,321,200,201 مقابل2015  كانون ا

.2014كانون اΕول 31كما في رصید التسھیΚت اΗئتمانیة المباشرة من %35.86ما نسبتھ لیرة سوریة اي 

-Ιت اΚلیرة سوریة أي ما 8,395,222,593 ئتمانیة المباشرة غیر العاملة بعد تنزیل الفوائد المعلقة بلغت التسھی
كانون اΕول 31ئتمانیة المباشرة بعد تنزیل الفوائد المعلقة كما في التسھیΚت اΙإجمالي من رصید % 34.29نسبتھ 

.2014كانون اΕول 31كما في % 31.15لیرة سوریة أي ما نسبتھ7,544,974,181 مقابل 2015

-Ιت اΚكانون 31لیرة سوریة كما في 54,828,396ئتمانیة غیر المباشرة غیر العاملة (غیر المنتجة)بلغت التسھی
.2014كانون اΕول 31لیرة سوریة كما في 169,302,635مقابل2015اΕول 

2015ولكانون ا31Εكما في سوریةلیرة 9,326,725 ئتمانیة غیر المباشرةمカصص تدني التسھیΚت اΙبلغ-
كانون اΕول 31لیرة سوریة كما في 36,619,071 مقابل),14(إیضاح رقم ضمن بند المカصصات المتنوعة

2014.

:مカصص تدني تسھیΚت ائتمانیة مباشرة
:فیما یلي تفاصیل حساب مカصص تدني تسھیΚت ائتمانیة مباشرة

اΗجمالياΕفرادالشركات
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

20156,936,400,55087,670,0507,024,070,600كانون الثاني 1في 
3,611,262,54663,749,4213,675,011,967التغییر Κカل السنة

(177,109,289)(3,005)(177,106,284)اΙستカدامات Κカل السنة
500,219,461-500,219,461فروقات أسعار الصرف

201510,870,776,273151,416,46611,022,192,739كانون اΙول 31في 

2015كانون الثاني 1في 
ًإمカصص انカفاض القیمة  4,609,628,17531,026,1914,640,654,366فرادیا

2,326,772,37556,643,8592,383,416,234مカصص انカفاض القیمة بشكل جماعي

التغیر Κカل السنة
اΙضافات

ًإمカصص انカفاض القیمة  2,272,970,1341,408,7612,274,378,895فرادیا
3,954,003,63084,099,3444,038,102,974مカصص انカفاض القیمة بشكل جماعي

اΙستردادات
ًإمカصص انカفاض القیمة  (1,384,766,729)(9,847,364)(1,374,919,365)فرادیا

(1,252,703,173)(11,911,320)(1,240,791,853)مカصص انカفاض القیمة بشكل جماعي

فروقات أسعار الصرف 
فراديإفروقات أسعار الصرف 
جماليإفروقات أسعار الصرف 

397,768,864
102,450,597

-
-

397,768,864
102,450,597

المشطوبات
(177,109,289)(3,005)(177,106,284)الدیون المشطوبة

2015كانون اΙول 31في 
5,728,341,52422,584,5835,750,926,107انカفاض القیمة افرادیاًمカصص

5,142,434,749128,831,8835,271,266,632مカصص انカفاض القیمة بشكل جماعي

10,870,776,273151,416,46611,022,192,739مカصص تسھیΚت ائتمانیة مباشرة
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تسھیΚت إئتمانیة مباشرة (بالصافي) (تتمة)6

اΗجمالياΕفرادالشركات
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

20144,989,992,846164,810,9275,154,803,773كانون الثاني 1في 
1,788,349,727(77,139,704)1,865,489,431التغییر Κカل السنة

(1,173)(1,173)-اΙستカدامات Κカل السنة
80,918,273-80,918,273فروقات أسعار الصرف

20146,936,400,55087,670,0507,024,070,600كانون اΙول 31في 
4201كانون الثاني 1في 

ً 2,348,791,811101,098,9652,449,890,776مカصص انカفاض القیمة افرادیا
2,641,201,03563,711,9622,704,912,997مカصص انカفاض القیمة بشكل جماعي

التغیر Κカل السنة
اΙضافات

ً 2,917,837,97249,290,1532,967,128,125مカصص انカفاض القیمة افرادیا
1,021,054,19420,013,1271,041,067,321مカصص انカفاض القیمة بشكل جماعي

اΙستردادات
ً (857,281,635)(119,361,754)(737,919,881)مカصص انカفاض القیمة افرادیا

(1,362,564,084)(27,081,230)(1,335,482,854)مカصص انカفاض القیمة بشكل جماعي

80,918,273-80,918,273فروقات أسعار الصرف 
المشطوبات

(1,173)(1,173)-الدیون المشطوبة

4201كانون اΙول 31في 

4,609,628,17531,026,1914,640,654,366القیمة افرادیاًمカصص انカفاض 
2,326,772,37556,643,8592,383,416,234مカصص انカفاض القیمة بشكل جماعي

6,936,400,55087,670,0507,024,070,600مカصص تسھیΚت ائتمانیة مباشرة

1,384,766,729الحاجة إلیھا نتیجة تسویات أو تسدید دیون وحولت إزاء دیون أカرى مبلغ انتـفـتبلغت قیمة المカصصات التي 
.2014كانون اΕول31لیرة سوریة في 857,281,635 ل مقاب2015كانون اΕول31لیرة سوریة في 
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تسھیΚت إئتمانیة مباشرة (بالصافي) (تتمة)6

یلي:فیماتتلカص حركة الفوائد المعلقة 
20152014

لیرة سوریةلیرة سوریة

1,776,226,021840,501,545كانون الثاني1الرصید في 
1,265,102,7321,161,234,676الفوائد المعلقة Κカل السنة

(225,510,200)(248,333,689)ینزل: الفوائد المحولة لΚیرادات
-(59,590,023)الفوائد المعلقة التي تم شطبھاینزل 

2,733,405,0411,776,226,021كانون اΕول31الرصید في 

على أحكام القرار رقم  تشرین الثاني 13الصادر عن مجلس النقد والتسلیف بتاریオ 4/ م ن/ ب902تم التصنیف بناًء
لبعض أحكام قراري مجلس النفد والتسلیف رقم 2012 ًΙ4/م ن/ب597والذي جاء معد オول 9تاریΕكانون ا
تمدید العمل بالقرار المذكور بموجب القرار ، وقد تم 2010نیسان 14تاریオ 4/ م ن/ب650والقرار رقم 2009
التعمیم رقم 2014حتى نھایة عام 2014كانون الثاني 29تاریオ 4/م ن/ ب1079 1/م/1145، وصدر Ιحقاً
 オ1/م/2271والتعمیم رقم 2015نیسان 6تاری オبالقرار رقم والمتضمنان تمدید العمل 2015حزیران 30تاری
:تعلیمات جدیدة بھذا الカصوصلحین صدور 4/م ن/ب902

-カحتفاظ بالمΙتم اΕدنى المطلوب وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف رقم صصات السابقة الفائضة عن الحد ا
مقابل 2015كانون اΕول 31لیرة سوریة كما في 41,072,352بلغ رصیدھاحیث4/م ن/ب902

.2014كانون اΕول 31كما في لیرة سوریة94,938,155

على - تم اعداد اカتبارات جھد للمحفظة اΙئتمانیة من قبل المصرف لتقدیر م娃دى 4/م ن/ب902حكام القرار رقم أبناًء
بل娃娃娃娃娃غ رص娃娃娃娃娃یدھادارة المص娃娃娃娃娃رف حج娃娃娃娃娃ز مカصص娃娃娃娃娃ات إض娃娃娃娃娃افیة إی娃娃娃娃娃ة المカصص娃娃娃娃娃ات المح娃娃娃娃娃تفظ بھ娃娃娃娃娃ا وارت娃娃娃娃娃أت كفا

لی娃رة س娃وریة كم娃ا 2,153,287,083مقاب娃ل2015 ك娃انون اΕول 31لیرة سوریة كم娃ا ف娃ي 5,107,344,061
.2014كانون اΕول 31في 

حكام والمعدل لبعض أ14/04/2010تاریオ 4/م ن/ب650حكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم أعلى بناًء-
رباح في نھایة العام تكوین یتوجب على المصارف في حال تحقیق أ09/12/2009تاریオ 4/م ن/ب597القرار 

% 0.5ونسبةالمباشرةالعادیةاΙئتمانیةالتسھیΚتمن% 1یلي نسبةالتمویل والذي یحتسب كماحتیاطي مカاطر إ
تتطلبوالتيالعادیة(اΙئتمانیة التسھیΚتمقابلمن% 0.5نسبةوالمباشرةغیرالعادیةاΙئتمانیةالتسھیΚتمن

.ضمانةبدونأوشカصیةبضماناتوالممنوحة) カاصاھتمام
4/م.ن/ ب1079والقرار رقم2012تشرین الثاني 13تاریオ 4/م ن/ب902) من القرار 7واستنادا للمادة (

 オ1/م/1145وتعمیم مصرف سوریة المركزي رقم 2014كانون الثاني 29تاری オوتعمیم 2015نیسان 6تاری
بتعلیق تكوین اΙحتیاطي العام تم اΙستمرار ، 2015حزیران 30تاریオ 1/م/2271سوریة المركزي رقم فمصر

لیرة 170,965,101مبلغ 2015كانون اΕول 31وبلغ رصیده بتاریオ 2015لمカاطر التمویل نھایة عام 
سوریة.

20152014

لیرة سوریةلیرة سوریة
96,499,23696,499,236% من التسھیΚت اΙئتمانیة العادیة المباشرة والبالغة 1نسبة 
22,478,38322,478,383% من التسھیΚت اΙئتمانیة العادیة غیر المباشرة والبالغة 0.5نسبة 
(العادیة والتي تتطلب اھتمام% من  مقابل التسھیΚت اΙئتمانیة0.5نسبة 

カ51,987,48251,987,482اص) والممنوحة بضمانات شカصیة أو بدون ضمانة 
170,965,101170,965,101المجموع 
4ب/ نم/ 902رقمبالقرارالعملانتھاءعندالتمویللمカاطرالعاماΙحتیاطياحتجازاستكمالحیث سیتم
.لھالمعدلةوالقرارات
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موجودات ثابتة7

السیاراتاΕراضي والمباني
المفروشات 
المجموعتحسینات مبانيوالتجھیزات

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
التكلفة

20151,943,948,72019,539,950454,557,628188,130,9772,606,177,275كانون الثاني 1كما في 

5,000,00056,688,1106,189,79067,877,900-اΗضافات

(6,984,250)-(6,984,250)--ستبعاداتا

27,886,880674,87028,561,750--تحویΚت

20151,943,948,72024,539,950532,148,368194,995,6372,695,632,675كانون اΕول 31كما في 

ینزل
اΗستھΚك المتراكم

2015196,628,41217,575,697295,314,684120,395,216629,914,009كانون الثاني 1كما في 

35,910,6741,694,57544,957,33322,298,374104,860,956استھΚك السنة

(5,320,355)-(5,320,355)--ستبعاداتا

2015232,539,08619,270,272334,951,662142,693,590729,454,610كانون اΕول 31كما في 

مشاریع تحت التنفیذ
52,833,480---201552,833,480كانون الثاني 1كما في 

1,486,823---1,486,823اΗضافات
(28,561,750)---(28,561,750)تحویΚت 

25,758,553---201525,758,553كانون اΕول 31كما في 

31كما في صافي القیمة الدفتریة 
20151,737,168,1875,269,678197,196,70652,302,0471,991,936,618كانون اΕول 

التكلفة

20141,795,441,24019,539,950427,543,616149,331,3982,391,856,204كانون الثاني 1كما في 

21,092,14211,094,75832,186,900- - اΗضافات

(13,184,864)(432,636)(12,752,228)- - ستبعاداتا

18,674,09828,137,457195,319,035-148,507,480تحویΚت

20141,943,948,72019,539,950454,557,628188,130,9772,606,177,275كانون اΕول 31كما في 

ینزل
اΗستھΚك المتراكم

2014162,898,86015,149,564262,667,120101,597,261542,312,805كانون الثاني 1كما في 

33,729,5522,426,13345,398,01919,230,590100,784,294استھΚك السنة

(13,183,090)(432,635)(12,750,455)--ستبعاداتا

2014196,628,41217,575,697295,314,684120,395,216629,914,009كانون اΕول 31كما في 

مشاریع تحت التنفیذ

2014242,386,615كانون الثاني 1كما في 
---

242,386,615
5,765,900---5,765,900اΗضافات

(195,319,035)---(195,319,035)التحویΚت

52,833,480---201452,833,480كانون اΕول 31كما في 

31صافي القیمة الدفتریة كما في 
20141,800,153,7881,964,253159,242,94467,735,7612,029,096,746كانون اΕول 

ً لدى المصرف وھي اثنا عشر فرعاًفي نتیجة للظروف اΙستثنائیة التي تشھدھا بعض المناطق، تم إیقاف العمل مؤقتا
مカیم بΚس،حوشحلب الجمیلیة،الشیراتون،حلبمول،الشھباحلبنجار،الشیオحلبدیرالزور،حمص،دوما،

وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف سوریة المركزي على إیقافھا مؤقتا ،وفرع الزبدانيدرعا، الحسكة، الیرموك،
لحین زوال الظروف اΙستثنائیة لتعود بعدھا إلى الカدمة.
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(تتمة)موجودات ثابتة7

م娃ن م娃ذكورة ل娃م یلح娃ق بھ娃ا أض娃رار ت娃ذكر والفروع المعظم وبحسب آカر معلومات متوفرة لΘدارة، تبین بأن  ق娃د ت娃م إفراغھ娃ا مس娃بقاً
أن احتمالی娃ة ح娃دوث أم娃ا الف娃روع الت娃ي تب娃ین فیھ娃اكافة المحتویات الھامة سواء كانت على ش娃كل نق娃د أو مس娃تندات ذات قیم娃ة عالی娃ة، 

فقد تم احتجاز مؤونات مقابل المカاطر التي قد تتع娃رض لھ娃ا الموج娃ودات الثابت娃ة بمبل娃غ الضرر في الفرع قد تكون أصبحت قائمة، 
مقاب娃娃娃娃ل ،ض娃娃娃من مカص娃娃娃娃ص الم娃娃娃カاطر المحتمل娃娃娃ةظھ娃娃娃رت 2015ك娃娃娃انون اΕول 31كم娃娃娃ا ف娃娃娃娃ي لی娃娃娃رة س娃娃娃وریة172,688,672

كم娃ا ق娃ام المص娃رف باحتج娃از مؤون娃ات مقاب娃ل الم娃カاطر الت娃ي ق娃د ، 2014ك娃انون اΕول 31لیرة س娃وریة كم娃ا ف娃ي 93,309,518
لیرة سوریة.157,594,113تتعرض لھا الفروع العاملة في المناطق غیر المستقرة بمبلغ 

مكاتب وفروع المصرف م娃ؤمن علیھ娃ا بالكام娃ل بب娃والص ت娃أمین تش娃تمل عل娃ى تغطی娃ة الثابتة في الموجوداتومن الجدیر بالذكر أن 
أنواع الم娃カاطر ك娃الحریق أو الس娃رقة (لمزی娃د م娃ن المعلوم娃ات یرج娃ى مراجع娃ة اΗیض娃اح رق娃م بعضالنقد والموجودات اカΕرى من 

14.(

ك娃انون 31لی娃رة س娃وریة كم娃ا ف娃ي 271,017,346بلغت تكلفة الموجودات الثابتة للبنك التي تم استھΚك قیمتھا الدفتریة بالكامل 
.2015اΕول 

:ببین الجدول التالي قیمة الموجودات الثابتة الصافیة بعد خصم اΙستھΚك المتراكم لدى الفروع المغلقة

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریةالفرع

9,544,24410,308,630دوما-ریف دمشق 
1,236,1041,839,474مخیم الیرموك-دمشق 

ェ1,018,7043,236,317وش بΚس-ریف دمشق 
57,627,91260,529,947الزبداني-ریف دمشق 

-ェ48,067,726مص
6,905,63511,774,694دیر الزور

1,530,0542,329,526الشیراゎون–ェلب 
1,777,2893,290,930الشھبا مول -ェلب 

-6,277,284مسわودع دوما
-2,994,605درハا

-22,960,113الエسكة
12,749,00214,163,126الجمیلیة-ェلب 
--الشیخ نجار–ェلب 

172,688,672107,472,644المجموع
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موجودات غیر ملموسة8
المجموعالفروغبرامج الكمبیوتر

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
التكلفة

201547,313,16360,737,080108,050,243كانون الثاني 1كما في 

455,960-455,960اΗضافات

201547,769,12360,737,080108,506,203كانون اΕول 31كما في 

اΗطفاء المتراكم
201546,484,33860,637,080107,121,418كانون الثاني 1كما في 

875,199100,000975,199إطفاء السنة

201547,359,53760,737,080108,096,617كانون اΕول 31كما في 

31كما في صافي القیمة الدفتریة 
409,586-2015409,586كانون اΕول 

التكلفة
201447,313,16360,737,080108,050,243كانون الثاني 1كما في 

---اΗضافات
201447,313,16360,737,080108,050,243اΕول كانون 31كما في 

اΗطفاء المتراكم

201444,698,94459,920,418104,619,362كانون الثاني 1كما في 

1,785,394716,6622,502,056إطفاء السنة

201446,484,33860,637,080107,121,418كانون اΕول 31كما في 

31كما في صافي القیمة الدفتریة 
2014828,825100,000928,825كانون اΕول 

カرىأموجودات 9

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

فوائد وایرادات برسم القبض:
57,966,49432,760,667مصارف

151,860,220166,668,061قروض وتسلیفات
209,826,714199,428,728

--(*)نقص في الصندوق صافي ال
85,239,11056,121,035بطاقات الصراف اΙليحساب

77,317,4865,993,209دفعات مقدمة إلى موردي الموجودات الثابتة
59,061,56736,346,802مصاریف مدفوعة مقدما

-15,244,819استردادات ضریبیة مستحقة عن سنوات سابقة
13,949,13213,294,806حسابات مؤقتة مدینة

11,398,9807,284,613مカزون مطبوعات وقرطاسیة
3,800,0006,826,200تأمینات مستردة

-48,063شیكات تقاص
22,665,682-(**)عقارات آلت ملكیتھا للمصرف وفاء لدیون مستحقة

20,385,052893,568حسابات مدینة أカرى
496,270,923348,854,643
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(تتمة)موجودات اカرى9

الصندوق معلق نقص في (*) 
دوΙر أمریكي 3,400,000لیرة سوریة و33,000,000یتضمن رصید النقص في الصندوق المعلق مبلغ (

یعادل المبالغ التي سرقت من カزینة المصرف الرصید الظاھر باللیرة السوریة في نھایة السنة.یورو)4,750,000و
 オإثبات النقص2013كانون الثاني 17بتاری オالمبالغ التي تمت باللیرة السوریة وفق أسعار الصرف المعتمدة بتاری ناقصاً

من وتعد المبالغ المسروقة بالعمΚت اΕصلیة التزامات على شركة التأمین لحین اΙنتھاء،2014استعادتھا Κカل عام 
كانون اΕول 31لكامل المبلغ كما في カصصوقد قررت إدارة البنك أカذ مجراءات دفع التعویض عن المبالغ المسروقة.إ

كما یلي:2015

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

720,942,990693,017,762نقص في الصندوق معلق
(693,017,762))720,942,990(مカصص حوادث السرقة

--

(**) عقارات آلت ملكیتھا للمصرف وفاء لدیون مستحقة
لتسھیΚت ائتمانیة عائدة لعمΚءΚカ2015ل عام  ، قامت المجموعة بتصفیة العقارات التي كانت قد استملكتھا استیفاءاً

لقرار  4/بم ن/1288والقرار رقم 2014أیار 29تاریオ 4/م ن/ب 1125مجلس النقد والتسلیف رقم متعثرین وفقاً
 オ2015حزیران 30تاری:

20152014

عقارات مستملكة
لیرة سوریة

موجودات مستملكة 
أカرى

لیرة سوریة
المجموع

لیرة سوریة
المجموع

لیرة سوریة

22,665,68222,665,682-22,665,682رصید بدایة السنة

----إضافات

-22,665,682-22,665,682استبعادات
----カسارة التدني

22,665,682---رصید نھایة السنة

ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي10

%10ن تحتجز أیتوجب على مصارف القطاع الカاص 2001) لعام 28) من القانون رقم (19حكام المادة (أعلى بناًء
وقد تم إضافة .مصرفمن رأسمالھا لدى مصرف سوریة المركزي كحساب مجمد بدون فوائد یمكن استرداده عند تصفیة ال

250,000,000بمبلغ 2012لیرة سوریة على رصید الودیعة نتیجة زیادة رأس المال Κカل عام 25,000,000مبلغ 
.لیرة سوریة

یتكون ھذا البند مما یلي:

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

265,033,650265,033,650السوریةیرةلأرصدة بال
1,800,158,1461,058,545,393أرصدة بالدوΙر اΕمیركي

2,065,191,7961,323,579,043
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ودائع بنوك11

المجموعمصارف カارجیةمصارف محلیة2015
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2,178,237,427113,027,9122,291,265,339حسابات جاریة وتحت الطلب
5,108,128,756-5,108,128,756ودائع Ιجل

7,286,366,183113,027,9127,399,394,095

المجموعمصارف カارجیةمحلیةمصارف 2014
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

80,389,903103,076,440183,466,343حسابات جاریة وتحت الطلب
2,007,923,113-2,007,923,113ودائع Ιجل

2,088,313,016103,076,4402,191,389,456

ودائع عمΚء12

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

الشركات الكبرى
4,366,742,2325,523,772,666حسابات جاریة وتحت الطلب

19,072,729166,604,317ودائع توفیر
7,895,911,7056,467,561,331ودائع Εجل وカاضعة Ηشعار

12,281,726,66612,157,938,314
الشركات الصغیرة و المتوسطة

3,731,363,2842,729,165,555حسابات جاریة وتحت الطلب
74,680,350157,991,215ودائع توفیر

934,109,061763,820,550ودائع Εجل وカاضعة Ηشعار
4,740,152,6953,650,977,320

اΕفراد (التجزئة)
9,939,661,8109,699,534,918حسابات جاریة وتحت الطلب

6,473,475,4447,357,335,638توفیرودائع 
24,672,357,40818,648,186,116ودائع Εجل وカاضعة Ηشعار

41,085,494,66235,705,056,672

58,107,374,02351,513,972,306
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(تتمة)ودائع عمΚء12

لیرة سوریة أي ما نسبتھ 202,562,746داカل سوریة والقطاع العام بلغت ودائع القطاع التعاوني والمشترك -
لیرة سوریة أي ما نسبتھ 441,014,182 مقابل 2015كانون اΕول31من إجمالي الودائع كما في 0.35%
.2014كانون اΕول 31من إجمالي الودائع كما في 0.86%

من إجمالي الودائع كما % 33.7لیرة سوریة أي ما نسبتھ 19,601,561,471بلغت الودائع التي Ι تحمل فوائد -
من إجمالي %38.93لیرة سوریة أي ما نسبتھ 20,056,121,932مقابل 2015 كانون اΕول31في 

.2014كانون اΕول 31الودائع كما في 

مقابل 2015 اΕولكانون 31لیرة سوریة كما في 179,264,662المحجوزة (المقیدة السحب)بلغت الودائع -
.2014كانون اΕول 31لیرة سوریة كما في 50,673,890

مقابل 2015 اΕولنونكا31لیرة سوریة كما في 6,358,324,553بلغت الودائع الجامدة-
.2014كانون اΕول 31لیرة سوریة كما في 1,286,691,025

تأمینات نقدیة13

20152014
سوریةلیرة لیرة سوریة

3,124,068,5282,287,048,730تأمینات مقابل تسھیΚت مباشرة
1,881,738,0862,299,121,073تأمینات مقابل تسھیΚت غیر مباشرة

3,971,0003,370,000تأمینات الصنادیق الحدیدیة

5,009,777,6144,589,539,803
مカصصات متنوعة14

كانون اΕول:31المカصصات المتنوعة في بیان المركز المالي كما في یمثل الجدول التالي أرصدة 

20152014
لیرة سوریة

9,326,72536,619,071غیر مباشرةائتمانیة مカصص تدني تسھیΚت 
2,170,4652,239,217مカصص الدیون المنتجة

7,156,26034,379,854مカصص الدیون غیر المنتجة
5,359,626,481996,925,292محتملة (*)مカصص مカاطر 

45,477,59245,604,510مات الدوائر المالیةامカصص غر
10,779,03818,469,221مؤونة تقلبات أسعار الصرف 

9,459,0047,828,010قضائیةىمカصص دعاو

5,434,668,8401,105,446,104
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(تتمة)مカصصات متنوعة14

في بیان الدカل:فیما یلي حركة المカصصات كما

كانون 1الرصید في
المكون Κカل السنةالثاني

ما تم رده إلى 
اΗیرادات 

المستカدم Κカل 
أثر سعر الصرفالسنة

كانون 31الرصید في 
اΕول

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة لیرة سوریةلیرة سوریة
2015

78,939,4935,359,626,481- - 996,925,2924,283,761,696(*)مカصص مカاطر محتملة
مات الدوائرامカصص غر

45,477,592- - (126,918)- 45,604,510المالیة

- 18,469,221مؤونة تقلبات أسعارالصرف
(7,690,183)

 - -10,779,038

1,630,9949,459,004- - - 7,828,010ى قضائیةمカصص دعاو
مؤونة أرصدة متنازع

349,993,1721,020,630,817- (414,540,000)439,258,541645,919,104)**(علیھا
مカصص حوادث 

720,942,990- - - 27,925,228     693,017,762)***(السرقة

2,201,103,3364,957,606,028(422,357,101) -430,563,6597,166,915,922
2014

30,250,041996,925,292(69,265,538)(14,501,995)307,408,584743,034,200(*)مカصص مカاطر محتملة
مات الدوائرامカصص غر

45,604,510-(1,981,564)(30,603,885)-78,189,959المالیة

16,194,5862,274,635مؤونة تقلبات أسعارالصرف
-

--18,469,221

1,687,6785,500,000ى قضائیةمカصص دعاو
-

-640,3327,828,010
مؤونة أرصدة متنازع

99,017,364439,258,541--201,606,842138,634,335)**(علیھا
مカصص حوادث 

693,017,762---693,017,762- )***(السرقة

605,087,6491,582,460,932(45,105,880)(71,247,102)129,907,7372,201,103,336

مقابل لیرة سوریة5,359,626,481(*) نتیجة للظروف الحالیة التي تمر بھا البΚد فقد ارتأت إدارة المصرف حجز مبلغ 
وغیر مغطاة ضمن بولیصة الجمھوریة العربیة السوریةافظات المカاطر التي تتعرض لھا فروع المصرف المنتشرة في كافة مح

التأمین المبرمة Κカل العام.

رصدة الممنوحة من تجمع بنكي تزید عن سقف الضمانة الカاصة باΕمؤونة مكونة مقابل المبالغ التيالمبالغمثل ھذه (**) ت
.4یضاح رقم رصدة لدى المصارف في اΗأカارجي وتظھر مطروحة من 

ویظھر بالصافي مع النقص 2013المカصص المكون لقاء المبالغ المسروقة من الカزینة في عام المبالغمثل ھذه ت(***)
الカاص بالموجودات اカΙرى.9بالصندوق في اΗیضاح رقم 
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ضریبة الدカل15

مカصص ضریبة الدカل-أ

یلي:ن الحركة على مカصص ضریبة الدカل ھي كما إ
20152014

لیرة سوریةلیرة سوریة

-كانون الثاني1رصید في ال
2,426,494-ضریبة الدカل عن سنوات سابقة

(2,426,494)-ضریبة الدカل المدفوعة
--ضریبة الدカل المستحقة عن السنة

--كانون اΕول 31الرصید في 

الموحدبیان الدカل ضریبة الدカل الظاھرة في -ب

یلي:فیماالموحدبیان الدカل تمثل ضریبة الدカل الظاھرة في 

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

-                               -ضریبة الدカل عن السنة الحالیة
2,426,494-)*ضریبة الدカل عن سنوات سابقة(
(1,128,428)(1,840,299) موجودات ضریبیة مؤجلة للسنة

(إیض娃娃اح ض娃娃ریبیة مس娃娃تحقة ع娃娃ن س娃娃نوات س娃娃ابقةاس娃娃تردادات
-(15,244,819)(*)) 9رقم 

(17,085,118)1,298,066

وت娃م تس娃دیدھا2008لیرة سوریة نتیجة تدقیق أعم娃ال المص娃رف ع娃ن ع娃ام 2,426,494 ) تم تكلیف المصرف بمبلغ (*
نتج عنھ ص娃دور ق娃رار مدیری娃ة مالی娃ة و2009عن عام النھائي . كما صدر التكلیف 2014دوائر المالیة Κカل عام إلى ال

لیرة سوریة من ضریبة د娃カل 15,244,819القاضي بطي مبلغ 2015تشرین اΕول 27تاریオ 19504دمشق رقم 
لیھ بموجب قرار لجن娃ة الطع娃ن ال娃カاص بتكلی娃ف ع娃ام كونھا تزید عن ما ھو ع2009اΕرباح الحقیقیة المحققة Κカل عام 

وقد تم التنسیق بین المصرف والدوائر الضریبیة لΚحتفاظ بھ娃ذا المبل娃غ كس娃لفة مقدم娃ة لتغطی娃ة ض娃رائب مس娃تحقة ،2009
في حین مازالت باقي اΕعوام الΚحقة قید المراجعة الضریبیة من قبل الدوائر المالیة.مستقبلیة،
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ضریبة الدカل (تتمة)15

مؤجلةموجودات ضریبیة -ج
إن تفاصیل  ھذا البند ھي كما یلي:

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

5,985,0544,856,626كانون الثاني1الرصید في 
1,840,2991,128,428موجودات ضریبیة مؤجلة Κカل السنة

7,825,3535,985,054كانون اΕول31الرصید في 

الموجودات الضریبیة المؤجلة ناتجة عن الカسائر الضریبیة المتراكمة للشركة التابعة والتي سوف تستカدم Ηطفاء أرباح 
للقوانین الضریبیة للجمھوریة العربیة السوریة.ضریبیة مستقبلیة وفقاً

20152014
رصید بدایة 

المبالغ المضافةالمبالغ المحررةالسنة
الرصید في 
نھایة السنة

الضریبة 
المؤجلة

موجودات 
1,840,2997,825,3535,985,054-5,985,054ضریبیة مؤجلة

1,840,2997,825,3535,985,054-5,985,054المجموع
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ضریبة الدカل (تتمة).15

ملカص تسویة الربح المحاسبي مع الربح الضریبي-د

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

3,369,1686,520,916الربح قبل الضریبة

یضاف:
-カ2,082,877سائر الشركة التابعة

100,000716,662إطفاء الفروغ
35,510,67033,329,552استھΚك المباني

2,274,635-مؤونة تغیر أسعار الصرف
على اساسمصروف مカصص الカسائر اΙئتمانیة

-2,785,331,049المحفظة
4,283,761,696728,532,205مカصص مカاطر محتملة

5,500,000-مカصص دعاوي قضائیة 
231,379,104138,634,335مؤونة أرصدة متنازع علیھا

3,403,1511,138,986نفقات ضریبیة اカرى
27,925,228693,017,762مカصص حوادث السرقة 

7,369,493,7751,603,144,137
ینزل:

(2,397,598,295)(6,204,168,789)أرباح تقییم مركز القطع البنیوي غیر المحققة

(441,827)-أرباح شركة تابعة

-(7,690,183)الصرفاسترداد مؤونة تغیر أسعار 

(30,603,885)(126,918)استرداد مカصص غرامات الدوائر المالیة 
استردادت من مカصص カسائر أئتمانیة على أساس 

(321,496,763)-المحفظة
-(37,787,290)ایرادات عقارات الت ملكیتھا للمصرف

(6,249,773,180)(2,750,140,770)

للضریبة قبل اضافة الカسائر المدورة الربح الカاضع 
(1,140,475,717)1,123,089,763المقبولة ضریبیا

-(220,485,117)2013لًعام ایبیالカسائر المدورة المقبولة ضر
-(1,140,475,717)2014لًعام ایبیالカسائر المدورة المقبولة ضر

-(1,360,960,834)صافي رصید الカسائر الضریبیة المقبولة ضریبیا

(1,140,475,717)(237,871,071)الカسارة الضریبیة
25%%25نسبة ضریبة الدカل

--مصروف ضریبة الدカل عن السنة الحالیة
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مطلوبات اカرى16
20152014

لیرة سوریةلیرة سوریة

مستحقة غیر مدفوعة:فوائد 
69,006,279148,573,224ودائع العمΚء
5,465,9456,609,392تأمینات نقدیة 

458,91823,429ودائع مصارف

74,931,142155,206,045

886,071,431725,739,853شیكات مصدقة وقید التحصیل وحواΙت
350,705,582238,749,088أمانات مؤقتة

79,296,59642,801,002مصاریف مستحقة وغیر مدفوعة
71,215,53154,493,565أمانات ضریبیة ورسوم حكومیة

25,324,07524,513,625دائنون مカتلفون
24,706,37025,734,250توزیعات أرباح سنوات سابقة

23,610,80240,753,098بوالص قید التسدید
16,348,66216,222,591توقیفات متعھدین برسم الدفع

5,115,7752,247,409ذمم مستثمرین
201,058201,058مカصصات ومكافآت

144,259211,557ایرادات مقبوضة مقدما
140,43081,550أتعاب مھنیة 

581,195739,168مطلوبات أカرى

1,558,392,9081,327,693,859

والمدفوعرأس المال المكتتب بھ 17

على 5,250,000,000یبلغ رأس المال المكتتب بھ والمدفوع  سھم قیمة السھم الواحد 52,500,000لیرة سوریة موزعاً
لیرة سوریة إلى 500تجزئة القیمة اΙسمیة للسھم من . لقد تمت 2014كانون اΕول 31لیرة سوریة كما في 100اΙسمیة 

/ من قانون الشركات الجدید 91/ من المادة /3بما یتفق مع أحكام الفقرة /2012حزیران 19بتاریオ لیرة سوریة 100
250,000,000بمبلغ 2012في نفس العام زیادة رأس المال كما تمت 2011/ لعام 29الصادر بالمرسوم التشریعي رقم /

.سھم عن طریق توزیع أسھم مجانیة2,500,000لیرة سوریة بواقع 

اΙسمیة تقسم إلى فئتین:جمیع أسھم البنك 

وھي اΕسھم التي Ιیجوز تملكھا إΙ من قبل أشカاص سوریین طبیعیین أو معنویین وتسدد قیمتھا باللیرات السوریة. –فئة أ 
باستثناء السوریین المقیمین في الカارج الذین یتوجب علیھم تسدید قیمة اكتتاباتھم بالعمΚت اΕجنبیة بسعر الصرف السائد في 

Εسواق المجاورة.ا
وھي اΕسھم التي یجوز تملكھا من قبل أشカاص طبیعیین أو معنویین عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء –فئة ب 

% من 49.06وتسدد قیمتھا بالعمΚت اΕجنبیة حسب سعر صرف نشرة مصرف سوریة المركزي. وتشكل ھذه الفئة نسبة 
رأسمال البنك.
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(تتمة)أس المال المكتتب بھ والمدفوعر17

% من رأسمال المصرف.49.06اΕردن كافة أسھم الفئة ب بنسبة –یمتلك بنك اΗسكان للتجارة والتمویل 

على موافقة مصرف سوریة المركزي 2011كانون اΕول 31حصل البنك Κカل الربع الثاني من السنة المنتھیة في 
وھیئة اΕوراق واΕسواق المالیة السوریة على إصدار وطرح أربعة مΚیین سھم بقیمة اسمیة تبلغ カمسمائة لیرة سوریة 

لیرة سوریة. تمت عملیة اΙكتتاب بكامل ھذه الزیادة 2,000,000,000للسھم الواحد وذلك لغایة زیادة رأسمالھ بمبلغ 
لیرة سوریة كما 5,000,000,000یسان وأیار لیصبح رأسمال البنك المصرح والمكتتب بھ والمدفوع Κカل شھري ن

كانون اΕول 31كما في لیرة سوریة140,198,400. بلغت عΚوة أصدار رأس المال 2011كانون اΕول31في 
لیصبح الرصید لیرة سوریة10,500,000وقد تم تカفیض رسم طابع زیادة رأس المال والبالغة 2009

بموجب قرار الھیئة العامة العادیة كما تمت الموافقة .2012كانون اΕول31لیرة سوریة كما في 129,698,400
 オلیرة سوریة عن 250,000,000سمال المصرف بمقدار أعلى زیادة ر2012أیار 31لمساھمي المصرف بتاری

سھم وقد أودعت أسھم الزیادة 2,500,000سھم، أي بواقع 20طریق توزیع أسھم مجانیة بواقع سھم لكل من یملك 
 オوراق المالیة بتاریΖلیصبح رأس المال 2012أیلول 4في مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق ل

لیرة سوریة للسھم الواحد.100سھم بقیمة 52,500,000ة سوریة موزع على لیر5,250,000,000

 オ2001لعام 28المتضمن تعدیل بعض أحكام مواد القانون رقم 3صدر القانون رقم 2010كانون الثاني 4بتاری
یة العربیة السوریة الذي یتضمن زیادة الحد اΕدنى لرأسمال البنوك العاملة في الجمھور2005لعام 35والمرسوم رقم 

لتوفیق أوضاعھا بزیادة رأسمالھا ملیارات لیرة سوریة، وقد منحت البنوك المرカصة مھلة ثΚث سنوات 10لیصبح 
، 2013لعام 63رقم المرسوم التشریعيسنوات بموجب カمسدنى المطلوب. وقد تم تمدید المدة لتصبح لى الحد اΕإ

تم تمدید المھلة لتصبح ست سنوات.2015نیسان 22/ م تاریオ 13وبموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 

اΙحتیاطیات18

حتیاطي قانونيا-

قرار مجلس النقد والتسلیف رقم إلىوإشارًة2011شباط 14الصادر بتاریオ قانون الشركاتمن 197المادة على بناًء
تحویل یتوجب2009شباط 12بتاریオ 952/100/1وإلى التعمیم رقم 2008شباط 4بتاریオ الصادر1ب/م ن/362
استبعاد أثر أرباح فروقات القطع غیر المحققة إلى اΙحتیاطي القانوني. یحق بعد% من اΕرباح الصافیة قبل الضریبة 10

لـ  % من رأسمال البنك.25للبنك التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح رصید اΙحتیاطي القانوني مساویاً

:حتساب اΙحتیاطي القانونيایوضح الجدول التالي طریقة 

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

20,490,6724,959,963ربح السنة العائد إلى مساھمي البنك
1,298,066(17,085,118)     ضریبة الدカل(إیراد) مصروف

(2,397,598,295)(6,204,168,789)أرباح فروقات القطع غیر المحققة

(6,200,763,235)(2,391,340,266)

--(*)%10احتیاطي قانوني 

محققة カاضعة لΚحتیاطیات حسب وذلك لعدم وجود أرباح2015و2014عامي لم یتم احتساب احتیاطي Κカل )*(
أحكام القانون.
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اΙحتیاطیات (تتمة)18

カاصحتیاطي ا-

إلى المادة رقم  م /362وإشارة إلى قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 23/2002من قانون النقد اΕساسي رقم /97/استناداً
% من 10تحویل یتوجب 2009شباط 12بتاریオ 952/100/1وإلى التعمیم 2008شباط 4الصادر بتاریオ 1ب/ن

استبعاد أثر أرباح فروقات القطع غیر المحققة إلى اΙحتیاطي الカاص. یحق للبنك بعداΕرباح الصافیة قبل الضریبة 
لـ  % من رأسمال البنك. 100التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح رصید اΙحتیاطي الカاص مساویاً

:حتساب اΙحتیاطي الカاصأیوضح الجدول التالي طریقة 

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

20,490,6724,959,963ربح السنة العائد إلى مساھمي البنك
1,298,066(17,085,118)      ضریبة الدカل (إیراد) مصروف

(2,397,598,295)(6,204,168,789)فروقات القطع غیر المحققةأرباح

(6,200,763,235)(2,391,340,266)

--(*)%10احتیاطي カاص 

وذلك لعدم وجود أرباح محققة カاضعة لΚحتیاطیات حسب 2015و2014عامي لم یتم احتساب احتیاطي Κカل )*(
أحكام القانون.

حتیاطي عام لمカاطر التمویلا-

تم تعدیل بعض 2012تشرین الثاني 13تاریオ 4/م ن/ب902أحكام قرار مجلس النقد والتسلیف رقم علىبناًء
تعلیق تكوین اΙحتیاطي لى إوتعدیΚتھ مما أدى 4ب/م ن/597التعلیمات الواردة في قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 

∠2013العام لمカاطر التمویل لنھایة عام  وتعمیم مصرف 4ب/م ن/1079رقمللقراركما تم تمدید العمل بھ وفقا
تاریオ 1//م2271وتعمیم مصرف سوریة المركزي رقم 2015نیسان 6تاریオ 1//م1145سوریة المركزي رقم 

كانون 31لغایة لیرة سوریة170,965,101جمالي احتیاطي العام لمカاطر التمویل إحیث بلغ . 2015حزیران 30
ن المصرف ملزم باستكمال أمع العلم 2012كانون اΕول 31وھو نفس المبلغ الذي تم تكوینھ بتاریオ 2013اΕول 

م /650وتعدیلھ بالقرار 4ب/م ن/597احتجاز اΙحتیاطي العام لمカاطر التمویل المتوجب وفق احكام القرار رقم 
، 1//م1145، والتعمیمین رقم 4/م ن/ ب 1079القرار رقم و4/م ن/ب902عند انتھاء العمل بالقرار رقم 4ب/ن

.2015كانون اΕول 31لیرة سوریة كما في 170,965,101رصیدهبلغعلما أن الرصید معلق و1//م2271

غیر المحققةالمدورةاΕرباحوالمحققةتراكمةالملカسائرا19

والتعمیم رقم 2008لعام 362على تعلیمات مصرف سوریة المركزي وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم بناًء
952/100/1 オرباح 2009شباط 12بتاریΕوغیر القابلة للتوزیعلفروقات القطع غیر المحققةالمدورةیتم فصل ا

في تاریオ المحققةتراكمةالمالカسائربلغت .المدورةاΕرباحالناتجة عن إعادة تقییم مركز القطع البنیوي من حساب 
4,618,245,966مقابل2015 كانون اΕول 31فيسوریةلیرة 10,801,924,083 البیانات المالیة الموحدة 

كانون اΕول 31علیھ لم یكن ھناك أرباح مدورة قابلة للتوزیع في وبناًء2014كانون اΕول31فيلیرة سوریة
.2015و 2014
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الفوائد الدائنة20

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

605,838,053421,004,279أرصدة وإیداعات لدى بنوك
تسھیΚت ائتمانیة مباشرة:

للمؤسسات
844,213,183921,984,209حسابات جاریة مدینة-
1,839,000,4121,461,302,068قروض وسلف  -
209,717,952181,670,381سندات محسومة -

لΖفراد (التجزئة)
46,708,00749,682,023قروض وسلف  -
7,684,340-سندات محسومة -

3,545,477,6073,043,327,300

الفوائد المدینة21

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

9,586,1992,860,854ودائع بنوك 
ودائع عمΚء:

7,374,897              3,621,689حسابات جاریة-
336,505,836          362,757,640ودائع توفیر-
1,420,185,000       823,952,467ودائع Εجل وカاضعة Ηشعار-

41,225,100            15,301,042تأمینات نقدیة

1,215,219,037       1,808,151,687

والرسومصافي الدカل من العموΙت 22

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

19,150,12321,408,902عموΙت تسھیΚت مباشرة
244,998,380144,187,326عموΙت تسھیΚت غیر مباشرة
245,987,062111,453,767عموΙت الカدمات المصرفیة 

277,049,995          510,135,565إجمالي العموΙت والرسوم الدائنة

ینزل: العموΙت والرسوم المدینة
)(4,149,826(4,463,907)عموΙت مدفوعة للمصارف

)(4,149,826(4,463,907)إجمالي العموΙت والرسوم المدینة
505,671,658272,900,169صافي الدカل من العموΙت والرسوم



مغヘلة ハامة)(شركة مジاھمة المダرف الدولي للイわارة والわمویل
الموحدةحول البیانات المالیةیضاحات إ

2015   كانون األول31

42

یヤیة أخرىピإیرادات تش23

20152014
لیرة سوریةャیرة سوریة

-37,787,290یرادات ボハارات الت ملكیتھا للمصرفإ
25,416,81116,666,857والصراف اآلليإیرادات الカدمات اإللكترونیة 

4,563,4173,239,822إیرادات طوابノ بریدیة والسویヘت ورسوم اإلتصاΙت
4,237,4442,273,275إیرادات أカرى 

5,220,2733,791,729إیرادات ハملیات الوساطة والカدمات المصرプیة
500-یرادات بیノ موجودات ثابتةإ

77,225,23525,972,183

نفقات اャموظفین24

20152014
لیرة سوریةャیرة سوریة

429,929,374229,750,781رواتب ومناノプ وΚハوات الموظヘین
52,084,66968,017,896مساھمة المصرف プي الضمان اΙجتماハي

17,744,35911,893,372سヘرمصاریف 
10,954,6119,106,738مصاریف طبیة

822,247160,304لموظヘینتدریب ا

511,535,260318,929,091

مخصص اャخسائر اإلئتمانیة25
20152014

لیرة سوریةャیرة سوریةمنتج
تسھیالت إئتمانیة مباشرة(استرداد) مخصص 
(314,428,660)2,713,211,777مؤسسات 

(7,068,103)72,188,024أプراد
2,785,399,801(321,496,763)

مخصص تسھیالت إئتمانیة ビیر مباشرة(استرداد) 
--مؤسسات

2,785,399,801(321,496,763)

20152014
لیرة سوریةャیرة سوریةビیر منتج
تسھیالت إئتمانیة مباشرة(استرداد) مخصص 
898,050,7692,179,918,091مؤسسات 

(70,071,601)(8,438,603)أプراد
889,612,1662,109,846,490

مخصص تسھیالت إئتمانیة ビیر مباشرة(استرداد) 
34,868,756(27,292,346)مؤسسات

862,319,8202,144,715,246

3,647,719,6211,823,218,483المباشرة وغیر المباشرةمカصص الカسائر اΙئتمانیة

5,148,416,413بボیمة 2015األول كانون 31ضاプیة للسنة المنتھیة بتاریオ إハي تم تشكیل مؤونة انヘカاض جما
ھیΚت الバائدة ハلى محヘظة التس2014 كانون األول31لیرة سوریة كما プي2,248,225,238مボابل لیرة سوریة

اΙستثنائیة.تصادیةاΙئتمان المتزایدة プي ظل الظروف اホΙالتحوط من مカاطر بھدف ボروض المنتجة لل
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تشغیلیة اカرىمصاریف 26

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

82,239,06238,574,569منافع (كھرباء ومیاه ومحروقات وحراسة)
76,729,87933,391,961مصاریف معلوماتیة واشتراك وكاΙت دولیة

64,900,57133,458,986صیانة
59,969,23048,021,904مصاریف اجتماعات وتنقΚت أعضاء مجلس اΗدارة 

32,293,12120,700,457اآللیة والبطاقات اΙلكترونیةرسوم ادراة الصرافات 
30,245,42227,156,041ایجارات 

27,281,24915,972,371رسوم وأعباء حكومیة
26,463,52912,943,804دراسات واستشارات وأتعاب قانونیة

18,544,08511,944,705مصاریف قرطاسیة ومطبوعات 
16,696,83210,510,590فاكس وھاتف وانترنیت 

カ11,260,58010,302,095دمات تنظیف
10,485,2086,176,889نفقات السویفت

7,832,4345,696,918نفقات البرید والنقل والسیارات
4,171,8634,330,485تأمین

6,656,9932,516,170مصاریف اعΚن وتسویق وجوائز توفیر
2,710,9412,286,616عΚقات عامة

3,403,1511,138,986نفقات ضریبیة اカرى
-カ1,663,895سائر بیع موجودات ثابتة

567,94541,082أカرى

484,115,990285,164,629
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العائد إلى مساھمي البنكةسنللسھم من ربح الوالمカفضةالحصة اΕساسیة27

على الوسطي المرجح لعدد اΕسھم القائمة Κカل السنةرباح أیمكن حساب حصة السھم العادي الواحد من Κカل قسمة 
وذلك كما یلي:السنة

20152014

20,490,6724,959,963ربح السنة العائد إلى مساھمي البنك (لیرة سوریة)

52,500,00052,500,000السنةالوسطي المرجح لعدد اΕسھم القائمة Κカل 

الحصة اΕساسیة والمカفضة للسھم من ربح السنة العائد 
0.390.09إلى مساھمي البنك (لیرة سوریة)

ن لھا تأثیر Εدوات قد یكومصرفصدار الإمطابقة للحصة اΕساسیة لعدم السنةالحصة المカفضة للسھم من ربح نإ
Εارباح عند تحویلھعلى حصة السھم من ا.

النقد وما في حكمھ28

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

2,301,760,6412,047,236,711نقد في الカزینة
4,937,718,9928,409,963,232أرصدة حسابات جاریة لدى مصرف سوریة المركزي

لدى مصارف تستحق Κカل ثΚثة یضاف: أرصدة 
45,103,794,57132,639,002,738أشھر

ینزل :ارصدة لدى المصارف تستحق Κカل ثΚث 
(639,826,841)(149,781,354)شھر (مقیدة السحب)أ

(2,191,389,456)(7,399,394,095)ینزل: ودائع بنوك تستحق Κカل ثΚثة أشھر

44,794,098,75540,264,986,384
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المعامΚت مع أطراف ذات عΚقة29

تعامΚت مع أطراف ذات عΚقة أカرى

تشمل البیانات المالیة الموحدة البیانات المالیة للمصرف والشركة التابعة شركة المركز المالي الدولي للカدمات 
والوساطة المالیة.

إن حصة المصرف في رأسمال الشركة التابعة موضحة كما یلي:

حصة المصرف من رأسمال الشركة التابعة
20152014نسبة الملكیة

لیرة سوریةلیرة سوریة%

8585,000,00085,000,000شركة المركز المالي الدولي للカدمات المالیة

لیرة سوریة.100,000,000یبلغ رأسمال شركة المركز المالي الدولي للカدمات والوساطة المالیة 
لیرة سوریة 85,000,000بلغت حصة المصرف من رأسمال شركة المركز المالي الدولي للカدمات والوساطة المالیة 

Ι غیر.

Ιالبیانات المالیة الموحدة.ستثمار في الشركات التابعة عند إعداد تم استبعاد رصید ا

بتعامΚت تجاریة مع (ضمن أعمالھا اΙعتیادیة) باΗضافة إلى التعامΚت مع أعضاء اΗدارة العلیا قامت المجموعة 
المصارف ذات العΚقة وكبار المساھمین بحدود التعامΚت التجاریة السائدة، وباستカدام أسعار الفوائد والعموΙت

التجاریة السائدة. إن جمیع التسھیΚت اΙئتمانیة الممنوحة لΖطراف ذات العΚقة تعتبر عاملة ولم یؤカذ لھا أیة 
مカصصات.
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(تتمة)المعامΚت مع أطراف ذات عΚقة29
المجموعالجھات ذات العΚقة

اΙمالشركة
الشركات الشقیقة

والزمیلة
أعضاء مجلس إدارة

20152014وكبار المساھمین
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

بنود داカل بیان المركز-أ
المالي الموحد
اΙرصدة المدینة

4,664,620,9901,845,593,755-4,157,758,932506,862,058(*)أرصدة وحسابات جاریة مدینة
25,774,236,57914,757,731,586-23,532,401,9062,241,834,673ودائع Ιجل

(212,308,279)(493,304,895)-(85,052,568)(408,252,327)مؤونة أرصدة متنازع علیھا

27,281,908,5112,663,644,163-29,945,552,67416,391,017,062

اΕرصدة الدائنة
9,035,4865,320,640--9,035,486حسابات جاریة دائنة

2,371,699,4432,371,699,4431,413,084,718--ودائع Ιجل
26,704,55826,704,55822,906,826--ودائع جاریة وتحت الطلب

3,867,2583,867,2583,198,495--حسابات توفیر

9,035,486-2,402,271,2592,411,306,7451,444,510,679

بنود カارج بیان المركز المالي
الموحد

66,123,562515,267,672--66,123,562كفاΙت صادرة

66,123,562--66,123,562515,267,672

بنود بیان الدカل الشامل  -ب
الموحد

280,592,27170,618,697-277,448,6803,143,591فوائد وعموΙت دائنة

فوائد مدینة على ودائع 
(43,847,949)(23,323,984)(23,323,984)--المساھمین

2015كما في كانون اΕول لیرة سوریة2,934,017,395یتضمن مبلغ أرصدة وحسابات جاریة لدى الشركة اΕم مبلغ(*)
ئتمانیة الممنوحة لتجمع متعلق بالتسھیΚت اΙ،2014كانون اΕول 31لیرة سوریة كما في 1,647,518,278مقابل مبلغ 

).4مصرفي カارجي لشركة محلیة عن طریق المصرف (إیضاح رقم 

تتراوح معدΙت الفائدة والعموΙت على تعامΚت أعضاء مجلس اΗدارة وكبار المساھمین واΗدارة التنفیذیة العلیا للمصرف بین 
وھي نفس المعدΙت المطبقة على حسابات الودائع.%11إلى 7%

الى %0.05معدΙت الفائدة على ودائع المؤسسة اΕم ھي نفس المعدΙت المطبقة على ودائع المصارف والتي تتراوح بین 
0.25%.

للمصرف:دارة التنفیذیة العلیا وأعضاء مجلس اΗدارة Ηع (رواتب ومكافآت ومنافع أカرى) افیما یلي ملカص لمناف

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

28,470,22932,267,179رواتب ومكافآت
59,521,23047,710,554بدΙت وتعویضات مجلس اΗدارة

87,991,45979,977,733
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القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة30

قیاس القیمة العادلة والتسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

قیاس واΗفصاح عن القیمة العادلة لΖدوات المالیة:الیستカدم البنك التسلسل الھرمي التالي في 

المستوى اΕول: اΕسعار المدرجة (غیر المعدلة) في سوق مالي فعال لموجودات مماثلة.
المقاسة باستカدام تقنیات التカمین المستندة إلى مΚحظة بیانات السوق.المستوى الثاني: القیمة العادلة 

المستوى الثالث: طرق تقییم حیث أن المدΚカت التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة غیر مبنیة على معلومات سوق 

:ملحوظة

بالقیمة العادلة.قیاسھایتم 2015و2014كانون اΕول 31لم یمتلك المصرف أي أدوات مالیة في 
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القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة (تتمة)30

المالیة الموحدة. Ι یتضمن الجدول  القیم العادلة للموجودات والمطلوبات غیر المالیة. بیاناتفیما یلي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة لΖدوات المالیة التي Ι تظھر بالقیمة العادلة في ال
20152014

الربح غیر المعترف بھالقیمة العادلةالقیمة الدفتریةالربح غیر المعترف بھالقیمة العادلةالقیمة الدفتریة
لیرة سوریةسوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الـمـوجودات المالیة
-13,205,955,11213,205,955,112-10,540,636,86410,540,636,864نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

32,199,744,19732,200,269,897525,700(487,077)44,083,163,75444,082,676,677أرصدة لدى المصارف
1,236,718       13,382,293,45613,384,803,4272,509,9712,915,647,2972,916,884,015ایداعات لدى المصارف 

17,194,984,21017,996,066,372801,082,162(686,171,723)13,459,067,01512,772,895,292مباشرة (بالصافي)الئتمانیة اΙتسھیΚت ال
-1,323,579,0431,323,579,043-2,065,191,7962,065,191,796مصرف سوریة المركزيالودیعة المجمدة لدى

المطلوبات المالیة
-2,191,389,4562,191,389,456-7,399,394,0957,399,394,095ودائع بنوك

(849,671,853)58,107,374,02359,361,255,4731,253,881,45051,513,972,30650,664,300,453ودائع العمΚء

-4,589,539,8034,589,539,803-5,009,777,6145,009,777,614تأمینات نقدیة
(46,827,273)      569,732,621بھمجموع التغییر في القیم العادلة غیر المعترف

Ι.یوجد موجودات مالیة تقیم بالقیمة العادلة

یلي اΙفتراضات المستカدمة لتحدید القیم العادلة لΖدوات المالیة:فیما 

للقیمة العادلة المبلغ المسجل مساوي تقریباً
للقیمة العادلة. ینطبق ذلك على ودائع التو المالیة ذات معدل فائدة متغیر.فیر وتحت الطلب واΕدوات من المفترض أن القیمة المسجلة للموجودات والمطلوبات المالیة قصیرة اΕجل مساویة تقریباً

اΕدوات المالیة ذات المعدل الثابت
معدل الفائدة الحالي Εداة مالیة مماثلة. یتم احتساب القیمة العادلة یتم تقدیر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ذات المعدل الثابت بمقارنة معدل الفائدة في السوق عند اΙعتراف اΕولي مع 

على التدفقات النقدیة المカصومة بإستカدام معدΙت الفائدة السائدة في السوق Εد اة مماثلة في مカاطر اΙئتمان واΙستحقاق. یتم تسجیل القیمة العادلة المقدرة للودائع التي تتقاضى فائدة بمعدل ثابت بناًء
ى اΕسعار المعلنة في سوق اΕوراق المالیة. أما فیما یتعلق بالسندات التي لیست متداولة في أسواق مالیة ناشطة منتظمة،یتم تحدید للسندات المتداولة في اΕسواق المالیة الناشطة والمنتظمة، بالرجوع إل

.القیمة العادلة بإستカدام تقنیة التدفقات النقدیة المカصومة على أساس مردود معدل الفائدة الفعلي المناسب للفترة المتبقیة لΘستحقاق
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إدارة المカاطر31

مقدمة31.1

المカاطر ھي ج娃زء أساس娃ي م娃ن أعم娃ال المص娃ارف واΗط娃ار الع娃ام Ηدارة الم娃カاطر ف娃ي المجموع娃ة یق娃وم عل娃ى تحدی娃د وفھ娃م وتقی娃یم 
ة والمقبولة واتカاذ اΗجراءات الΚزمة لتقل娃یص المカاطر التي تواجھ عمل المجموعة والتأكد من بقائھا ضمن المستویات المحدود

المカاطر للوصول إلى التوازن اΕمثل بین عاملي المカاطرة والعائد.

.ومカاطر اΙلتزامومカاطر اΕعمالمカاطر التشغیل،وأھم أنواع المカاطر ھي مカاطر اΙئتمان، مカاطر السوق، مカاطر السیولة
مカاطر السوق تتضمن مカاطر أسعار الفائدة ومカاطر العمΚت.

جیات العامة یاΙسترات
بإدارة المカاطر بالنقاط التالیة:الカاصة تتلカص استراتیجیة المصرف 

Ι یتجزأ من العمل الیومي لكل فرد - تعزیز التحكم المؤسسي وتوفیر نظام إداري متین بحیث تصبح فیھ إدارة المカاطر جزءاً
.المصرف والجزء اΕھم في عملیة إعداد カطط اΕعمال لكافة أنشطة وカدمات المصرففي 

التقییم المستمر والمنتظم لكمیة ونوعیة المカاطر المحیطة بموجودات المصرف وبالممارسات اΗداریة وإدارة تلك المカاطر.-
اقتطاع المカصصات ،، التحوط، التأمینالحث على ترشید القرارات لتحقیق العوائد المستھدفة من Κカل عملیات التسعیر-

.ورفع تقاریر بذلك لΘدارة العلیا
تحسین اΕداء وتعظیم الربحیة من Κカل التقییم اΕفضل للتحدیات التي تواجھ عمل المصرف ورفع سویة القرارات المتカذة -

والتأكد من وجود أنظمة ضبط وتحكم داカلیة بھدف تカفیف الカسائر وカفض التكالیف.
إدارة المカاطرأنظمة

مجلس اΗدارة ھي الجھة المسؤولة عن إدارة الم娃カاطر ف娃ي المجموع娃ة إض娃افة إل娃ى ذل娃ك ھن娃اك لج娃ان مس娃ؤولة ع娃ن إدارة ومراقب娃ة 
المカاطر.

: الجھة المسؤولة عن إدارة المカاطر والموافقة على اΙستراتیجیات والسیاسات المتبعة.مجلس اΗدارة

إدارة موجودات ومطلوبات البنك والھیكل المالي اΗجمالي، ومسؤولة  بشكل رئیسي عن مカاطر : الجھة المسؤولة عنالـカـزیـنـة
السیولة والتمویل للمجموعة. 

اΗدارة التنفیذیة: تعمل اΗدارة التنفیذیة في المصرف على إیجاد كافة البنى الΚزمة Ηدارة ومتابعة كافة المカاطر التي یتعرض لھا 
كما تقوم بـ :المصرف بشكل مستمر

العمل على وضع سیاسات، إجراءات، ومカططات تنظیمیة تساعد على تحدید المسؤولیات والصΚحیات بشكل واضح بما -
یضمن فصل المھام والصΚحیات وذلك لتجنب أي تعارض في المصالح بین مカتلف اΕقسام من جھة، ویفعل نظام الضبط 

التواصل اΗداري اΕمر الذي یساھم بشكل مباشر في مواجھة كافة أنواع الداカلي من جھة ثانیة من Κカل تحدید قنوات 
المカاطر التي قد یتعرض لھا المصرف.

العمل على تنفید استراتیجیة المカاطر المعتمدة من قبل مجلس اΗدارة بما یتفق مع سقوف المカاطر المحددة.-
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إدارة المカاطر (تتمة)31

مقدمة (تتمة)31.1

الجھة المسؤولة عن متابعة وقیاس ومراقبة المカاطر والتأكد من مدى توافق المカاطر القائمة مع السیاسات المعتمدةالمカاطر: إدارة
ومھمتھا:

العمل على متابعة وتحدید كفایة رأس المال لمواجھة المカاطر التي یتعرض لھا المصرف وبما ینسجم مع نسبة كفایة اΕموال -
.2007اΕولكانون 24) تاریオ 4/م ن/ ب253الカاصة المحددة وفق قرار مجلس النقد و التسلیف رقم (

إلى مجلس اΗدارة للمصادقة ورفعھا ،مع اΗدارة العلیاوذلك بالتشاوررسم سیاسة إدارة المカاطر وصΚحیات المカاطر -
.علیھا

/م ن 74إعداد إجراءات عمل Ηدارة المカاطر بما ینسجم مع متطلبات قرارات مجلس النقد والتسلیف الصادرة تحت رقم (-
) تاریオ 4/ م ن /ب106ورقم (2004كانون الثاني 19) تاریオ 4/ م ن / ب93رقم (و2004أیلول 19) تاریオ 4/ب
2005أذار 15) تاریオ 4/ م ن / ب120ورقم (2005شباط 13) تاریオ 4/ م ن / ب107ورقم (2005شباط 13

ومتابعة تنفیذ ھذه اΗجراءات وذلك بالتنسیق مع دائرة التدقیق الداカلي في المصرف وإبΚغ نتائج ھذه المتابعة إلى لجنة إدارة 
لى مجلس إدارة المصرف واΗدارة التنفیذیة.المカاطر التي تقوم بدورھا بإبΚغھا إ

تقع على عاتق إدارة المカاطر مسؤولیة المتابعة الیومیة لمجمل اΕعمال واΕنشطة والتأكد من مدى التقّید بالسقوف -
وضبط التجاوزات ومتابعتھا بشكل فوري مع اΗدارة العلیا .،والمستویات المحددة في السیاسة العامة Ηدارة المカاطر

تقوم إدارة المカاطر بقیاس المカاطر تحت ظروف ضاغطة ،اΗضافة إلى قیاس المカاطر تحت ظروف طبیعیة للسوقب-
معطیات السوق على لمعرفة مدى تأثیر أحداث مカتلفة تؤدي إلى تغییرات مھمة فيمカتلفة من Κカل إجراء اカتبارات الجھد

.أوضاع المصرف
وعرضھا في اجتماع مجلس اΗدارة كل ثΚث أشھر على اΕقل.تقوم إدارة المカاطر بتقدیم تقاریر دوریة-

، تتبع ھذه تتكون إدارة المカاطر من ثΚث وحدات رئیسیة: وحدة مカاطر اΙئتمان، وحدة مカاطر السوق، وحدة المカاطر التشغیلیة
. المنبثقة عن مجلس اΗدارةالوحدات لمدیر إدارة المカاطر. وترفع اΗدارة تقاریرھا للرئیس التنفیذي ولجنة إدارة المカاطر

لجنة إدارة المカاطر: لجنة منبثقة عن مجلس اΗدارة تجتمع بصفة دوریة و/أو كلما دعت الحاجة، وتتولى ممارسة المھام 
والصΚحیات الموكلة بھا وأھمھا:

تأكد من انسجامھا مع مراجعة إستراتیجیة إدارة المカاطر قبل اعتمادھا من مجلس اΗدارة وتقییم فاعلیتھا باستمرار لل-
المتغیرات.

التأكد من توفر سیاسات وإطار عمل Ηدارة المカاطر والبرامج واΕدوات الΚزمة لذلك وشمولھا للتعدیΚت والتغیرات التي -
.تطرأ على القوانین والتعلیمات والظروف اΙقتصادیة

مدى توافق المカاطر القائمة مع السیاسات المعتمدة مناقشة تقاریر إدارة المカاطر ورفع تقاریر دوریة لمجلس اΗدارة تبین -
.مجلس من اتカاذ القرارات المناسبةومستویات المカاطر المقبولة والمحددة ضمنھا، وبشكل یمكن ال

اΗشراف على وضع اΕنظمة والتعلیمات الداカلیة للمصرف والتي تحدد مھام وواجبات أجھزتھا المカتلفة وصΚحیاتھا والتي -
.داریة والمالیة على أعمال المصرفتحقیق الرقابة اΗتكفل بدورھا 

.ل یمكن معھ قیاس ومراقبة المカاطراΗشراف على تطویر قاعدة البیانات والبنیة التحتیة للمصرف بشك-
مكتوبة وبالحدود المقررة التأكد من توفر نظام حاكمیة مؤسسیة كفؤ یضمن مراقبة مستقلة لتقید المصرف بالسیاسات ال-

.للمカاطر
التأكد من أن مカاطر المنتجات / الカدمات / العملیات الجدیدة المقترح تقدیمھا من المصرف قد تم تحدیدھا وأن الضوابط -

یاسة واΗجراءات أو التعدیΚت التي طرأت علیھا قد تمت بشكل یتناسب مع حدود المカاطر المقبولة في المصرف ومع الس
.الكلیة للتطویر اΙستراتیجي

.یة ورفعھ لمجلس اΗدارة Ιعتمادهإدارة المカاطر المقترح من قبل اΗدارة التنفیذمراجعة ھیكل -
مواكبة التطورات التي تحدث على إدارة المカاطر ورفع تقاریر إلى المجلس حول تلك التطورات.-
.راریة العمل ومن فحصھا بشكل دوريالتأكد من وجود カطة استم-
.طریئة المناسبة لنشر ثقافة المカاتوفیر الب-
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إدارة المカاطر (تتمة)31

مقدمة (تتمة)31.1

الカاصة ة الفرص المتاحة واتカاذ القراراتلجنة إدارة الموجودات والمطلوبات: تقوم بتقییم السیاسات اΙستثماریة واΙئتمانیة ودراس
تعظیم اΕرباح والعائد على حقوق الملكیة ضمن بذلك إضافة Ιدارة الفجوات ومカاطر اΕسعار ووضع محددات وضوابط لضمان 

.مستویات مقبولة ومسیطر علیھا من المカاطر الرئیسة المتعلقة بمカاطر السوق والسیولة واΙئتمان

التقید التدقیق الداカلي: یقوم التدقیق الداカلي بالتحقق من توفر البنى اΕساسیة الΚزمة Ηدارة المカاطر ومدى استقΚلیة ھذه اΗدارة، 
باΕنظمة واΗجراءات الواردة في السیاسة العامة Ηدارة المカاطر ومن كفایة وفعالیة اΕنشطة واΕنظمة والسیاسات واΗجراءات 

الموضوعة، وترفع التقاریر إلى لجنة التدقیق أو إلى مجلس اΗدارة.

قیاس المカاطر ونظام التقاریر
ئر المتوقعة التي یمكن أن تنتج في الظروف العادیة والカسائر غیر المتوقعة بناًءیتم قیاس مカاطر المجموعة بطریقة تعكس الカسا

على تقدیر Ηجمالي الカسائر الفعلیة بإستカدام طرق إحصائیة. ھذه الطرق تعتمد على اΙحتماΙت المبنیة من التجارب السابقة 
ي یمكن أن تنتج عن الظروف اΙستثنائیة.ومعدلة لتعكس الظروف اΙقتصادیة. كما یدرس البنك أسوأ اΙحتماΙت الت

على السقوف المعتمدة التي تعكس إستراتیجیة المجموعة وحدود ومستویات المカاطر المقبولة. كما  تم مراقبة وضبط المカاطر بناًء
تقوم المجموعة بقیاس القدرة اΗجمالیة لتحمل المカاطر ومقارنتھا بالمカاطر اΗجمالیة بمカتلف أنواعھا.

تجمیع المعلومات من جمیع وحدات العمل Εغراض التحلیل والمراقبة والتعرف على المカاطر في مرحلة مبكرة كما یتم تقدیم یتم 
تقریر إلى مجلس اΗدارة وإدارة المカاطر ورؤساء اΕقسام یتضمن إجمالي مカاطر اΙئتمان ونسب السیولة وتغیرات المカاطر. یتم 

عات اΕعمال والزبائن والقطاعات الجغرافیة وتقوم اΗدارة بتقییم مカصص الカسائر التحلیل بشكل مفصل شھریا حسب قطا
عن المカاطر بشكل ربع سنوي لتزویده بجمیع المعلومات الΚزمة  ًΚشام اΙئتمانیة بشكل ربع سنوي. یستلم مجلس اΗدارة تقریراً

حملھا أو القبول بھا.لتقییم مカاطر المجموعة، وتحدید مستویات المカاطر التي یمكن للمصرف ت

یتم تحضیر تقاریر مカاطر تفصیلیة وتوزع على جمیع اΕقسام للتأكد من أن جمیع المعلومات الضروریة والمحدثة متوفرة على 
مستویات المجموعة كافة.

أسالیب تカفیض المカاطر
ًتعتمد المجموعة على عدة أسالیب وممارسات لتカفیف مカاطر اΙئتمان منھا الحصول على ض مانات حیث یتم قبول الضمانات وفقا

لمعاییر وأسس معتمدة.

یتم قبول الضمانات وفق اسس ومعاییر معتمدة وذلك لتカفیض المカاطر اΙئتمانیة للمجموعة ومن انواع ھذه الضمانات التي یتم 
الحصول علیھا:

الضمانات نقدیةفیما یカص اΙفراد : رھونات المباني السكنیة والسیارات وضمان الراتب و 
فیما یカص القروض التجاریة للشركات :رھونات المباني السكنیة والعقاریة والسیارات والضمانات النقدیة

یتم اعادة تقییم الضمانات العقاریة في ضوء الظروف الراھنة وبما یحقق ضمان المصرف لحقوق المساھمین وطلب ضمانات 
كفایة المカصصات اΙئتمانیة.اضافیة من العمΚء وذلك من Κカل دراسة 

النقدمجلسبقراراتتحدیدھاتمالتيالسقوفھوالمجموعةفياΙئتمانیةالمカاطرومراقبةإدارةسیاسةفياΕساسيالعاملإن
علىبناءنفسھالوقتوفي.وفقا لسیاسة ادارة المカاطر اΙئتمانیة المعتمدةسقوفاΗدارةمجلسكما یحددالصلةذاتوالتسلیف

الحدودالسقوفھذهتتضمنتجاوزھا.یجبΙوالتيالمجموعةقبلمنبھاالمقبولالقصوىمستوى المカاطرتحددالسقوفھذه
.واحدةجغرافیةمناطقأومعینةقطاعاتفيوبشكل محددعامبشكلاΙئتمانیة

لھا تتعرضالتيالمカاطروقیاستحدیدأجلمناΙئتمانإدارةعنالصادرةواΕرقامالبیاناتودراسةمتابعةدوريبشكلیتم
إلى فصلیةتقاریرترفعكمادوري،بشكلالعلیااΗدارةإلىالدراساتھذهنتائجالمحددة ورفعبالسقوفومقارنتھاالمجموعة

.المカاطربھذهیتعلقفیماالمناسبةالقراراتاتカاذأجلمناΗدارةمجلس
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إدارة المカاطر (تتمة)31

(تتمة)مقدمة31.1

تركزات المカاطر
تنشأ التركزات عند قیام مجموعة من المراسلین أو العمΚء بأعمال متشابھة أو ممارسة اΕعمال ضمن بیئة جغرافیة واحدة أو ذات 

التعاقدیة والتي ممكن أن تتأثر بنفس ظروف اقتصادیة متماثلة قد تؤثر على قدرة المراسلین أو العمΚء على اΗیفاء بالتزاماتھم 
التغیرات اΙقتصادیة والسیاسیة والظروف اカΕرى. تدل التركزات على حساسیة المجموعة تجاه قطاع اقتصادي معین أو قطاع 

جغرافي معین.

دارة مカاطر حددت سیاسات وإجراءات المجموعة أطر للمحافظة على محفظة ائتمانیة متنوعة لتجنب الزیادة في التركزات وإ
اΙئتمان وضبطھا. 

مカاطر اΙئتمان31.2
مカاطر اΙئتمان ھي مカاطر حدوث カسائر نتیجة تカلف أو عجز الطرف اآلカر عن الوفاء بالتزاماتھ تجاه المجموعة. تعمل 

عرض المجموعة على إدارة السقوف والرقابة على مカاطر التركزات اΙئتمانیة على مستوى العمیل (فرد أو مؤسسة) وحجم الت
اΙئتماني لكل قطاع أو منطقة جغرافیة.

وتقوم المجموعة بتحدید مستویات مカاطر اΙئتمان المقبولة من Κカل وضع سقوف لمقدار المカاطر المقبولة للعΚقة مع المقترض 
الواحد أو مجموعة المقترضین ولكل قطاع أو منطقة جغرافیة.

الضمانات المحتفظ بھا والتحسینات اΙئتمانیة 
تعتمد المجموعة على عدة أسالیب وممارسات لتカفیف مカاطر اΙئتمان منھا الحصول على ضمانات حیث یتم قبول الضمانات وفقا 

لمعاییر وأسس معتمدة.

وأبرز أنواع الضمانات ھي:

مصرفیة واΙوراق بالنسبة للقروض التجاریة: الرھونات للمباني السكنیة والعقارات والمカزون والضمانات النقدیة والكفاΙت ال·
المالیة.

بالنسبة لΖفراد: الرھونات للمباني السكنیة والسیارات والرواتب والضمانات النقدیة والسیارات.·
لشروط اΙتفاقیة، ویتم مراجعة القیمة السوقیة - تراقب اΗدارة القیمة السوقیة للضمانات ویتم طلب ضمانات إضافیة وفقاً

الカسائر اΙئتمانیة. یتم تقییم الضمانات بشكل دوري وفق إجراءات التشغیل للضمانات Κカل دراسة كفایة مカصص
ولكافة أنواع الضمانات ،أو عند البیع القصري،المعتمدة حسب نوع الضمان وحسب سعر السوق في الظروف الطبیعیة

.حسب اΕصول لدى المصرفوبحیث یكون التقییم من قبل جھة مカتصة معتمدة
على قیمتھاضمانات حسب الظروف اΙقتصادیة العامةیتم إعادة تقییم ال- ، كما یتم إعادة تقییمھا والتي قد تؤثر سلباً

بشكل فوري في حال تعثر العمیل.
على قرار مجلس النقد والتسلیف رقم یتم تحدیدھا نسب الカصم من الضمانات: - والمعدل بالقرار 4/م ن/ب597بناًء

القرار و، 2011نیسان 14تاریオ 4/م ن/ب 650 وتمدیده حسب 2012تشرین الثاني 13الصادر بتاریΙ902 オحقاً
التعمیم رقم ، 2014كانون الثاني 29بتاریオ 1079القرار  2015نیسان 6تاریオ 1/م/1145، وصدر Ιحقاً

عام Κカل4/م ن/ب902والمتضمنان تمدید العمل بالقرار رقم 2015حزیران 30تاریオ 1/م/2271والتعمیم رقم 
.لحین صدور تعلیمات جدیدة بھذا الカصوص

للتカفیف من مカاطر اΙئتمان إلى تنویع محفظتھ واΙلتزام بالسقوف الموضوعة لحدود مカاطر التركز سواء  ً یلجأ المصرف أیضا
معینة أو نوع في المجموعات المترابطة من المدینین أو في نوع عمل معین أو قطاع اقتصادي معین أو التركز في منطقة جغرافیة 

وإعداد الدراسات اΙئتمانیة الكافیة عن العمΚء والمتابعة والدراسة الدوریة لتقییم مراكزھم المالیة والتأكد من معین من التسلیف.
حسن سیر أنشطتھم.

ً تقییم انカفاض القیمة إفرادیا
الفائدة أو وجود صعوبات مالیة تواجھ العمیل أو إن المؤشرات الرئیسیة Ιنカفاض قیمة القروض ھي اΙستحقاق الزمني لΖصل أو 

تؤثر على تدفقاتھ النقدیة أو اΚカΗل بشروط العقد اΕصلي، ویتم احتساب مカصصات التدني التي تカفض من قیمة القروض بناًء
على تصنیف الدین وضمانتھ.

تقوم المجموعة بتقییم انカفاض القیمة بشكل منفرد وبشكل جماعي.
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(تتمة)إدارة المカاطر31

(تتمة)مカاطر اΙئتمان31.2

المカصص الجماعي (الدیون المنتجة) 
یتم تقییم المカصص عن カسائر القروض والسلف بشكل جماعي بالنسبة للقروض والسلف التي Ι تعتبر ھامة بشكل منفرد أو في حال 

بیان مركز مالي موحد بتقییم المカصص عدم وجود دلیل موضوعي على انカفاض القیمة بشكل منفرد. تقوم المجموعة في تاریオ كل 
ومراجعة  كل محفظة على حدة.

یؤカذ باΙعتبار عند التقییم الجماعي انカفاض القیمة المحتمل في المحفظة حتى عند عدم وجود دلیل موضوعي على انカفاض القیمة 
بشكل موضوعي.

یتم تقییم カسارة انカفاض القیمة بإعتبار العوامل التالیة:

 オسائر وفترة تحدید ضرورة وجود تاریカر الناجم عن فترة تحقق الカقتصادیة الحالیة، التأΙسائر في المحفظة، الظروف اカال
مカصص إفرادي لھذه الカسائر، باΗضافة إلى الدفعات المتوقعة واΙستردادات في حال انカفاض القیمة. إن اΗدارة ھي المسؤولة عن 

لى سنة.تحدید طول ھذه المدة التي قد تمتد إ

تقوم إدارة اΙئتمان بمراجعة مカصص انカفاض القیمة للتأكد من توافقھ مع سیاسات المجموعة العامة.

یتم تقییم مカصص التعھدات المالیة واΙعتمادات المستندیة بطریقة مماثلة لطریقة تقییم القروض.

اカتبارات الجھد
كما یلي:، 2یقوم المصرف بإجراء اカتبارات الجھد فیما یتعلق بالمカاطر وفق مقررات لجنة بازل 

مカاطر اΙئتمان: دراسة تأثیر العوامل اΙقتصادیة السلبیة مع عوامل أカرى على التسھیΚت اΙئتمانیة الممنوحة وتصنیفھا اΙئتماني 
ن أن یتكبدھا المصرف وفق ھذه الفرضیات.واΙنعكاسات على أداء المحفظة والカسائر التي یمك

مカاطر السوق: انカفاض قیم اΕوراق المالیة المستثمر بھا، تقلب أسعار صرف العمΚت، سحب نسب معینة من الودائع.

المカاطر التشغیلیة: ارتفاع نسبة المカاطر التشغیلیة القائمة.

والمبالغ الفائضة جھدلااتاカتبارعلىبناءجماعيبشكلاΙئتمانیةالتسھیΚتقیمةمカصصات إضافیة Ιنカفاضاحتسابتم
اΙئتمانیة. بلغت المカصصات المحفظةعلىالمؤثرةوالعواملالمカاطرإلىمستندةووفق فرضیاتاΙئتمانیةالمحفظةعلىالتفصیلیة
كانون 31لیرة سوریة كما في 2,248,225,238مقابل 2015كانون اΕول31لیرة سوریة في 5,148,416,413اΗضافیة

من المカاطر والعوامل المؤثرة على المحفظة 2014اΕول  لمقابلة الカسائر المتوقعة من محفظة الدیون المنتجة العادیة انطΚقاً
.)6وھي مطابقة مع اΙفصاح رقم (اΙئتمانیة



مغفلة عامة)(شركة مساھمة المصرف الدولي للتجارة والتمویل
الموحدةحول البیانات المالیةیضاحات إ

2015كانون اΕول31

54

إدارة المカاطر (تتمة)31

(تتمة)مカاطر اΙئتمان31.2

اΙئتمانیة المتعلقة بالتعھداتالمカاطر 
تقوم المجموعة بتقدیم كفاΙت لتلبیة احتیاجات العمΚء تلزم ھذه التسھیΚت المجموعة بأداء دفعات بالنیابة عن عمΚئھا. یتم تحصیل 

لشروط اΙعتماد. تتسم ھذه التسھیΚت بنفس المカاطر اΙئتمانیة للقروض وتتم الوقایة من ھذه المカاطر باتباع ھذه الدفعات وفقاً
كما یراعي المصرف كافة النسب المتعلقة بالتركزات اΙئتمانیة والتي تستカدم رأس نفس سیاسات المجموعة وإجراءاتھا الرقابیة. 

المال التنظیمي كمؤشر لتلك التركزات.
طر اカΕرى)یوضح الجدول التالي التعرضات لمカاطر اΗئتمان (بعد مカصص التدني وقبل الضمانات ومカففات المカا

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

بنود داカل بیان المركز المالي الموحد
7,973,238,45410,972,020,125أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

44,083,163,75432,199,744,197أرصدة  لدى المصارف
13,382,293,4562,915,647,297ایداعات لدى المصارف 

13,459,067,01517,194,984,210اΙئتمانیة المباشرةالتسھیΚت
63,731,02864,177,315لΖفراد

120,363,579297,112,326القروض العقاریة
12,443,139,69714,864,927,058الشركات الكبرى

831,832,7111,968,767,511المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم
496,270,923348,854,643موجودات أカرى

2,065,191,7961,323,579,043ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي
81,459,225,39864,954,829,515

بنود カارج بیان المركز المالي الموحد
1,785,430,4702,102,914,108اعتمادات استیراد

2,862,569,8592,178,228,178الكفاΙت :
673,745,164307,500,189دفع

1,919,467,5001,706,091,609حسن تنفیذ
269,357,195164,636,380أカرى

952,171,1301,042,643,839سقوف تسھیΚت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة 
5,600,171,4595,323,786,125

Ιاطر اカ87,059,396,85770,278,615,640ئتمانیةإجمالي الم
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(تتمة)إدارة المカاطر31
31.2Ιاطر اカئتمان (تتمة)م

على أحكام القرار رقم  والذي جاء معد2012ًΙتشرین الثاني 13الصادر عن مجلس النقد والتسلیف بتاریオ 4/ م ن/ ب902تم التصنیف بناًء
نیسان 14تاریオ 4/ م ن/ب650والقرار رقم 2009كانون اΕول 9تاریオ 4ن/ب/م597لبعض أحكام قراري مجلس النفد والتسلیف رقم 

2014ًحتى نھایة عام 2014كانون الثاني 29تاریオ 4/م ن/ ب1079، وقد تم تمدید العمل بالقرار المذكور بموجب القرار 2010 ، وصدر Ιحقا
902والمتضمنان تمدید العمل بالقرار رقم 2015حزیران 30تاریオ 1/م/2271والتعمیم رقم 2015نیسان 6تاریオ 1/م/1145التعمیم رقم 

.Κカل عام لحین صدور تعلیمات جدیدة بھذا الカصوص4/م ن/ب

توزیع التعرضات اΙئتمانیة حسب درجة المカاطر
حسب درجة المカاطراΙئتمانیة المباشرة توزیع التعرضات

. اΙقساط او الفوائد ویعتبر الحساب الجاري المدین مستحق إذا تجاوز السقف الممنوحیعتبر كامل رصید الدین مستحق في حال استحقاق احد 

2015
الشركات

الشركات الكبرىالقروض العقاریةاΙفرادسوریةارقام السنة/لیرة 
المؤسسات الصغیرة 

المجموعوالمتوسطة
تسھیΚت مباشرة

67,532,640161,315,6713,250,221,519680,786,8164,159,856,646عادیة (مقبولة المカاطر)
11,387,73640,412,33210,138,723,5131,735,656,93411,926,180,515تحت المراقبة (تتطلب اھتماما カاصاً):

78,920,376201,728,00313,388,945,0322,416,443,75016,086,037,161المجموع

58,507,92079,829,0455,847,283,356462,950,4856,448,570,806غیر مستحقة
مستحقة

13,661,37383,419,1693,532,794,335663,277,8764,293,152,753یوم30لغایة 
2,227,01317,867,8811,487,995,1991,133,327,0182,641,417,111یوم60لغایة 31من 
2,503,2237,692,633201,506,10450,565,692262,267,652یوم 90لغایة 61من 
2,020,84712,919,2752,319,366,038106,322,6792,440,628,839یوم180لغایة 91من 

غیر عاملة:
706,9391,856,450--1,149,511دون المستوى
421,4039,007,0901,620,726,1485,878,2141,636,032,855مشكوك فیھا

39,855,95629,059,0988,585,609,861836,213,4149,490,738,329ھالكة (ردیئة )
41,426,87038,066,18810,206,336,009842,798,56711,128,627,634

120,347,246239,794,19123,595,281,0413,259,242,31727,214,664,795المجموع
(2,733,405,041)(365,267,474)(2,343,507,203)(10,076,179)(14,554,185)یطرح: فوائد معلقة

(11,022,192,739)(2,062,142,132)(8,808,634,141)(109,354,433)(42,062,033)یطرح: مカصص التدني

63,731,028120,363,57912,443,139,697831,832,71113,459,067,015الصافي

2014
الشركات

الشركات الكبرىالقروض العقاریةاΙفرادارقام السنة/لیرة سوریة
المؤسسات الصغیرة 

المجموعوالمتوسطة
تسھیΚت مباشرة

105,903,276188,428,7352,675,635,540595,879,3723,565,846,923عادیة (مقبولة المカاطر)
7,224,11569,767,44611,424,904,2881,606,337,85813,108,233,707تحت المراقبة (تتطلب اھتماما カاصاً):

113,127,391258,196,18114,100,539,8282,202,217,23016,674,080,630المجموع

110,821,095228,698,3328,479,405,0001,889,104,31410,708,028,741غیر مستحقة
مستحقة

2,352,900,226192,963,2832,545,944,766-81,257یوم30لغایة 
1,218,015,09216,670,8991,234,821,586-135,595یوم60لغایة 31من 
985,240,27636,780,1531,022,089,580-69,151یوم 90لغایة 61من 
2,020,29329,497,8491,064,979,23466,698,5811,163,195,957یوم180لغایة 91من 

غیر عاملة:
1,180,0718,233,899224,725,18129,328,763263,467,914دون المستوى
4,393,7603,528,4511,447,724,134127,069,0381,582,715,383مشكوك فیھا

40,543,77841,083,8956,359,185,6901,034,203,5417,475,016,904ھالكة (ردیئة )
46,117,60952,846,2458,031,635,0051,190,601,3429,321,200,201

159,245,000311,042,42622,132,174,8333,392,818,57225,995,280,831المجموع
(1,776,226,021)(337,724,405)(1,417,173,881)(10,439,144)(10,888,591)یطرح: فوائد معلقة

(7,024,070,600)(1,086,326,656)(5,850,073,894)(3,490,956)(84,179,094)یطرح: مカصص التدني

64,177,315297,112,32614,864,927,0581,968,767,51117,194,984,210الصافي
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إدارة المカاطر31
مカاطر اΗئتمان (تتمة)31.2

توزیع التعرضات اΙئتمانیة حسب درجة المカاطر(تتمة)
غیر المباشرة حسب درجة المカاطرتوزیع التعرضات اΙئتمانیة

2015
الشركات

الشركات الكبرىالقروض العقاریةاΙفرادارقام السنة/لیرة سوریة
المؤسسات الصغیرة 

المجموعوالمتوسطة

3,129,809,9282,813,843,6125,987,652,660-43,999,120عادیة (مقبولة المカاطر)
2,895,7581,009,950327,040,070129,176,645460,122,423تحت المراقبة (تتطلب اھتماما カاصاً):

46,894,8781,009,9503,456,849,9982,943,020,2576,447,775,083
46,894,8781,009,9503,456,849,9982,943,020,2576,447,775,083منھا غیر مستحقة

-----مستحقة
-----یوم30لغایة 
-----یوم60لغایة 31من 
-----یوم 90لغایة 61من 

غیر عاملة:
-----دون المستوى
6,989,690-6,989,690--مشكوك فیھا

6,555,00040,654,54647,838,706-629,160ھالكة (ردیئة )

629,160-13,544,69040,654,54654,828,396

47,524,0381,009,9503,470,394,6882,983,674,8036,502,603,479المجموع
-----یطرح: فوائد معلقة

(9,326,725)(3,524,298)(5,800,346)(2,081)-یطرح: مカصص التدني

47,524,0381,007,8693,464,594,3422,980,150,5056,493,276,754الصافي

2014
الشركات

الشركات الكبرىالقروض العقاریةاΙفرادارقام السنة/لیرة سوریة
المؤسسات الصغیرة 

المجموعوالمتوسطة

2,750,542,6432,795,149,0725,597,894,718-52,203,003عادیة (مقبولة المカاطر)
607,500593,880305,780,860170,277,624477,259,864تحت المراقبة (تتطلب اھتماما カاصاً):

52,810,503593,8803,056,323,5032,965,426,6966,075,154,582
52,563,003593,8802,876,455,6852,955,311,5205,884,924,088منھا غیر مستحقة

مستحقة
179,867,81810,115,176190,230,494-247,500یوم30لغایة 
-----یوم60لغایة31من 
-----یوم 90لغایة 61من 

غیر عاملة:
-----دون المستوى
120,315,4591,049,000121,364,459--مشكوك فیھا

7,817,68540,120,49147,938,176--ھالكة (ردیئة )

--128,133,14441,169,491169,302,635

52,810,503593,8803,184,456,6473,006,596,1876,244,457,217المجموع
-----یطرح: فوائد معلقة

(36,619,071)(3,077,966)(33,537,190)(2,030)(1,885)یطرح: مカصص التدني

52,808,618591,8503,150,919,4573,003,518,2216,207,838,146الصافي
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إدارة المカاطر (تتمة)31
مカاطر اΗئتمان (تتمة)31.2

توزیع التعرضات اΙئتمانیة حسب درجة المカاطر(تتمة)

المركز المالي الموحدبیانتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیΚت داカل 

2015
الشركات

الشركات الكبرىالقروض العقاریةاΕفرادلیرة سوریة
المؤسسات الصغیرة 

المجموعوالمتوسطة

-----دیون متدنیة المカاطر
28,303,599161,186,7491,844,673,330514,486,3022,548,649,980عادیة (مقبولة المカاطر)

(" 6,353,00139,394,4794,773,705,487717,708,4585,537,161,425تحت المراقبة (تتطلب اھتماما カاصا
غیر عاملة:

706,939706,939---دون المستوى
9,007,322571,873,1935,878,214586,758,729-مشكوك فیھا

5,439,69624,193,5471,442,888,086504,702,7641,977,224,093ھالكة ( ردیئة )

40,096,296233,782,0978,633,140,0961,743,482,67710,650,501,166المجموع 
منھا:

27,835,082895,78673,581,02263,778,609166,090,499تأمینات نقدیة
-----كفاΙت مصرفیة مقبولة

12,261,214232,886,3118,482,829,0301,624,037,93510,352,014,490عقاریة
-----أسھم متداولة

76,730,04455,666,133132,396,177--سیارات وآلیات

40,096,296233,782,0978,633,140,0961,743,482,67710,650,501,166المجموع 

2014
الشركات

الشركاتالكبرىالقروضالعقاریةاΕفرادلیرة سوریة
المؤسساتالصغیرة

المجموعوالمتوسطة

-----دیون متدنیة المカاطر
50,311,445189,694,0711,357,162,742507,575,4082,104,743,666عادیة (مقبولة المカاطر)

1,439,13953,917,2605,671,345,013574,951,3276,301,652,739تحت المراقبة (تتطلب اھتماما カاصا")
غیر عاملة:

2418,294,88983,061,89129,289,591120,646,612دون المستوى
1903,541,166128,636,65287,083,742219,261,750مشكوك فیھا

5,073,35433,308,8341,558,488,106679,559,5022,276,429,796ھالكة ( ردیئة )

56,824,369288,756,2208,798,694,4041,878,459,57011,022,734,563المجموع 

منھا:
43,917,281882,809142,164,19323,721,226210,685,509تأمینات نقدیة

-----كفاΙت مصرفیة مقبولة
11,680,088287,873,4118,416,487,5361,675,676,36810,391,717,403عقاریة

-----أسھم متداولة
240,042,675179,061,976420,331,651-1,227,000سیارات وآلیات

56,824,369288,756,2208,798,694,4041,878,459,57011,022,734,563المجموع 

على أΙ تزید قیمة الضمانات عن قیمة Ι یتضمن مجموع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیΚت اΙئتمانیة غیر المباشرة قیمة الضمانات الشカصیة.
الدین لكل عمیل إفرادیاً



مغفلة عامة)(شركة مساھمة المصرف الدولي للتجارة والتمویل
الموحدةالمالیةحول البیانات یضاحات إ

2015كانون اΕول 31

58

إدارة المカاطر (تتمة)31
31.2Ιاطر اカئتمان (تتمة)م

(تتمة)توزیع التعرضات اΙئتمانیة حسب درجة المカاطر

المركز المالي الموحدبیانカارجتوزیع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیΚت 
2015

الشركات

الشركات الكبرىالقروض العقاریةاΕفرادلیرة سوریة
المؤسسات الصغیرة 

المجموعوالمتوسطة

- - - - - دیون متدنیة المカاطر

991,309,4631,287,251,0542,299,014,261- 20,453,744عادیة (مقبولة المカاطر)

(" 2,895,757905,90676,806,117112,407,850193,015,630تحت المراقبة (تتطلب اھتماما カاصا
غیر عاملة:

- - - - - دون المستوى
2,352,455- 2,352,455- - مشكوك فیھا

937,66025,474,49026,839,665- 427,515ھالكة ( ردیئة )

23,777,016905,9061,071,405,6951,425,133,3942,521,222,011المجموع
منھا:

17,506,21818,387748,107,4171,055,127,7691,820,759,791تأمینات نقدیة

- - - - - كفاΙت مصرفیة مقبولة
6,270,798887,519323,298,278370,005,625700,462,220عقاریة

- - - - - أسھم متداولة
- - - - - وآلیاتسیارات 

23,777,016905,9061,071,405,6951,425,133,3942,521,222,011المجموع 

2014
الشركات

الشركات الكبرىالقروض العقاریةاΕفرادلیرة سوریة
المؤسسات الصغیرة 

المجموعوالمتوسطة

- - - - - دیون متدنیة المカاطر

751,296,1931,891,963,3662,689,686,438-46,426,879عادیة (مقبولة المカاطر)

335,334495,347103,175,01580,773,786184,779,482تحت المراقبة (تتطلب اھتماما カاصا")

غیر عاملة:
-----دون المستوى

2,472,788648,6473,121,435--مشكوك فیھا

1,942,30021,135,09123,077,391--ھالكة ( ردیئة )

46,762,213495,347858,886,2961,994,520,8902,900,664,746المجموع 
منھا:

37,891,9305,962657,136,1921,797,567,0372,492,601,121تأمینات نقدیة

-----كفاΙت مصرفیة مقبولة

8,870,283489,385201,750,104195,528,503406,638,275عقاریة

-----أسھم متداولة

1,425,3501,425,350---سیارات وآلیات

46,762,213495,347858,886,2961,994,520,8902,900,664,746المجموع 

على أΙ تزید قیمة الضمانات عن قیمة Ι یتضمن مجموع القیمة العادلة للضمانات مقابل التسھیΚت اΙئتمانیة غیر المباشرة قیمة الضمانات الشカصیة.
.لكل عمیل إفرادیاًالدین
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إدارة المカاطر (تتمة)31

31.2Ιاطر اカئتمان (تتمة)م

ئتمان: جودات المالیة من ناحیة مカاطر اΙنوعیة المو
ئتماني، یوضح الجدول التالي نوعیة الموجودات ستカدام آلیة داカلیة للتصنیف اΙائتمان بجودات المالیة من ناحیة مカاطر اΙیتم قیاس نوعیة المو

Ιاطر اカستائتمان بالمالیة من ناحیة مΙلیة للتصنیف اカدام اآللیة الداカئتماني. إن اΙصص اカتتضمن م Ι رقام المبینةΕ:فاض في القیمةカن

المجموعانカفضت قیمتھعاديجیدإیضاح2015كانون اΕول 31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

أرصدة لدى مصرف سوریة
7,973,238,454--37,973,238,454المركزي

44,083,163,754-421,571,20744,061,592,547أرصدة لدى المصارف

13,382,293,456-566,260,00013,316,033,456إیداعات لدى المصارف

الودیعة المجمدة لدى  مصرف 
2,065,191,796--102,065,191,796المركزيةسوری

10,126,261,45757,377,626,003-67,503,887,460

المجموعقیمتھانカفضتعاديجیدإیضاح2014كانون اΕول 31
لیرةسوریةلیرةسوریةلیرةسوریةلیرةسوریة

أرصدة لدى مصرف سوریة
10,972,020,125--310,972,020,125المركزي

32,199,744,197-41,678,338,33730,521,405,860أرصدة لدى المصارف

2,915,647,297-566,260,0002,849,387,297إیداعات لدى المصارف

الودیعة المجمدة لدى
1,323,579,043--101,323,579,043المركزيةمصرف سوری

14,040,197,50533,370,793,157-47,410,990,662



مغفلة عامة)(شركة مساھمة المصرف الدولي للتجارة والتمویل
الموحدةحول البیانات المالیةیضاحات إ

2015كانون اΕول 31

60

إدارة المカاطر (تتمة)31

31.2Ιاطر اカئتمان (تتمة)م

الدیون المجدولة
نفت كتسھیΚت ائتمانیة غیر عاملة وأ⊥カرجت من إطار التسھیΚت اΙئتمانیة غیر العاملة  ھي تلك الدیون التي سبق وأن ص⊥

لیرة 1,650,086,242غمبل2015عام Κカلمجموعھا بموجب جدولة أ⊥صولیة وتم تصنیفھا كدیون تحت المراقبة، وقد بلغ 
.2014عام Κカللیرة سوریة 1,573,178,193مبلغ سوریة مقابل 

الدیون المعاد ھیكلتھا
عادة الھیكلة إعادة ترتیب وضع التسھیΚت اΙئتمانیة من حیث تعدیل اΕقساط أو إطالة عمر التسھیΚت اΙئتمانیة أو إیقصد ب

مبلغ2015عام Κカلمجموعھاتأجیل بعض اΕقساط أو تمدید فترة السماح، وتم تصنیفھا كدیون تحت المراقبة، وقد بلغ 
.4201عام Κカللیرة سوریة  3,805,885,044مبلغلیرة سوریة مقابل2,071,687,055

توزیع التعرضات اΙئتمانیة حسب التصنیف الداカلي للمカاطر:

التصنیف الداカلي 
للمカاطر

التصنیفما یعادل 
S&P20152014 حسب 

لیرة سوریة لیرة سوریة 

جید
AAA10,104,690,25012,361,859,167و حتى +AAA- من الدرجة اΕولى ( * )

--AAو حتى +AA- من الدرجة الثانیة
A21,571,2071,678,338,338و حتى +A- من الدرجة الثالثة

10,126,261,45714,040,197,505

عادي
BBB6,515,130,1392,342,453,930و حتى +BBB-من (**)الدرجة الرابعة

BB38,133,800,65415,942,016,344و حتى +BB-من الدرجة الカامسة
B1,094,112,500643,370,000و حتى +B-من الدرجة السادسة
11,634,582,71014,442,952,883غیر مصنفالدرجة السابعة

57,377,626,00333,370,793,157

67,503,887,46047,410,990,662

(*) تم اعتبار تصنیف البنك المركزي جید من الدرجة اΕولى.

.(**) تم اعتبار المصارف المحلیة عادي من الدرجة الرابعة
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إدارة المカاطر (تتمة)31
مカاطر اΗئتمان (تتمة)31.2

التركز الجغرافي
ئتمانیة حسب التوزیع الجغرافي كما یلي:ول التالي التركز في التعرضات اΙیوضح الجد

المجموع أمیركا آسیا أوروبا دول الشرق اΕوسط اカΕرى داカل القطر 2015كانون اΕول31
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

7,973,238,454- - - - 7,973,238,454أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
44,083,163,754- 3,008,371,80539,533,528,9501,541,262,461538أرصدة  لدى المصارف

13,382,293,456- - 1,934,367,9007,990,069,6783,457,855,878ایداعات لدى المصارف 
تسھیΚت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) 

63,731,028- - - - 63,731,028لΖفراد

120,363,579- - - - 120,363,579القروض العقاریة

12,443,139,697- - - - 12,443,139,697الشركات الكبرى
831,832,711- - - - 831,832,711والمتوسطةالمؤسسات الصغیرة 
209,826,714- - - - 209,826,714الموجودات اカΕرى

2,065,191,796- - - - 2,065,191,796الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

81,172,781,189- 28,650,063,68447,523,598,6284,999,118,339538المجموع 

المجموع أمیركا آسیا أوروبا دول الشرق اΕوسط اカΕرى داカل القطر 2014كانون اΕول 31
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

10,972,020,125----10,972,020,125أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

32,199,744,197- - 15,414,815,5833,933,764,28512,851,164,329أرصدة  لدى المصارف

2,915,647,297- - 66,260,0001,859,587,297989,800,000ایداعات لدى المصارف 

تسھیΚت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) 
64,177,315- - - - 64,177,315لΖفراد

297,112,326- - - - 297,112,326القروض العقاریة

14,864,927,058- - - - 14,864,927,058الشركات الكبرى

1,968,767,511- - - - 1,968,767,511والمتوسطةالمؤسسات الصغیرة 

199,428,728- - -- 199,428,728الموجودات اカΕرى

1,323,579,043- - - - 1,323,579,043المجمدة لدى مصرف سوریة المركزيالودیعة

64,805,403,600--45,171,087,6895,793,351,58213,840,964,329المجموع 
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إدارة المカاطر (تتمة)31
مカاطر اΗئتمان (تتمة)31.2

التركز حسب القطاع اΙقتصادي
:التعرضات اΙئتمانیة حسب القطاع اΙقتصاديیبین الجدول التالي التركز في 

اجماليカدمات وأカرىأفرادزراعةعقاراتتجارةصناعةمالي2015 كانون اΕول31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

7,973,238,454------7,973,238,454أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
44,083,163,754------44,083,163,754أرصدة لدى المصارف

13,382,293,456------13,382,293,456یداعات لدى المصارفإ
1,546,899,22913,459,067,015-2,419,024,0218,452,879,5751,038,292,7881,971,402-(بالصافي)مباشرةتسھیΚت ائتمانیة 

35,123209,826,714--57,966,49422,002,506129,753,51369,078الموجودات اカΕرى
ودیع娃娃娃ة مجم娃娃娃دة ل娃娃娃娃دى مص娃娃娃رف س娃娃娃娃وریة 

2,065,191,796------2,065,191,796المركزي

Η1,546,934,35281,172,781,189-67,561,853,9542,441,026,5278,582,633,0881,038,361,8661,971,402جمالي ا

اجماليカدمات وأカرىأفرادزراعةعقاراتتجارةصناعةمالي2014كانون اΕول 31
سوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

10,972,020,125------10,972,020,125أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
32,199,744,197------32,199,744,197أرصدة لدى المصارف

2,915,647,297------2,915,647,297یداعات لدى المصارفإ
3,775,761,4689,931,652,2751,461,141,5464,133,055105,269,7471,917,026,11917,194,984,210-(بالصافي)مباشرةئتمانیة اتسھیΚت 

48,874269,574199,428,728-32,760,66713,403,254151,039,7241,906,635الموجودات اカΕرى
ودیع娃娃娃娃ة مجم娃娃娃娃دة ل娃娃娃娃دى مص娃娃娃娃رف س娃娃娃娃وریة 

1,323,579,043------1,323,579,043المركزي

Η47,443,751,3293,789,164,72210,082,691,9991,463,048,1814,133,055105,318,6211,917,295,69364,805,403,600جمالي ا
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اΗفصاحات الكمیة:
تبادل العمΚت اΕجنبیة وأسعار أدوات رأس المال الناتجة عن یتعرض المصرف لمカاطر السوق الカاصة بمعدΙت الفائدة ومعدΙت

متغیرات السوق الカاصة والعامة، ومن أجل تカفیف مカاطر السوق یقوم المصرف بتقییم داカلي لتقدیر مカاطر السوق للمراكز المحتفظ 
على مجموعة من اΙفتراضات المت علقة بمتغیرات السوق بھدف السیطرة على بھا ولتقدیر الحد اΕقصى من الカسائر المتوقعة اعتماداً

ھذه المカاطر وإبقائھا ضمن الحدود المسموح بھا والتي یتم مراقبتھا یومیاً، ویستカدم تحلیل الحساسیة لبیان اΕثر الناتج عن تغیرات 
ثر على حقوق الملكیة ھو الشامل الموحد وبالتالي یكون اΕمفترضة في معدΙت الفائدة وأسعار الصرف على اΗیرادات في بیان الدカل

صافي التغیر في اΕرباح بعد استبعاد أثر ضریبة الدカل.

مカاطر أسعار الفائدة

ھي المカاطر الناجمة عن تغیرات أسعار الفائدة السائدة بالسوق والتي ت娃ؤثر بالت娃الي عل娃ى الت娃دفقات النقدی娃ة المس娃تقبلیة أو الق娃یم العادل娃ة
اΗدارة مستویات مカاطر معدΙت الفائدة بوضع حدود لفجوات معدل الفائدة Κカل فترات مح娃ددة. ی娃تم لΖدوات المالیة. یراقب مجلس 

مراقبة المراكز بشكل یومي للتأكد من أن المراكز Ι تتجاوز المستویات المحددة.
الموحد في حال حدوث تغیر امل بیان الدカل الشیبین الجدول التالي تحلیل الحساسیة لΖدوات الカاضعة Εسعار الفائدة واثر ذلك على 

معقول في أسعار الفائدة، مع بقاء بقیة المتغیرات ثابتة.

%2مカاطر أسعار الفائدة للتغیر في سعر الفائدة 

باللیرات السوریة
20152014أثر الزیادة

الفجوة التراكمیةالعملة
اΕثر على الربح 

قبل الضریبة

اΕثر على حقوق الملكیة   
(الناتج عن اΕثر على الربح 

الفجوة التراكمیةبعد إقتطاع الضریبة)
اΕثر على الربح 

قبل الضریبة

اΕثر على حقوق الملكیة    
(الناتج عن اΕثر على الربح 

بعد إقتطاع الضریبة)

(18,742,350)(24,989,800)(1,249,490,000)(2,271,975) (3,029,300)(151,465,000) لیرة سوریة

(10,958,848)(14,611,798)(730,589,878)3,767,074,49775,341,49056,506,117دوΙر أمیركي

3,629,412,13572,588,24354,441,1823,356,677,11167,133,54250,350,157یورو

(4,595)(6,127)(306,332)14,371,847287,437215,578جنیھ استرلیني

40,878,228817,565613,17324,174,443483,489362,617ین یاباني
فرنك 

73,2951,4661,09941,033821615سویسري

باللیرات السوریة
20152014أثر اΙنカفاض

الفجوة التراكمیةالعملة
اΕثر على الربح 

قبل الضریبة

اΕثر على حقوق الملكیة   
(الناتج عن اΕثر على الربح 

الفجوة التراكمیةبعد إقتطاع الضریبة)
اΕثر على الربح 

قبل الضریبة

اΕثر على حقوق الملكیة    
(الناتج عن اΕثر على الربح 

بعد إقتطاع الضریبة)

24,989,80018,742,350(1,249,490,000)3,029,3002,271,975(151,465,000) لیرة سوریة

14,611,79810,958,848(730,589,878))(56,506,117(75,341,490)3,767,074,497دوΙر أمیركي

(50,350,157)(67,133,542)3,356,677,111)(54,441,182)(3,629,412,13572,588,243یورو

6,1274,595(306,332))(215,578)(14,371,847287,437جنیھ استرلیني

(362,617)(483,489)24,174,443)( 613,173(817,565)40,878,228ین یاباني

(615)(821)41,033)(1,099)(73,2951,466فرنك سویسري
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مカاطر العمΚت
رة السوریة العملة الرئیسیة تعتبر المجموعة اللیفي أسعار صرف العمΚت اΕجنبیة.تتمثل بتذبذب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات

بوضع حدود لمراكز العمΚت، ویتم مراقبة المراكز بشكل یومي للتأكد من أن المراكز Ι تتجاوز المستویات اΗدارةویقوم مجلسلھ، 
المحددة.

تقوم المجموعة بإعداد تحلیل الحساسیة لمراقبة اثر التغیرات على صافي اΕرباح والカسائر في حال حدوث تغیر معقول في أسعار 
الموحد أو بیان الدカل الشامل . یمثل المبلغ السالب في الجدول أدناه صافي الカسارة المتوقع في الصرف مع بقاء بقیة المتغیرات ثابتة

حقوق الملكیة بینما یمثل المبلغ الموجب صافي الربح المتوقع.

%10في سعر الصرف زیادةمカاطر العمΚت: أثر ال

20152014

اΕثر على الربح قبل مراكز القطعالعملة
الضریبة

اΕثر المرحل الى حقوق 
المساھمین بعد اقتطاع 

الضریبة
اΕثر على الربح قبل مراكز القطع

الضریبة

اΕثر المرحل الى 
حقوق المساھمین بعد 

اقتطاع الضریبة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

325,978,94195,594,2769,559,428204,591,268(13,007,499)(130,074,985)دوΙر أمیركي
1,972,432,725197,243,273196,480,3901,331,933,830133,193,383131,651,620یورو

12,773,2861,277,329957,9972,932,114293,211219,909جنیھ استرلیني
40,878,2284,087,8233,065,86722,133,2552,213,3251,659,994ین یاباني

73,2957,3305,49841,0334,1033,077الفرنك السویسري
13,735,153,6931,373,515,3691,030,136,5278,100,748,549810,074,855607,556,141العمΚت اカΕرى

%)10مカاطر العمΚت: أثر النقصان في سعر الصرف (
20152014

اΕثر على الربح قبل مراكز القطعالعملة
الضریبة

اΕثر المرحل الى حقوق 
المساھمین بعد اقتطاع 

الضریبة
اΕثر على الربح قبل مراكز القطع

الضریبة

اΕثر المرحل الى 
حقوق المساھمین بعد 

اقتطاع الضریبة

لیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

)204,591,268()9,559,428(95,594,276(325,978,941)13,007,499(130,074,985)دوΙر أمیركي
)131,651,620()133,193,383(1,331,933,830(196,480,390)(197,243,273)1,972,432,725یورو

)219,909()293,211(2,932,114(957,997)(1,277,329)12,773,286جنیھ استرلیني
)1,659,994()2,213,325(22,133,255(3,065,867)(4,087,823)40,878,228ین یاباني

)3,077()4,103(41,033(5,498)(7,330)73,295الفرنك السویسري
)607,556,141()810,074,855(8,100,748,549(1,030,136,527)(1,373,515,369)13,735,153,693العمΚت カΕرى
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(تتمة)إعادة تسعیر الفائدةفجوة 

یتم التصنیف على فترات إعادة تسعیر الفائدة أو اΙستحقاق أیھما أقرب.

سنوات3إلى 2من سنة2إلى 1من شھر12إلى 9من أشھر9إلى 6من أشھر6إلى 3من أشھر3من شھر إلى دون الشھر2015كانون اΕول 31
4إلى 3من 

سنوات5أكثر من سنوات5إلى 4من سنوات
بنود Ι تتأثر 

المجموعبالفوائد
موجودات

نقد وأرصدة لدى 
5,602,917,87210,540,636,864---------4,937,718,992المركزيسوریةمصرف

44,083,163,754---------37,733,533,3706,349,630,384أرصدة  لدى المصارف

13,382,293,456--------5,369,942,0877,946,091,36966,260,000ایداعات لدى المصارف 

تسھیΚت ائتمانیة مباشرة  
1,129,543,4572,746,178,9111,118,266,011623,189,269395,171,9751,636,141,4651,457,426,458815,206,834478,102,583415,504,7322,644,335,32013,459,067,015(بالصافي)

1,991,936,6181,991,936,618----------موجودات ثابتة

409,586409,586----------موجودات غیر ملموسة
موجودات ضریبیة 

7,825,3537,825,353----------مؤجلة

496,270,923496,270,923----------موجودات أカرى
لدى الودیعة المجمدة 

2,065,191,7962,065,191,796----------المركزية مصرف سوری
49,170,737,90617,041,900,6641,184,526,011623,189,269395,171,9751,636,141,4651,457,426,458815,206,834478,102,583415,504,73212,808,887,46886,026,795,365إجمالي الموجودات

المطلوبات

7,399,394,095----------7,399,394,095ودائع بنوك

58,107,374,023------49,162,247,0366,843,514,694417,823,703766,799,008916,989,582ودائع العمΚء

5,009,777,6145,009,777,614----------تأمینات نقدیة

5,434,668,8405,434,668,840----------مカصصات متنوعة

1,558,392,9081,558,392,908----------مطلوبات أカرى

12,002,839,36277,509,607,480-----56,561,641,1316,843,514,694417,823,703766,799,008916,989,582إجمالي المطلوبات

فجوة إعادة تسعیر 
1,636,141,4651,457,426,458815,206,834478,102,583415,504,732806,048,1068,517,187,885(521,817,607)(143,609,739)10,198,385,970766,702,308(7,390,903,225)الفائدة 

Ηعادةالفجوة المتراكمة 
2,807,482,7453,574,185,0533,430,575,3142,908,757,7074,544,899,1726,002,325,6306,817,532,4647,295,635,0477,711,139,7798,517,187,885(7,390,903,225)تسعیر الفائدة
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فجوة إعادة تسعیر الفائدة
یتم التصنیف على فترات إعادة تسعیر الفائدة أو اΙستحقاق أیھما أقرب.

دون الشھر2014كانون اΕول 31
3من شھر إلى 

المجموعثر بالفوائدبنود Ι تتأسنوات5أكثر من سنوات5إلى 4من سنوات4إلى 3من سنوات3إلى 2من سنة2إلى 1من شھر12إلى 9من أشھر9إلى 6من أشھر6إلى 3من أشھر
موجودات

نقد وأرصدة لدى مصرف
4,795,991,88013,205,955,112---------8,409,963,232سوریةالمركزي

32,199,744,197---------25,105,425,8047,094,318,393أرصدة  لدى المصارف
2,915,647,297--------502,306,5221,357,280,7751,056,060,000ایداعات لدى المصارف 

ئتمانیة مباشرة اتسھیΚت 
3,390,694,0141,706,274,4051,379,100,440785,351,143679,651,8331,895,112,9341,581,501,8451,095,279,904686,611,131734,282,8543,261,123,70717,194,984,210(بالصافي)

2,029,096,7462,029,096,746----------موجودات ثابتة
928,825928,825----------موجودات غیر ملموسة
5,985,0545,985,054----------موجودات ضریبیة مؤجلة

348,854,643348,854,643----------موجودات أカرى
الودیعة المجمدة 

لدى 
1,323,579,0431,323,579,043----------مصرف سوریة المركزي

37,408,389,57210,157,873,5732,435,160,440785,351,143679,651,8331,895,112,9341,581,501,8451,095,279,904686,611,131734,282,85411,765,559,89869,224,775,127إجمالي الموجودات

المطلوبات
2,191,389,456-- --------2,191,389,456ودائع بنوك

51,513,972,306-----41,507,845,5585,770,016,049301,482,558998,136,3172,848,369,33388,122,491ودائع العمΚء
4,589,539,8034,589,539,803----------تأمینات نقدیة

1,105,446,1041,105,446,104----------مカصصات متنوعة
1,327,693,8591,327,693,859----------مطلوبات أカرى

7,022,679,76660,728,041,528----43,699,235,0145,770,016,049301,482,558998,136,3172,848,369,33388,122,491إجمالي المطلوبات

1,806,990,4431,581,501,8451,095,279,904686,611,131734,282,8544,742,880,1328,496,733,599(2,168,717,500)(212,785,174)4,387,857,5242,133,677,882(6,290,845,442)فجوة إعادة تسعیر الفائدة 

الفجوة المتراكمة Ηعادة
تسعیر الفائدة

(6,290,845,442)(1,902,987,918)230,689,96417,904,790(2,150,812,710)(343,822,267)1,237,679,5782,332,959,4823,019,570,6133,753,853,4678,496,733,599
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التركز في مカاطر العمΚت اΕجنبیة
2015كانون اΕول31

السوریةبالیرةما یوازي العمΚت اΕجنبیة بالعملة السوریة
مجموع العمΚت اΕجنبیةأカرى ین یابانيجنیھ استرلیني یورو دوΙر أمیركي العملة

الموجودات :
13,652,2715,129,272,639-4,114,256,958996,459,4984,903,912نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

21,809,943,2675,356,415,692167,393,15640,878,22814,064,887,19441,439,517,537أرصدة  لدى المصارف
11,597,706,909---7,990,069,6773,607,637,232إیداعات لدى المصارف

4,6251,847,924,942-(2,386,592)(58,880,106)1,909,187,015مباشرة (بالصافي)تسھیΚت ائتمانیة 
19,420,20042,147,170-19,776,356559,8692,390,745موجودات أカرى

1,800,158,146---1,800,158,146الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

37,643,391,4199,902,192,185172,301,22140,878,22814,097,964,29061,856,727,343اجمالي الموجودات

المطلوبات :
1,383,8656,927,070,835--6,276,826,289648,860,681ودائع بنوك

107,316,61534,599,721,231-29,016,643,9705,316,315,009159,445,637ودائع العمΚء
236,540,1344,061,028,629-2,024,605,3371,799,880,6612,497تأمینات نقدیة

17,496,688637,670,406-455,390,808164,703,10979,801مطلوبات أカرى

362,737,30246,225,491,101-37,773,466,4047,929,759,460159,527,935اجمالي المطلوبات 

1,972,432,72512,773,28640,878,22813,735,226,98815,631,236,242(130,074,985)صافي التركز داカل بیان المركز المالي للسنة الحالیة

التزامات محتملة カارج بیان المركز المالي للسنة الحالیة
27,542,33733,753,292954,654,093-51,130,065842,228,399كفاΙت 

1,785,430,470---905,694,208879,736,262اعتمادات
1,854,603,148---1,834,061,79420,541,354تعھدات تصدیر

إجمالي التزامات المحتملة カارج بیان المركز المالي للسنة 
27,542,33733,753,2924,594,687,711-2,790,886,0671,742,506,015الحالیة
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(تتمة)التركز في مカاطر العمΚت اΕجنبیة
2014كانون اΕول 31

ما یوازي العمΚت اΕجنبیة بالیرة السوریةبالعملة السوریة
مجموع العمΚت اΕجنبیةأカرى ین یابانيجنیھ استرلیني یورو دوΙر أمیركي العملة

الموجودات :
10,570,5333,556,879,964-2,768,965,062774,164,7773,179,592نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

17,027,800,9524,735,104,974115,253,50924,174,4438,222,720,62830,125,054,506أرصدة  لدى المصارف
2,849,387,297---989,800,0001,859,587,297إیداعات لدى المصارف

3,7462,077,354,064(2,579,906)2,076,458,106495,1942,976,924تسھیΚت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
(74,692,367)1,093,952538,7188,361,781(85,570,436)883,618موجودات أカرى

1,058,545,393----1,058,545,393المجمدة لدى مصرف سوریة المركزيالودیعة 

23,922,453,1317,283,781,806122,503,97722,133,2558,241,656,68839,592,528,857اجمالي الموجودات

المطلوبات :
815,0412,130,465,678--2,101,191,23328,459,404ودائع بنوك

62,967,45523,997,727,935-20,202,345,2763,612,891,919119,523,285ودائع العمΚء
37,564,7043,507,096,184--1,228,477,1452,241,054,335تأمینات نقدیة

39,519,906403,856,003-294,845,20169,442,31848,578مطلوبات أカرى

140,867,10630,039,145,800-23,826,858,8555,951,847,976119,571,863اجمالي المطلوبات 

95,594,2761,331,933,8302,932,11422,133,2558,100,789,5829,553,383,057صافي التركز داカل بیان المركز المالي للسنة الحالیة

المركز المالي للسنة الحالیةالتزامات محتملة カارج بیان 
16,288,0456,366,755539,701,645- 53,506,925463,539,920كفاΙت 

2,102,914,108- - - 532,574,5601,570,339,548اعتمادات
1,963,314,931- - - 1,739,291,585224,023,346تعھدات تصدیر

カ2,325,373,0702,257,902,814-16,288,0456,366,7554,605,930,684ارج بیان المركز المالي للسنة الحالیةمحتملة الالتزامات إجمالي 
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مカاطر الدفع المسبق31.4

لتزاماتھم أو مستحقاتھم قبل Ιالیة نتیجة طلب أو دفع العمΚءإن مカاطر الدفع المسبق تكمن في تعرض المجموعة إلى カسارة م
ستحقاقھا، مثل رھونات ذات معدΙت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدΙت الفائدة. إن موجودات المجموعة التي تحمل فوائد ثابتة Ι ا

ھي غیر تعد جوھریة بالنسبة Ηجمالي الموجودات. باΗضافة إلى ذلك، إن عوامل السوق اカΕرى التي قد تؤدي إلى الدفع المسبق 
جوھریة في اΕسواق التي تعمل فیھا المجموعة. وبالتالي، فإن المجموعة تعتبر تأثیر مカاطر الدفع المسبق على صافي الفائدة 

یة غرامات قد تنتج عن الدفع المسبق. أعتبار ضة غیر جوھري، بعد اカΕذ بعین اΙالمقبو

مカاطر التشغیل31.5
حتیال وعوامل カارجیة أカرى. عندما تعجز اة عن تعطل اΕنظمة، カطأ إنساني، الカسائر الناتجتمثل المカاطر التشغیلیة مカاطر 

متطلبات قانونیة وتشریعیة كما أو تنشئ على سمعة المجموعة، اًضرارأأنظمة الرقابة عن العمل، فإن المカاطر التشغیلیة قد تسبب 
التشغیلیة ولكن یمكنھا إدارة ھذه المカاطر عبر نظام رقابة متكامل قد تسبب カسائر مادیة. Ι تتوقع المجموعة إزالة كل المカاطر

ومراقبة ومتابعة المカاطر المحتملة. إن الرقابة تتضمن فصل المھام بفاعلیة، إجراءات التفویض والمراقبة، تعلیم الموظفین وتقییم 
اΗجراءات.

نظمة المعلوماتی娃ة وتط娃ویر كف娃اءة الق娃ائمین عل娃ى ھ娃ذه لΖریق التحدیث والتطویر المستمر یتم التカفیف من مカاطر التشغیل عن ط
Εرجات، والتدریب المتواصل للكادر البشري، كما اカت والمΚカنظمة لفحص دقة المدΕصص باカنظمة، إضافة إلى التدقیق المت

یقوم المصرف بإبرام عقود تأمین تغطي أنواع معینة من المカاطر المカتلفة.

مカاطر اΕعمال31.6
カطار الناتجة عن الظروف اΕومنھامカاطر اΕعمال من عدة عوامل قد تؤثر على المجموعة أو قطاع البنوك بصفة عامة،تنشأ 

دارة إعم娃ال المجموع娃ة. تق娃وم أم娃ن المؤش娃رات الس娃لبیة عل娃ى نت娃ائج السیاسیة واΙقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھ娃ا العدی娃د
عم娃ال رھ娃ا عل娃ى نت娃ائج اΕأثمك娃ان م娃ن ج娃راءات المناس娃بة للتقلی娃ل بق娃در اΗمر وات娃カاذ اΗل娃ك الم娃カاطر بش娃كل مس娃تالمجموعھ بتقییم ت

والمركز المالي للمجموعة.

カطة الطوارئ وカطة استمراریة اΕعمال31.7
تھدف カطة الطوارئ إلى إدارة اΕزمات والتعامل مع حاΙت الطوارئ وتحدید اΕنشطة المتعلقة بالمحافظة على جاھزیة 

للتعامل مع مカتلف الحاΙت بما یؤدي إلى ضمان استرجاع カدمات وعملیات وأنشطة المصرف الحساسة في حاΙت المصرف 
الطوارئ في الوقت المناسب وتقلیل المカاطر المالیة والتشغیلیة إلى المستوى المقبول بما یدعم ویساعد في الوصول Εھداف 

المصرف العلیا.

ذو توافریة عالیة یؤمن تشغیل كافة اΙنظمة المعلوماتیة التي یستカدمھا في حال حدوث ردیف وموقعقام المصرف بإنشاء موقع
المصرف ، ویعملمواقع المصرف وبدون انقطاع جوھريكارثة أو انقطاع بما یتیح الوصول إلى البیانات من أي موقع من ةأی

حدث التجھیزات والمعدات.أعلى تجھیز تلك المواقع ب

وتركز الカطة على ضرورة تحدید ة اΕعمال كافة カدمات المصرف وممتلكاتھ ومبانیھ وموظفیھ،تغطي سیاسة استمراری
Ηنقطاع إضافة إلى أعمال فحص وتحدیث واعتماد اΙت الكوارث واΙزمة للتعامل مع كافة حاΚداریة الΗجراءات التشغیلیة وا

إضافة إلى التوعیة والتدریب المتعلقین باستمراریة اΕعمال.カطط استمراریة اΕعمال وسیاسات التأمین والقرارات الカاصة بذلك 
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مカاطر السیولة31.8

وتمویل زیادة تتمثل مカاطر السیولة في عدم قدرة المجموعة على توفیر التمویل الΚزم لتأدیة التزاماتھا في تواریオ استحقاقھا
المカاطر تقوم اΗدارة بتنویع مصادر التمویل باΗضافة إلى الودائع وإدارة الموجودات مع أカذ . للوقایة من ھذه الموجودات

السیولة في اΙعتبار، ومراقبة السیولة على أساس یومي. باΗضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة 
الحاجة.وتوفر الضمانات الممكن استعمالھا لتوفیر السیولة عند

تحتفظ المجموعة بموجودات ذات قابلیة عالیة للتسویق یمكن تسییلھا بسھولة كحمایة ضد أي حالة نقص غیر منظورة في 
% من 5السیولة.باΗضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بالمحافظة على ودیعة إلزامیة لدى مصرف سوریة المركزي تساوي 

البنك. یتم قیاس ورقابة السیولة على أساس الظروف الطبیعیة والطارئة. تحافظ % من رأسمال 10ومتوسط ودائع الزبائن 
المجموعة على حدود لنسبة صافي الموجودات المتداولة إلى مطلوبات العمΚء واΙلتزامات カارج بیان المركز المالي الموحد 

المصرفیة قصیرة اΕجل بعد تنزیل ودائع المثقلة. تتكون الموجودات المتداولة من النقد وأرصدة لدى المصارف والمؤسسات
المصارف والمؤسسات المصرفیة.

تشرین الثاني 22تاری4オب/من/588على قرار مجلس النقد والتسلیف رقم اًبناءبكافة العمΚت تم احتساب نسب السیولة
2009.

20152014

カ94%79%ر العامآنسبة 
%75%86المتوسط Κカل السنة

%79%95أعلى نسبة
%72%78أقل نسبة
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:2015كانون األول 31یبین اャجدول اャتاャي تحヤیل اャموجودات واャمطヤوبات وプقا ヘヤャترة اャمتوقバة Ιستردادھا أو تسویتھا كما プي
عند الطلب إلى أホل من

أشھر3بین شھر ووشھربین ثمانیة أیامثمانیة أیام
6أشھر و 3بین 

أشھر
شھور و6بین 

المجموعبدون استحボاقأكثر من سنةأشھر وسنة9بین أشھر9
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

3,035,519,46210,540,636,864------7,505,117,402نقد وأرصدة ャدى مصرف سوریة اャمركزي 
44,083,163,754-----15,697,550,69622,035,982,6746,349,630,384أرصدة  ャدى اャمصارف 

13,382,293,456----1,136,133,0474,233,809,0407,946,091,36966,260,000ایداハات ャدى اャمصارف  
ャت اΚتسھیΙئتمانیة اャا(يプصاャبا) 973,025,854156,517,6032,746,178,9111,118,266,011623,189,269395,171,9754,802,382,0722,644,335,32013,459,067,015مباشرة

1,991,936,6181,991,936,618-------موجودات ثابتة 
409,586409,586-------موجودات غیر مヤموسة 

7,825,353-7,825,353------موجودات ضریبیة مؤجヤة 
209,826,714---1,271,447-173,833,26732,212,0002510,000موجودات أخرى 

2,065,191,7962,065,191,796-------اャودیバة اャمجمدة ャدى مصرف سوریة اャمركزي 

25,485,660,26626,458,521,31717,044,410,6641,184,526,011624,460,716395,171,9754,810,207,4259,737,392,78285,740,351,156مجموع الموجودات 

7,399,394,095------3,979,791,4393,419,602,656ودائノ بنوك 
58,107,374,023--30,514,786,20518,647,460,8286,843,514,695417,823,704766,799,009916,989,582ودائノ اバャمΚء 
5,009,777,614-3,718,586,267222,017,043501,569,771122,644,528185,470,69376,237,030183,252,282تأمینات نقدیة 

5,434,668,840-5,434,668,840------مخصصات متنوハة 
1,558,392,908--16,348,662-260,038,13829,781,773-1,252,224,335مطヤوبات أخرى 

77,509,607,480-39,465,388,24622,289,080,5277,605,122,604570,250,005952,269,7021,009,575,2745,617,921,122مجموع المطلوبات 

9,737,392,7828,230,743,676)807,713,697((614,403,299)(327,808,986)4,169,440,7909,439,288,060614,276,006(13,979,727,980)الصافي 
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:2014كانون اΕول 31یبین الجدول التالي تحلیل الموجودات والمطلوبات وفقا للفترة المتوقعة Ιستردادھا أو تسویتھا كما في 

عند الطلب إلى أقل من
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةأشھر وسنة9بین أشھر9شھور و6بین أشھر6أشھر و 3بین أشھر3بین شھر وبین ثمانیة أیام وشھرثمانیة أیام

لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

2,562,056,89313,205,955,112------10,643,898,219نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي 
32,199,744,197-----9,550,483,79215,554,942,0127,094,318,393أرصدة  لدى المصارف 

2,915,647,297----502,306,5221,357,280,7751,056,060,000-ایداعات لدى المصارف  
3,482,935,62427,236,2121,766,398,3651,427,695,776813,024,546703,600,7136,203,956,4512,770,136,52317,194,984,210تسھیΚت ائتمانیة مباشرة (بالصافي) 

2,029,096,7462,029,096,746-------موجودات ثابتة 
928,825928,825-------موجودات غیر ملموسة 

5,985,054-5,985,054------موجودات ضریبیة مؤجلة 
199,428,728----182,148,85012,998,2213,907,724373,933موجودات أカرى 

1,323,579,0431,323,579,043-------الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي 

23,859,466,48516,097,482,96710,221,905,2572,484,129,709813,024,546703,600,7136,209,941,5058,685,798,03069,075,349,212مجموع الموجودات 

2,191,389,456------183,466,3432,007,923,113ودائع بنوك 
51,513,972,306-28,971,370,13212,536,475,4265,770,016,049301,482,558998,136,3172,848,369,33388,122,491ودائع العمΚء 
4,589,539,803-2,678,506,394175,151,315901,939,620269,675,381105,500,86498,655,240360,110,989تأمینات نقدیة 

1,105,446,104-1,105,446,104------مカصصات متنوعة 
1,350,481,924-1,212,613,81140,877,00489,610,0571,940,3002,232,5142,147,8001,060,438مطلوبات أカرى 

60,750,829,593-33,045,956,68014,760,426,8586,761,565,726573,098,2391,105,869,6952,949,172,3731,554,740,022مجموع المطلوبات 

4,655,201,4838,685,798,0308,324,519,619(2,245,571,660)(292,845,149)1,337,056,1093,460,339,5311,911,031,470(9,186,490,195)الصافي 
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بنود カارج بیان المركز المالي الموحد

موعجالممن سنة لغایة カمس سنواتلغایة سنة2015كانون اΕول 31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,785,430,470-1,785,430,470اعتمادات صادرة
2,361,467,461501,102,3982,862,569,859الكفاΙت

1,645,642,500-1,645,642,500سقوف تسھیΚت إئتمانیة غیر مستغلة
134,510,779-134,510,779كفالة تعھدات تصدیر

5,927,051,210501,102,3986,428,153,608المجموع

المجموعمن سنة لغایة カمس سنواتلغایة سنة2014كانون اΕول 31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2,102,914,108-2,102,914,108اعتمادات صادرة
1,923,377,785254,850,3932,178,228,178الكفاΙت

1,827,931,000-1,827,931,000إئتمانیة غیر مستغلةسقوف تسھیΚت 
196,331,493-196,331,493كفالة تعھدات تصدیر

6,050,554,386254,850,3936,305,404,779المجموع

التحلیل القطاعي 32
الثانوي.یمثل قطاع أعمال المجموعة القطاع الرئیسي بینما یمثل قطاع التوزیع الجغرافي القطاع 

قطاع أعمال المجموعة:-
یتم تنظیم المجموعة Εغراض إداریة من Κカل ثΚثة قطاعات أعمال رئیسیة ھي:

یشمل متابعة ودائع العمΚء اΕفراد واΕعمال الصغیرة ومنحھم القروض والدیون وカدمات أカرى.التجزئة:     
لカدمات المصرفیة اカΕرى الカاصة بالعمΚء من المؤسسات.الشركات:   یشمل متابعة الودائع والتسھیΚت اΙئتمانیة وا

الカزینة:    یشمل ھذا القطاع تقدیم カدمات التداول والカزینة وإدارة أموال المجموعة. 

ھذه القطاعات ھي اΕساس الذي تبني علیھا المجموعة تقاریرھا حول معلومات قطاعات اΕعمال الرئیسیة.
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(تتمة)التحلیل القطاعي 32

معلومات عن قطاعات أعمال المصرف:- أ
فیما یلي معلومات عن قطاعات أعمال المصرف:

20152014
لیرة سوریةالمجموعأカرىالカزینةالمؤسساتاΕفراد

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

9,287,825,1214,074,474,521-1,498,494,9516,597,201,3801,192,128,790إجمالي الدカل التشغیلي

التسھیΚت مカصص تدني

(1,823,218,483)(3,647,719,621)--(3,583,970,200)(63,749,421)ةاΙئتمانی

1,434,745,5303,013,231,1801,192,128,7905,640,105,5002,251,256,038نتائج أعمال القطاع

(629,299,647)(1,014,313,074)-(109,633,936)(252,398,184)(652,280,954)مصاریف أカرى للقطاع
على مصاریف غیرموزعة

(1,615,435,475)(4,622,423,258)(4,622,423,258)---القطاعات

3,369,1686,520,916(4,622,423,258)782,464,5762,760,832,9961,082,494,854الربح قبل الضرائب

(1,298,066)17,085,11817,085,118ضریبة الدカل

20,454,2865,222,850(4,605,338,140)782,464,5762,760,832,9961,082,494,854صافي ربح السنة

20152014
لیرة سوریةالمجموعأカرىالカزینةالمؤسساتاΕفراد

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

83,530,352,88566,839,909,859-184,094,60613,274,972,40970,071,285,870موجودات القطاع
موجودات غیر موزعة   على 

2,496,442,4802,496,442,4802,384,865,268---القطاعات

184,094,60613,274,972,40970,071,285,8702,496,442,48086,026,795,36569,224,775,127مجموع الموجودات

70,516,545,73258,292,605,609-42,971,203,74820,145,947,8897,399,394,095مطلوبات القطاع
مطلوبات غیر موزعة

6,993,061,7486,993,061,7482,435,435,919---على القطاعات

42,971,203,74820,145,947,8897,399,394,0956,993,061,74877,509,607,48060,728,041,528مجموع المطلوبات

69,820,68337,952,800مصاریف رأسمالیة

(103,286,350)105,836,155اΙستھΚكات واΙطفاءات
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التحلیل القطاعي (تتمة)23

معلومات التوزیع الجغرافي-ب

قطاع التوزیع الجغرافي:-
القطاع التوزیع الجغرافي Εعمال المجموعة. تمارس المجموعة نشاطاتھا بشكل رئیسي في الجمھوریة العربیة یمثل ھذا 

السوریة التي تمثل اΕعمال المحلیة وΙ یوجد لدیھ فروع カارجیة.
فیما یلي توزیع ایرادات وموجودات المجموعة ومصاریفھا الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافي:

المجموعカارج سوریةداカل سوریة
201520142015201420152014

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

8,865,236,1793,813,842,595422,588,942260,631,9269,287,825,1214,074,474,521التشغیليإجمالي الدカل
33,504,077,86049,590,459,21652,522,717,50519,634,315,91186,026,795,36569,224,775,127الموجوداتمجموع

69,820,68337,952,800-69,820,68337,952,800الرأسمالیةالمصاریف

رأس المالكفایة33

التي تΚزم أنشطتھا المカتلفة. تتم مراقبة مدى كفایة رأس المال من تحافظ المجموعة على رأسمال مناسب لمواجھة المカاطر 
Κカل النسب الصادرة عن مجلس النقد والتسلیف والمستندة إلى مقررات بازل الدولیة.

تدیر المجموعة ھیكلیة رأسمالھا وتجري تعدیΚت علیھا في ضوء التغیرات التي تطرأ على الظروف اΙقتصادیة ووصف 
شطتھا.المカاطر في أن

، وفي س娃بیل البنكلمواجھة المカاطر المتعددة التي قد تواجھ يإن أھمیة كفایة رأس المال تأتي من كون رأس المال مصدر أساس
ق娃وم ی، والبن娃كوبشكل مستمر على تحسین ورفع كفاءتھ في إدارة الم娃カاطر الت娃ي ق娃د تواج娃ھ نش娃اطات وتوظیف娃ات البنكعمل یذلك 

قوم بوض娃ع اΕس娃س الكفیل娃ة بتカف娃یض التع娃رض لھ娃ذه الم娃カاطر ق娃در ی، واالمカاطر التي قد تكتنف توظیفاتھبالمتابعة الحثیثة لكافة 
عل娃ى تحس娃ین إج娃راءات الرقاب娃ة البن娃كعم娃ل یاΗمكان لتجنب الカسائر التي قد ت娃ؤثر عل娃ى متان娃ة رأس الم娃ال، وباΗض娃افة إل娃ى ذل娃ك 

في تحقیق أھداف كفایة رأس المال.البنكر الذي یساعد الداカلیة واΙمتثال اΕفضل لمتطلبات الجھات الرقابیة، اΕم

كما ھو موضح ف娃ي الج娃دول أدن娃اه یتك娃ون رأس الم娃ال التنظیم娃ي م娃ن ص娃افي اΕم娃وال الカاص娃ة اΕساس娃یة واΕم娃وال المس娃اندة، ھ娃ذا 
تنزی娃ل قیم娃ة الموج娃ودات وتتضمن اΕموال الカاصة اΕساسیة رأس المال المكتتب بھ واΙحتیاطیات واΕرباح المدورة بعد أن یتم 

.カسائر المتراكمة المحققةغیر الملموسة وال

لتعلیمات وقرارات مجلس النقد والتس娃لیف ف娃ي س娃وریة ذات الص娃لة والت娃ي  یتم قیاس المカاطر عند احتساب كفایة رأس المال وفقاً
Εس娃لوب المؤش娃ر اΕساس娃ي م娃ع تستند في مضمونھا إلى تعلیمات ومقررات لجنة بازل، وبشكل عام یتم قیاس ھذه المカاطر وف ق娃اً

Εوزان التثقی娃ل  للتصنیف اΙئتم娃اني إن وج娃د ووفق娃اً مراعاة تعلیمات مجلس النقد والتسلیف، حیث یتم قیاس مカاطر اΙئتمان وفقاً
أカذ أما بالنسبة لمカاطر السوق فتم.المذكورة في تعلیمات مجلس النقد والتسلیف وذلك بعد طرح المؤونات والضمانات المقبولة

ی娃تم .قیمة مراكز القطع اΕجنبي التشغیلیة المحمولة وذلك بعد تثقیلھا ب娃أوزان التثقی娃ل المش娃ار إلیھ娃ا ف娃ي تعلیم娃ات المجل娃س وأカی娃راً
Εس娃لوب المؤش娃ر اΕساس娃ي حی娃ث ی娃تم أ娃カذ متوس娃ط ثΚث娃ة س娃نوات لص娃افي إی娃راد ال م娃ن الفوائ娃د بن娃كقیاس المカاطر التش娃غیلیة وفق娃اً

ل الناتج بأوزان التثقیل المذكورة في تعلیمات المجلس.والعموΙت ومن ثم تثقی
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(تتمة)رأس المالكفایة33

س المال كما یلي:أتم احتساب نسبة كفایة ر
20152014

لیرة سوریةلیرة سوریة

8,345,813,1988,307,373,991بنود راس المال اΙساسي:

8,346,222,7848,325,768,498اΕموال الカاصة اΕساسیة:
5,265,042,2055,265,078,591رأس المال المكتتب بھ

535,314,970535,314,970احتیاطي قانوني
535,314,970535,314,970احتیاطي カاص

129,698,400129,698,400عΚوة اصدار رأس المال
(4,618,245,966)(10,801,924,083)الカسائر المتراكمة

12,682,776,3226,478,607,533فروقات تقییم مركز القطع البنیوي 

(18,394,507)(409,586)ینزل:
(928,825)(409,586)صافي الموجودات غیر الملموسة

(17,465,682)-قیم واصول ممتلكة استیفاء لدیون مشكوك بھا

170,965,101170,965,101:س المال المساعدأبنود ر
170,965,101170,965,101اΙحتیاطي العام على مカاطر التمویل

8,516,778,2998,478,339,092المال التنظیمي (اΙموال الカاصة)مجموع رأس

44,909,731,35934,816,151,621الموجودات المثقلة بالمカاطر
2,639,808,2241,723,985,518حسابات カارج المیزانیة المثقلة بالمカاطر

13,819,393,8158,187,525,469مカاطر السوق
1,780,151,2961,990,391,558المカاطر التشغیلیة

63,149,084,69446,718,054,166مجموع الموجودات المثقلة و المカاطر 

%18.15%13.49س المالأنسبة كفایة ر
17.78%%13.22س المال اΙساسيأنسبة كفایة ر

%97.77%97.99نسبة رأس المال اΕساسي إلى إجمالي حقوق المساھمین (%)

التسھیΚت وأوزان تثقیلھا، مカاطر اΙئتمانیة المتعلقة بمحافظتم اعتماد اΕسلوب المعیاري المبسط Ιحتساب متطلبات رأس المال لتغطیة ال
واعتماد المنھج النمطي Ιحتساب متطلبات رأس المال لتغطیة المカاطر السوقیة، واعتماد أسلوب المؤشر اΕساسي Ιحتساب متطلبات رأس 

المال لتغطیة المカاطر التشغیلیة.

تتدنى نسبة كفایة رأس المال للبنوك العاملة في یجب أΙ 2007الثانيكانون24الصادرفي 253قرارمجلس النقد والتسلیف رقم حسب
%.8الجمھوریة العربیة السوریة عن نسبة 

والذي تضمن تعدیل المادة الثامنة من قرار مجلس النقد 2014شباط 26) تاریオ 4/م ن/ب 1088صدر قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (
إدراج فروقات تقییم القطع البنیوي غیر المحققة ضمن اΕموال الカاصة بحیث یتم2008شباط 04) تاریオ 1/م ن/ ب362والتسلیف رقم (

من 2007عام ل) 4/م ن/ب253اΕساسیة Εغراض احتساب كفایة رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف رقم ( وذلك ابتداءاً
 オول 31البیانات الموقوفة بتاریΕ2013كانون ا.
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تحلیل استحقاقات الموجودات والمطلوبات34

المجموعأكثر من سنةلغایة سنة2015كانون اΕول 31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
7,505,117,4023,035,519,46210,540,636,864نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

44,083,163,754-44,083,163,754أرصدة لدى المصارف
13,382,293,456-13,382,293,456ایداعات لدى المصارف

6,012,349,6237,446,717,39213,459,067,015تسھیΚت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
1,991,936,6181,991,936,618-موجودات ثابتة

409,586409,586-موجودات غیر ملموسة
7,825,3537,825,353-ضریبیة مؤجلةموجودات 

209,826,714-209,826,714موجودات أカرى
2,065,191,7962,065,191,796-الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

71,192,750,94914,547,600,20785,740,351,156جمالي الموجوداتإ

المطلوبات
7,399,394,095-7,399,394,095ودائع بنوك

58,107,374,023-58,107,374,023ودائع العمΚء
4,826,525,332183,252,2825,009,777,614تأمینات نقدیة

5,434,668,8405,434,668,840-مカصصات متنوعة
1,558,392,908-1,558,392,908مطلوبات أカرى

71,891,686,3585,617,921,12277,509,607,480جمالي المطلوباتإ
8,929,679,0858,230,743,676(698,935,409)الصافي

المجموعأكثر من سنةلغایة سنة2014كانون اΕول 31
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
10,643,898,2192,562,056,89313,205,955,112نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

32,199,744,197-32,199,744,197أرصدة لدى المصارف
2,915,647,297-2,915,647,297ایداعات لدى المصارف

8,220,891,2368,974,092,97417,194,984,210تسھیΚت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
2,029,096,7462,029,096,746-موجودات ثابتة

928,825928,825-موجودات غیر ملموسة
5,985,0545,985,054-موجودات ضریبیة مؤجلة

199,428,728-199,428,728موجودات أカرى
1,323,579,0431,323,579,043-الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

54,179,609,67714,895,739,53569,075,349,212جمالي الموجوداتإ

المطلوبات
2,191,389,456-2,191,389,456ودائع بنوك

51,425,849,81588,122,49151,513,972,306ودائع العمΚء
4,229,428,814360,110,9894,589,539,803تأمینات نقدیة

1,105,446,1041,105,446,104-مカصصات متنوعة
1,349,421,4861,060,4381,350,481,924مطلوبات أカرى

59,196,089,5711,554,740,02260,750,829,593جمالي المطلوباتإ
13,340,999,5138,324,519,619(5,016,479,894)الصافي
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المركز المالي الموحد)بیانلتزامات محتملة (カارج ارتباطات وا35
ئتمانیة غیر مباشرةالتزامات ارتباطات وا35.1

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

1,785,430,4702,102,914,108اعتمادات 
2,862,569,8592,178,228,178كفاΙت :

673,745,164307,500,189دفع-
1,919,467,5001,706,091,609حسن تنفیذ-
269,357,195164,636,380أカرى -

952,171,1301,042,643,839            ئتمانیة مباشرة غیر مستغلةاسقوف تسھیΚت 
134,510,779196,331,493التصدیرتعھدات 

5,734,682,2385,520,117,618

لتزامات تعاقدیة وعقود إیجار تشغیلیةا35.2

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

ارتباطات عقود اΙیجار التشغیلیة
20,722,27920,674,344تستحق Κカل سنة 

1,235,8648,542,033تسカق Κカل اكثر من سنة 

21,958,14329,216,377

رأسمالیةارتباطات عقود 
66,275,237861,925تستحق Κカل سنة 

--تسカق Κカل اكثر من سنة 

66,275,237861,925

88,233,38030,078,302

القضایا المقامة على المصرف 36
سب رأي قضایا على المصرف تتم متابعتھا من قبل الشؤون القانونیة وتكوین المカصصات الΚزمة مقابلھا حتم رفع عدة 

2015كانون اΕول31كما في لیرة سوریة9,459,004بلغت قیمة مカصص الدعاوى المقامة المستشار القانوني للمصرف، 
)Η14رقمیضاحا(.

أرباح موزعة 37

لعدم وجود أرباح محققة قابلة للتوزیع لن یتم توزیع أي أرباح عن السنة المنتھیة في  .2015كانون اΕول 31نظراً
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أرقام مقارنة38

لتتناسب مع تبویب أرصدة السنة الحالیة. ولم تؤثر عملیة إعادة التبویب ھذه عل娃ى حق娃وق 2014تم إعادة تبویب بعض أرصدة 
الملكیة أو ربح السنة السابقة.

:یلカص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبویبھا

المبلغالتبویب كما فيالتبویب كما في
لیرة سوریة2015كانون اΕول201431كانون اΕول 31

22,788,065موجودات أカرىمطلوبات أカرى


