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 بنك قطر الوطني ـ  سورية ش.م.م

  المرحلي الدخلبيان 
 1034ذار آ 13للثالثة أشهر المنتهية في 

 

 .كل جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معهاتش  28 إلى 1ن إن اإليضاحات المرفقة م

3 

 

 للثالثة أشهر المنتهية في  للثالثة أشهر المنتهية في  
 1013 آذار 31  1034 ذارآ 13  
 غير مدققة  ةغير مدقق  
 ليرة سورية  ليرة سورية إيضاح 
     
     

,1617 14 الفوائد الدائنة 1474, 1  146,530,810 
 (50,851,165)  (69,007,691) 10 الفوائد المدينة

,1317  صافي الدخل من الفوائد 367603  95,679,645 
     

 4,284,075  67,137014  العموالت والرسوم الدائنة
 (377,057)  (805,319)  العموالت والرسوم المدينة

 3,907,018  6,126,205  صافي الدخل من العموالت والرسوم
     

 99,586,663  11070417006  والرسومصافي الدخل من الفوائد والعموالت 
     

,3074  العمالت األجنبية  تداولأرباح تشغيلية ناتجة عن  37116  35,146,716 
,3733070  أرباح تقييم مركز القطع البنيوي 37000  1,387,730,500 

,6073  إيرادات تشغيلية أخرى 37301  3,670 
 1,522,467,549  1,436,922,385  إجمالي الدخل التشغيلي

     
,3171)  نفقات الموظفين 17316)  (64,343,801) 

 (28,203,386)  (28,491,418)  استهالكات الموجودات الثابتة
 (223,769)  (6307166)  إطفاءات الموجودات غير الملموسة

 (300,000,000)     - 11 اإلئتمانية مصروف مخصص الخسائر
 3,255,000  1,445,000  مخصصات متنوعةرد 

 (82,175,336)  (118,950,546)  مصاريف تشغيلية أخرى
 (471,691,292)  (1367,647461)  اجمالي المصاريف التشغيلية

     
 1,050,776,257  1,217,957,903  الربح قبل الضريبة

     
 33,390,061  18,197,193 9 إيراد ضريبة الدخل

     
 1,084,166,318  1,236,155,094  ربح الفترة

     
 7.23  6.14 11 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح الفترة



 بنك قطر الوطني ـ  سورية ش.م.م

 المرحليالشامل بيان الدخل 
 1034ذار آ 13 المنتهية فيللثالثة أشهر 

 

 .جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها تشكل  28إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

4 

 
 للثالثة أشهر المنتهية في   للثالثة أشهر المنتهية في    

 1013 آذار 31  1034 آذار 13  
 مدققة غير  غير مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية  
     

 1,084,166,318  1,236,155,094  ربح الفترة
     

 -  -  مكونات الدخل الشامل األخرى
 1,084,166,318  1,236,155,094  الشاملة للفترة الدخل

 
 
 
 
 
 
 
 



 بنك قطر الوطني ـ  سورية ش.م.م 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي
 1034ذار آ 13 للثالثة أشهر المنتهية في

 

 .جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها تشكل  28إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

7 

 
 

 
رأس المال المكتتب   

  به والمدفوع
احتياطي عام  

  لمخاطر التمويل 
الخسائر المتراكمة  

  المحققة 
االرباح المدورة غير  

 ربح الفترة  المحققة
 

 اإلجمالي

 ليرة سورية    ليرة سورية  ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية    
  1034 )غير مدققة(

 
 

 
     

 

  

           
   

,13764  30700070007000 1014 كانون الثاني 1الرصيد في  7000  (1700471, 67161) 
 

34706070437000 
 

-  27,113,392,192 
 إجمالي الدخل الشامل

 
-  -  -  - 

 
1,236,155,094  1,236,155,094 

1014آذار  31الرصيد في   30700070007000  13764, 7000  (1700471, 67161)  34706070437000  1,236,155,094  28,349,547,286 

      
 

 
 

  
   

 )غير مدققة( 1013
     

 
 

 
  

   
   

 
 

     
 

  
1013 كانون الثاني 1الرصيد في   17600060006000   356,446000   (1,224,359,618) 

 
4,640,403,055 

 
 -   18,453,692,437 

 إجمالي الدخل الشامل
 

 -    -    -    -  
 

1,084,166,318  1,084,166,318 
1013آذار  31الرصيد في   17600060006000   356,446000   (1,224,359,618)  4,640,403,055  1,084,166,318  19,537,858,755 



 بنك قطر الوطني ـ  سورية ش.م.م

 المرحليتدفقات النقدية بيان ال
 1034ذار آ 13 للثالثة أشهر المنتهية في

 

 .جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة وتقرأ معها تشكل  28إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

, 

 

 للثالثة أشهر المنتهية في   للثالثة أشهر المنتهية في   
 1013آذار  31  1034آذار  13  
 غير مدققة  غير مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية إيضاح 
     

     األنشطة التشغيلية
 1,050,776,257  1,217,957,903  قبل ضريبة الدخلالربح 

     :للبنود غير النقدية تعديالت
 28,203,386  28,491,418   استهالكات
 223,769  675,388   اطفاءات

 536,958  1,041,538  استثمارات ماليةاطفاء عالوة 
(6073107000)  ايرادات اخرى   - 

 300,000,000  - 11 الخسائر االئتمانية مخصصمصروف 
 (3,255,000)  (374407000)  مخصصات متنوعة

 1,376,485,370  1,161,001,247  الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 
     

 (13,404,543)  (42,981,071)   في أرصدة لدى مصرف سورية المركزي الزيادة
 (1,329,651,555)  688,332,000   النقص )الزيادة( في إليداعات لدى مصارف

 (61,242,558)  151,161,545  النقص )الزيادة( في التسهيالت االئتمانية المباشرة
 (22,647,602)  (67,927,010)   الزيادة في الموجودات ألخرى

 -  (593,850,000)   النقص في ودائع مصارف
الء  91,884,491  698,570,764   الزيادة في ودائع الع

 (6,682,010)  (3,504,228)   النقص في التأمينات النقدية
 (17,684,983)  (2,958,755)   النقص في المطلوبات ألخرى

,15607  1,987,844,492    التشغيلةنشطة من األ صافي التدفقات النقدية 6, 10 
     

     األنشطة االستثمارية
,6)  موجودات ثابتةشراء  07166)  (1,828,507) 
 (3,238,051)  -  موجودات غير ملموسةشراء 

,6) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية 07166)  (5,066,558) 
     

,37,667,4  النقد وما في حكمهي ف الزيادة صافي 7306  1164406071 
,161)  (3730670007061)  أثر تغير أسعار الصرف , 643, 6514) 
,073  كانون الثاني 1 النقد وما في حكمه في 373637013  , 6,1161116110 

 5,334,663,558  6763370637030 13 آذار 13النقد وما في حكمه في 
     

     التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد 
 98,413,803  16370617060  فوائد مقبوضة 
,00733  فوائد مدفوعة 71, ,  51,772,682 

     
     
     
     
     



 بنك قطر الوطني ـ  سورية ش.م.م

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
1034اذار  13  
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 معلومات عن البنك .3
 

  28رقوم الخاصوة المصوارف قوانون بموجوبكشوركة مسواهمة مغفلوة ) "البنوك)" الووطني ـ سوورية ش.م.مبنك قطر  تأسس
 التجواري السوجلبموجب  البنك قيد وتم 1004تشرين الثاني  11 / ل أ( تاريخ1437بموجب القرار رقم )و  2001لعام
 ،أبوو رمانوة  فوي للبنك الرئيسي المركز يقع 20. برقم المصارف سجل في 1004أيلول  30 بتاريخ15961  رقم تحت
 .السورية العربية الجمهورية، دمشق

 
 القوانين وفق والبنكية المالية العمليات بجميع والقيام وتوظيفها الودائع وقبول البنكية العمليات بكافة القيام البنك غاية

 خمسة وعددها السورية العربية الجمهورية في فروعه خالل ومن دمشق في الرئيسي مركزه خالل من النافذة واألنظمة
 في دمشق وريف دمشق وحلب والالذقية وطرطوس وحمص وادلب ودرعا ودير الزور.  فرعاً  عشر

 

 أربعوةفوي  ، تم إيقاف العمل مؤقتواً في الجمهورية العربية السوريةونتيجة للظروف االستثنائية التي تشهدها بعض المناطق 
، وذلوك بعود الحصوول علوى موافقوة حمص، فرع دير الزور، فورع حلوب الشوهبا، وفورع يعفووروهي فرع  البنكفروع لدى 

علوووى إيقافهوووا مؤقتوووا لحوووين زوال الظوووروف 2479/1,1والموافقوووة رقوووم  3268/161رقوووم مصوورف سوووورية المركوووزي 
هي فرع درعا، فرع حلب ، وقد تم أيضا تعليق العمل مؤقتاً في ثالثة فروع لدى البنك واالستثنائية لتعود بعدها إلى الخدمة

 ستار مول، وفرع القلمون بشكل مؤقت. ليصبح عدد فروع البنك المغلقة والمعلقة سبعة فروع. 
 

,.70قطر بنسة  –يساهم بنك قطر الوطني   % من رأسمال البنك.1
 

 تم بتاريخ ،للبنكـ سورية من قبل الجمعية العمومية التأسيسية  بموجب التفويض الممنوح لمجلس إدارة بنك قطر الوطني
ـ إبرام اتفاقية الخدمات اإلدارية والفنية بين بنك قطر الوطني ـ سورية وبين بنك قطر الوطني  1004تشرين الثاني  11

 تتضمن بمقتضى االتفاقية:التي االستشارات االدارية والفنية" الخدمات و"يقدم المدير والتي بموجبها قطر )"المدير"( 
 

 االستراتيجيات وتطبيقها.مراجعة ومتابعة ( 1
( تقووديم المستشووار للتقووارير الماليووة واالداريووة داخليوواً وخارجيوواً، وذلووك موون خووالل البيانووات والمعلومووات التووي يقوووم البنووك 1

 حصرياً بتزويدها للمستشار.
 على األقل.حسب التوجه العام للمستشار سنوياً خطط العمل والموازنات ( 3
 لسياسات واالنظمة الداخلية والقرارات.( تقديم المشورة عند رسم ا4
( تقووديم المشووورة فووي األمووور المتعلقووة بووإدارة المخوواطر المصوورفية وموودى توافووق القوورارات المتعلقووة باالئتمووان وبوورام  7

المخاطر مع الصالحيات المحددة من قبل مجلس ادارة البنك حسب التوجوه العوام للمستشوار وبموا ال يتعوارض موع األنظموة 
 ن والتعليمات النافذة في الجمهورية العربية السورية.والقواني

الخدمات المتعلقة بتقنية المعلومات والعمليات المشورة في  المتعلقة بالرقابة واالمتثال والتدقيق، وتقديم( االستشارات ,
 وخدمات الموارد البشرية والتطوير والتدريب. لمصرفيةوالمنتجات ا والتسويق

ارات أخوورى إضووافة إلووى االستشووارات المووذكورة أعوواله فووي سووبيل قيووام البنووك للممارسووة اإلدارة بنووك طلووب استشوويحووق لل( 5
  الجيدة، ذلك بناء على طلب مجلس اإلدارة أو الجهة اإلشرافية في سورية.

 
ليورة سوورية  700 سوهم، بقيموة تم تأسيس البنك برأسومال مقوداره خمسوة مليوارات ليورة سوورية مقسوم علوى عشورة ماليوين

 خمسة ليصبح المال رأس زيادة 1010 أيار 13 بتاريخ اجتماعها في للبنك العادية غير العامة الهيئة أقرت .للسهم الواحد
أقورت الهيئوة العاموة  .سوورية ليورة 500 االسومية الواحود السوهم قيموة سهم مليون ثالثين الى مقسم سورية ليرة مليار عشر

مون قوانون  41مون الموادة  3تجزئوة األسوهم وفقواً ألحكوام الفقورة  1011نيسان  ,1 اجتماعها بتاريخغير العادية للبنك في 
ليورة سوورية وليصوبح عودد األسوهم مائوة  700ليورة سوورية بودالً مون  100الشركات بحيو  تصوبح القيموة االسومية للسوهم 

 وخمسين مليون سهم بدالً من ثالثين مليون سهم .
 

 .         1010نيسان  ,1بتاريخ  المالية لألوراق دمشق قسوأدرجت اسهم البنك في 
 

 الموافقة على البيانات المالية المرحلية المختصرة
مجلس من قبل   1014آذار  31أشهر المنتهية في  للثالثةتمت الموافقة على إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة 

 .1014نيسان  14 بتاريخ 3/1014بالجلسة رقم  إدارة البنك
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 المحاسبيةالسياسات و أسس اإلعداد .1
 

 أسس إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة    1.3
الماليووة بالبيانووات الخوواص  34 أعوودت البيانووات الماليووة المرحليووة المختصوورة للبنووك وفقووا للمعيووار المحاسووبي الوودولي رقووم

المالية المرحلية المختصرة تتفق مع تلوك السياسوات التوي توم  البياناتالمرحلية. إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 
 .1013كانون األول  31على أساسها إعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 
ال تحتوي علوى كافوة المعلوموات واإليضواحات المطلوبوة للبيانوات الماليوة المرفقة إن البيانات المالية المرحلية المختصرة 

كووانون األول  31السوونوية وبالتووالي فووإن هووذه البيانووات الماليووة يجووب أن تقوورأ مووع البيانووات الماليووة السوونوية للبنووك كمووا فووي 
نتائ  األعمال على  تعتبر مؤشراً دقيقاً  ال 1014 آذار 31أشهر المنتهية في  الثالثة. كما أن نتائ  األعمال لفترة 1013

 .1014كانون األول  31للسنة المنتهية في 
 

 وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية. المالية المرحلية المختصرة المالية بياناتتم إعداد ال
 

 بالليرة السورية وهي عملة التشغيل للبنك.المرحلية المختصرة تم عرض البيانات المالية 
 
 التقديراتاستخدام  .1

 

إن إعداد البيانات الماليوة المرحليوة المختصورة يتطلوب مون اإلدارة القيوام بتقوديرات واجتهوادات توؤثر فوي قيموة الموجوودات 
والمطلوبات المالية في البيانوات الماليوة المرحليوة المختصورة وااللتزاموات المحتمول أن تطورأ المفصوح عنهوا.  كموا أن هوذه 

ر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيموة العادلوة التوي تظهور التقديرات واالجتهادات تؤث
  ضمن بيان الدخل الشامل المرحلي.

 

إن الفرضوويات الرئيسووية المتعلقووة بالتقووديرات المسووتقبلية لألحوودا  غيوور المؤكوودة فووي توواريخ البيانووات الماليووة المرحليووة 
امووة موون الممكوون أن تووؤدي إلووى تعووديالت جوهريووة فووي أرصوودة الموجووودات المختصوورة والتووي قوود ينووت  عنهووا مخوواطر ه

 والمطلوبات الظاهرة في البيانات المالية المرحلية المختصرة خالل الفترة هي كما يلي:
 

 مبدأ االستمرارية
وعلوى الورغم مون الظوروف  .العمل علوى أسواس مبودأ االسوتمراريةفي البنك لالستمرار  قدرةقامت إدارة البنك بتقدير مدى 

بحالوة عودم  والمتمثلوةوالمتغيرات اإلقتصادية المحيطة والتي تحمول فوي طياتهوا العديود مون المؤشورات السولبية وانعكاسواتها 
التويقن المسوتقبلية، فووإن إدارة البنوك متأكودة موون أن البنوك لديووه المووارد الكافيوة لتسوواعده علوى اإلسوتمرار بالعموول فوي الموودى 

 على أساس مبدأ اإلستمرارية.  المرحلية المختصرة لمنظور. بناًء عليه، فقد تم إعداد البيانات الماليةالمستقبلي ا
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
عون طريوق األسوعار  المركز المالي المرحلويفي حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ بيان 

المعلنة أو التداول النشط لبعض األدوات المالية، يتم تقدير القيمة العادلوة عبور طورق تقيويم مختلفوة والتوي تتضومن اسوتخدام 
نماذج التسعير حي  يتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلوة يتطلوب 

 التقدير واالجتهاد.
 

 تدني قيمة التسهيالت االئتمانية
يقوم البنك بمراجعة التسهيالت االئتمانية بشكل ربع سونوي وتقودير كفايوة المؤونوة المسوجلة فوي بيوان الودخل المرحلوي بنواء 
علوى تقووديرات اإلدارة لمبوالغ وفتوورات التودفقات النقديووة المسووتقبلية. إن هوذه التقووديرات مبنيوة بشووكل رئيسوي علووى فرضوويات 

متعوددة لهوا درجوات متفاوتوة مون التقودير وعودم التويقن وإن النتوائ  الفعليوة قود تختلوف عون التقوديرات وذلوك نتيجوة  وعوامل
 التغيرات الناجمة عن أوضاع وظروف تلك التقديرات في المستقبل.

 
نخفواض باإلضافة إلى المخصص النات  عن تقييم القروض والسلف الهاموة بشوكل منفورد، يقووم البنوك بتشوكيل مخصوص ال

القيموة بشوكل جموواعي وذلوك بتجميوع القووروض والسولف ذات السومات المتشووابهة لمخواطر االئتموان وتقييمهووا بشوكل جموواعي 
 النخفاض القيمة.
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 مصرف سورية المركزينقد وأرصدة لدى   .4
 1013كانون األول  31  1034 آذار 13  
 مدققة  غير مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية  
     

 435,536,188  583,408,026   الخزينةنقد في 
 77,081,531  2,001,705  نقد في الفروع المغلقة والمعلقة نتيجة الظروف الراهنة )*(

 4,230,291,169  5,118,506,784  مصرف سورية المركزي معجارية  حسابات
 320,929,399  369,691,033  (**) احتياطي ودائع

  6,073,607,548  5,063,838,287 
. 
الذي تم إيقاف العمل فيه مؤقتاً نتيجة للظروف االستثنائية التي تمر بها الموجود في فرع دير الزور  المبلغ النقد ( يمثل*)

الجمهورية العربية السورية، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي على إيقاف العمل فيه مؤقتاً لحين 
باإلضافة للنقد الموجود في فروع درعا وحلب ستار مول والقلمون حي  تم  ليعود بعدها إلى الخدمة.زوال تلك الظروف 

 تعليق العمل بها بشكل مؤقت. 
مقابل  ، 1014 آذار 31 خيبتار ةيسور رةيل 1,001,507 مةيبق ةيالسور راتيمن أرصدة بالل ديهذا الرص تكوني

,1561 مةيبق ةيالسور راتيأرصدة بالل 164,  مةيبق ةيالسور راتيمقومة بالل ةيوأرصدة بالعمالت األجنب ةيسور رةيل 3
44654460,  .1013كانون األول  31 خيوذلك حسب سعر الصرف القائم بتار ةيسور رةيل ,

الزور قد تكون  ريحدو  الضرر في فروعي حلب الشهبا ود ةيأن احتمال نيآخر معلومات متوفرة لإلدارة، تب وبحسب
ومعظم النقد  1013النقد الموجود في فرع حلب الشهبا خالل عام  عيأن البنك قد قام باستخراج جم ريغ قائما،ً أصبحت

أن كافة مكاتب وفروع البنك مؤمن بالذكر  ريالجد ومن. 1014عام الربع األول من خالل  الزور ريد الموجود في فرع
من كافة أنواع المخاطر التي تفرضها  األخرى النقد والموجودات ةيتشتمل على تغط نيتأم صةيبالكامل ببول هايعل

  .كييدوالر أمر ونيمل 7مقداره  نييبسقف تأم ةيالظروف الحال
 ليرة سورية 85,720,000المكونة على النقد المتواجد في فرع دير الزور بقيمة  المؤونات استردادوقد تم خالل العام 

مبلغ  1013كانون األول  31بلغ المخصص المكون بتاريخ حي  تحويله إلى إيرادات أخرى في بيان الدخل المرحلي، و
5760546,  .الفرق أثر الزيادة في سعر الصرف للمؤونات بالعمالت األجنبية حي  يشكلليرة سورية  ,1

 

مصرف سورية المركزي على شكل  لدىعلى البنك االحتفاظ باحتياطي إلزامي  ،وفقاً لقوانين وأنظمة المصارف (**)
 1014 آذار 31مصرف سورية المركزي كما في  لدى يودائع من دون فوائد، وقد بلغ رصيد االحتياط

% من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد إلى القرار الصادر 7ليرة سورية وهو يمثل نسبة   369,691,033مبلغ
ليرة سورية كما في   31064146344مقابل  1011آيار لعام  1الصادر بتاريخ  ,743عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 

 البنك التشغيلية.. إن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم استعماله خالل أنشطة 1013كانون األول  31
 

 أرصدة لدى المصارف  .0
 المجموع  خارجيةمصارف   مصارف محلية 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

      )غير مدققة( 2014 آذار 31

,3 حسابات جارية وتحت الطلب 7366740,  3167461713,  34076107666 
 ودائع استحقاقها االصلي خالل فترة 

,37146761 أقلأشهر أو ثالثة     7, , ,  30671167000  3740070307, , , 
 3716670067406  61176, 6713,  2,200,706,687 
      

 المجموع  خارجيةمصارف   مصارف محلية 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

      )مدققة( 1013كانون األول  31

,504607  ,46135655 حسابات جارية وتحت الطلب 6443  513614, 61, 4 
 ودائع استحقاقها االصلي خالل فترة 

, أشهر أو أقلأثالثة    006, 446757  1016, 436500  40161, , 6157 
 , 046, , 16371  , 1065016143  1,615,584,544 

 

,5476 مبلغ 2014 آذار 31في  بلغت األرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد 306,, مقابل ) ليرة سورية ,
 .(1013كانون األول  31ليرة سورية كما في  713,296,269
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 إيداعات لدى المصارف   .6
 المجموع  خارجيةمصارف   مصارف محلية 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

      )غير مدققة( 2014 آذار 31

 إيداعات )ودائع استحقاقها األصلي أكثر
 33710676407000  33710676407000  - ثالثة أشهر(أمن   

      
 المجموع  خارجيةمصارف   مصارف محلية 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

      )مدققة( 1013كانون األول  31
 إيداعات )ودائع استحقاقها األصلي أكثر

, ثالثة أشهر(أمن    0060006000  1, 644, 64546700  15604, 64546700 
      
      
  )بالصافي(تسهيالت ائتمانية مباشرة   .3

 1013كانون األول  31  1034آذار  13  
 مدققة  غير مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية  
     الشركات الكبرى

 23,467,462  82,393,749  حسابات جارية مدينة
,17614763  قروض وسلف 71, 1  16, 1463016754 
,11064446  33070067146  (*) سندات محسومة 41 
 252,871,411  1,010,002  دائن صدفة مدين

     
     الشركات الصغيرة والمتوسطة

 159,628,915  175,168,089  حسابات جارية مدينة
 31363406454  11473317366  قروض وسلف
,3600460  171117436  (*) سندات محسومة 0 
 3,593,834  10,642,302  دائن صدفة مدين

     
     األفراد

,1  36670007003  قروض وسلف 161746511 
,1  070637331  دائن صدفة مدين 61716, 45 
,73160  6407306  بطاقات االئتمان , 

,170107  المجموع 607101  36, 546, 016057 
     

     ينزل:
,1)  (10173347116)  فوائد معلقة )محفوظة( 567, 16113) 

,3701673617) مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة )على أساس إفرادي(      31)  (477614, 6000) 
,)  (36170637311) مخصص تدني تسهيالت ائتمانية مباشرة )على أساس المحفظة( 746, 446000) 

,3746  صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة 706370, 1  1674, 6, 5564, 1 
 

 مقابل  2014آذار  31سورية كما في  ليرة 114,477البالغة  مقدماً  المقبوضةصافي بعد تنزيل الفوائد ( الرصيد *)
 .1013كانون األول  31ليرة سورية كما في  174,639
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  )تتمة( تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي( .3
 

ليوورة سووورية، أي مووا نسووبته  1,941,042,143 بلغووت التسووهيالت اإلئتمانيووة غيوور العاملووة )غيوور المنتجووة( المباشوورة
 ليرة سورية 1,741,778,344مقابل  2014آذار  31( من رصيد التسهيالت اإلئتمانية المباشرة كما في 55.13%)

 .1013كانون األول  31%( من رصيد التسهيالت اإلئتمانية المباشرة كما في 45.34أي ما نسبته )
 

 ليرة سورية أي ما نسبته 1,688,927,917بعد تنزيل الفوائد المعلقة بلغت التسهيالت اإلئتمانية غير العاملة 
 مقابل  2014آذار  31( من رصيد التسهيالت اإلئتمانية المباشرة بعد تنزيل الفوائد المعلقة كما في 51.67%)

%( من إجمالي رصيد 43.11، أي ما نسبته )1013كانون األول  31ليرة سورية كما في  1,474,196,231
 التسهيالت اإلئتمانية بعد تنزيل الفوائد المعلقة.

 

مقابل   1034 آذار 13ليرة سورية كما في  42,801,000بلغت التسهيالت اإلئتمانية غير المباشرة غير العاملة مبلغ 
حي  بلغ مخصص التسهيالت االئتمانية غير المباشرة مبلغ  1034كانون األول  13ليرة سورية كما في  29,935,000
 .1031كانون األول  13ليرة سورية كما في  3,414,000مقابل  ،1034 آذار 13ليرة سورية كما في  6,286,000

 
  

 
 المباشرة  ةاإلئتمانيمحفظة التسهيالت مخصص تدني ل

 

 اإلجمالي  األفراد  الشركات 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية )غير مدققة( 1034آذار  13

      
,3730171 كانون الثاني  1الرصيد في  07061  6173037, 33    3763073417000   

 (3071337,60)  (4,410,905)  (10,967,060) التغير خالل الفترة
,373  0671437031  3734374117011 آذار  31الرصيد في  , 73647010   

      
      كانون الثاني  3الرصيد في 

ة افرادياً للديون غير المنتجة , مخصص انخفاض القيم 007, 437000    471037000  , 0071467000   
,603744 مخصص انخفاض القيمة بشكل جماعي للديون المنتجة 7061    0674447, 33    60, 76, 47000   

      
الل الفترة       التغيير 

      
      المستخدم

,)   (703,590)  مخصص انخفاض القيمة بشكل جماعي للديون المنتجة  76117130)   (10,525,965)  
      التحيالت

ة افرادياً للديون   ,371  3170447131 المنتجةغيرمخصص انخفاض القيم 07643  607,147, 31 
,37,3)  (6176037341) مخصص انخفاض القيمة بشكل جماعي للديون المنتجة  7333)  (6073667,31) 

      
      1034آذار  13الرصيد في 

ة افرادياً للديون غيرمخصص ان  ,3376  3701474607131 المنتجةخفاض القيم 37643  3701673617, 31 
,3367 مخصص انخفاض القيمة بشكل جماعي للديون المنتجة 137303  46,643,371  36170637311 

,373  0671437031  3734374117011 تدن تسهيالت ائتمانية مباشرةمخصص  , 73647010   
 

الى المخص االفرادي للديون المنتجة المباشرة ليرة سورية من المخصص الجماعي  85,786,913تم تحويل مبلغ 
 ليرة سورية 80,934,913 بواقع غيرة مباشرةالمنتجة المباشرة وإلى المخصص اإلفرادي للديون غير المنتجة  للديون
إلى المخصص اإلفرادي للديون غير  ليرة سورية 4,852,000 المخص االفرادي للديون المنتجة المباشرة ومبلغ إلى

 .المنتجة غيرة مباشرة
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  )تتمة( تسهيالت ائتمانية مباشرة )بالصافي( .3
 

تعديل والمتضمن  1011تشرين الثاني  13( تاريخ 4/م ن/ب401بناء على أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم )
 14( تاريخ 4ب/م ن/1054القرار )( و4/م ن/ب745بعض التعليمات الواردة في قرار مجلس النقد والتسليف رقم )

 : تم ما يلي (4/م ن/ب401)المتضمن تمديد العمل بالقرار  1014كانون الثاني 
 
/م 401اإلحتفاظ بالمخصصات السابقة الفائضة عن الحد األدنى المطلوب وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسليف ) .1

دها ( 4ن/ب  . 1014آذار  31في  ليرة سورية  45,207,000 مبلغوقد بلغ رصي
 
كفاية المخصصات المحتفظ بها وارتأت إدارة البنك اختبارات جهد للمحظة االئتمانية من قبل البنك لتقدير مدى بالقيام  .1

 .1014آذار  31بتاريخ  ليرة سورية 705,372,074حجز مخصصات إضافية تعادل
 

 الفوائد المعلقة
 1013كانون األول  31  1034 آذار 13 
 مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 5461146007  267,582,113 السنة /الرصيد في بداية الفترة 
,1146  53,391,669 مستحقةيضاف: فوائد معلقة  1463, , 

,1)  (68,859,556) فوائد محولة لإليراداتيطرح:  61, 1615,) 
,1  10173347116 السنة /الرصيد في نهاية الفترة  567, 16113 

 

 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق . 6
 

 1013كانون األول  31  1034 آذار 13 
 مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

    موجودات مالية متوفر لها أسعار سوقية:
    

 4634463456040  4703173607130  سندات مالية
    

    تحليل السندات 
 36,3165456040  1763670307130 ذات عائد ثابت
 51567706000  30476007000 ذات عائد متغير

 4703173607130  4634463456040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بنك قطر الوطني ـ  سورية ش.م.م
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1034اذار  13  
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 . موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق )تتمة(6
 

 %4.3 سنوي إن الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق عبارة عن استثمارات في سندات بمعدل عائد
 حسب الجدول التالي :

 
 1013كانون األول  31  1034 آذار 13   

 مدققة  غير مدققة تاريخ االستحقاق معدل الفائدة % جهة اإلصدار

 ليرة سورية  ليرة سورية   
      

,53060  36673147033 1017 %3.67 شركات , 6401 
,1  10074167116 1017 %5.29 شركات 764516517 
,43060  40171637110 1017 %5.08 شركات , 64, 5 
 51061316317  30370667336 1017 %3.64 بنوك

 51463016437  30671167016 ,101 %3.29 شركات
,54  784,168,988 1014 %6.66 بنوك 6, 346,55 
 51567706000  30476007000 1014 متغير بنوك

 4634463456040  4,573,165,215   المجموع
 
 مؤجلة ضريبية موجودات. ,

 
 : يلي كما المؤجلة الضريبية الموجودات حساب على الحركة إنأ. 

 1013 كانون األول  31  1034 آذار 13 
 مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

,1 السنة / الفترة بداية رصيد 071067311  134650, 6501 
,3673 السنة / الفترة خالل المضاف 373, 3  17767706030 
,340617  40674017,11 السنة / الفترة نهاية رصيد 6531 

    
 : يلي كما المؤجلة الدخل ضريبة موجودات مبلغ احتساب تم

 1013 كانون األول  31  1034آذار  13 
 مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    : عن ناتجة مؤجلة ضريبة موجودات

,3  40176447041 الخسارة الضريبية للسنة 363416404 
,4760 التأسيس مصاريف 7662  , 64146,13 

 40674017,11  340617, 6531 
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 مؤجلة )تتمة( ضريبية موجودات .,
 

 الضريبي الربح مع المحاسبي الربح تسوية ملخصب. 
 

 1013آذار  31  1034آذار  13 
 مدققةغير   غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

,371337,037 الضريبة قبلالدخل  01  1,050,776,257 
,)  بالفترة الخاصة التأسيس مصاريف من %20 713, 7364)  (9,219,765) 

,3733070) األرباح غير المحققة الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي 37000)  (1,387,730,500) 
 3,255,000  (374407000) الصرف أسعار تقلب مخصص
 190,846,898  (96,312,878) (*) المنتجة للديون الجماعي المخصص التغير في
 966,568     - ضريبياً  مقبولة غير مصروفات

 -  (85,720,000) مخصصات متنوعة
 8,325,533  8,328,206 المباني استهالك
 (142,780,009)  (82,008,533) الضريبية الخسارة

 %25  %25 الضريبة نسبة
 35,695,002  1070017311 المؤجل الدخل ضريبة إيراد

 218,572,115  383,341,908  الفترة بداية في مؤجلة ضريبية موجودات
 254,267,117  40176447041  الفترة نهاية في مؤجلة ضريبية موجودات

 
ة  (*) ليرة  85,786,913يمثل المبلغ المخصصات المحولة من المخصصات الجماعية إلى المخصصات االفرادية بقيم

ة مدينةالمستخدم سورية و ة من المخصصات الجماعية إلطفاء الحسابات الدائنة صدف  ليرة سورية. 10,525,965 بقيم
 

 : يلي كما التأسيس مصاريف عن الناتجة المؤجلة الضريبية الموجودات احتساب تمجـ. 
 
 1013 كانون األول  31  1034آذار  13 
 مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

,   27,659,294 التأسيس مصاريف 4673, 6371 
,3)  (9,219,764) السنة / بالفترة الخاصة التأسيس مصاريف من%20  6,54607,) 

 18,439,510  156,746143 
 17%  10% الضريبة نسبة
 4760, 7662  6,914,823 
 
 : يلي كما الدخل ضريبة إيراد احتساب تمد. 

 1013 آذار 31  1034 آذار 13 
 غير مدققة  مدققةغير  

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 35,695,002  1070017311 المؤجل الدخل ضريبة إيراد
 (2,304,941)  (171047,41) المؤجلة الضريبية الموجودات إطفاء

 3673, 373, 3  33,390,061 
 

)ضمناَ( حسب التواريخ المحددة لذلك وهي ما زالت قيد المراجعة  1013إلى  1004 أعوامتم تقديم البيانات الضريبية عن 
 لدى الدوائر المالية. 
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 موجودات أخرى .30
 

 1013كانون األول  31  1034آذار  13 
 مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 13463146741  34174307010 مصارف –محققة غير مستحقة القبضفوائد 
 84,985,777  4073117013 شركات تسهيالت ائتمانية مباشرة –غير مستحقة القبض محققة فوائد 
,06170 أفراد تسهيالت ائتمانية مباشرة –محققة غير مستحقة القبض فوائد  4  757,425 
 316,536174  3073467634 موجودات مالية –محققة غير مستحقة القبض فوائد 

,04716471 عن ايجار مكاتب وفروع مصاريف مدفوعة مقدماً  6  7, 61416545 
,34 مدفوعة مقدماً  اخرى مصاريف 73, 37,66  , 463336713 

, حسابات غرفة التقاص 107030  3,885,940 
 24,961,735  147,637310 تأمينات قابلة لالسترداد

 244,075  1037636 مدينون مختلفون
 52,390  ,01716 أخرى

 46, 763070, 6  4116, 016703 
 

 وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي .33

بالسماح بتأسيس المصارف الخاصة الخاص  1001لعام  ,1من القانون رقم  14المادة رقم كما هو محدد في 
مال البنك لدى مصرف سورية المركزي على  % من رأس10 بنسبة، يجب على المصارف الخاصة االحتفاظ المشتركةو

 .البنك تصفية عند فقط عنها اإلفراج يتم سوف الوديعة هذه وبدون فوائد.شكل وديعة مجمدة 
 

 المركزي كالتالي: المصرفبلغ رصيد الوديعة المجمدة لدى 
 

 1013كانون األول  31  1034آذار  13 
 مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 53764456400  735,997,900 أرصدة بالليرة السورية
,1637  2,477,878,091 أرصدة بالدوالر األمريكي 60, 064, , 

 3,213,875,991  36041607, 6, , , 
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 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
1034اذار  13  
 

 

1, 

  مصارفالودائع  .31
 

 المجموع  خارجيةمصارف   مصارف محلية 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

      )غير مدققة( 1034آذار  13
,60 حسابات جارية  7, 107113  4637400  63071637611 

 61176607000     -  61176607000 (*)جلودائع أل
 3711176007113  4637400  3711170637611 
      
      
 المجموع  خارجيةمصارف   مصارف محلية 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

      )مدققة( 1013كانون األول  31
,4  566,864,500 حسابات جارية  16407  7, 563176407 

,7436  -  593,850,000 (*) جلودائع أل 706000 
 1,160,714,500  4, 16407  161, 161576407 
 
 يمثل مبلغ الودائع ألجل وديعة مودعة من قبل أحد المصارف المحلية بدون فوائد. (*)

 
 ودائع العمالء .31

 
 1013كانون األول  31  1034 آذار 13 
 مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية  سوريةليرة  
    الشركات

 1617163176170  1,133,263,198 حسابات جارية 
 2,212,981,663  2,348,060,264 ودائع ألجل 

    األفراد
,167  1,662,498,140 جارية حسابات 163, 46504 
 14461046,41  306,066,766 توفير ودائع
,1614363406  1,792,738,390 ألجل ودائع 1, 

 7,242,626,758  , 643761416414 
    

,146 مبلوغ السووري داخول الجمهوريوة بلغت ودائع القطاع العام , , 64, % مون إجموالي الودائوع 27. ليورة سوورية أي موا نسوبته 7
كوانون األول  31% من إجموالي الودائوع كموا فوي 0.13ليرة سورية أي ما نسبته  8,608,582 مقابل) 1014 آذار 31كما في 
1013.) 

 
,1651361 بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد   31 جمالي الودائوع كموا فويإ% من 37.6ليرة سورية أي ما نسبته  76011

 (.1013كانون األول  31 % كما في42.89سورية أي ما نسبته  ليرة 2,760,160,298)مقابل  1014ذار آ
 

 آذار 31كموا فوي  % مون إجموالي الودائوع 0.19نسوبتهأي موا  ليورة سوورية14,086,530  بلغت الودائوع مقيودة السوحب مبلوغ
 (.1013كانون األول  31كما في  % من إجمالي الودائع0.12أي ما نسبته  ليرة سورية7,600,288 )مقابل مبلغ  1014
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 تأمينات نقديـة .34
 

 1013كانون األول  31  1034آذار  13 
 مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

الت غير مباشرة  13,221,695  13,385,325 تأمينات مقابل تسه
, تأمينات أخرى 7311760,  12,448,049 

 1170367364  176,, 46544 
 

 مطلوبات أخرى .30
 

 2013كانون األول  31  1034آذار  13 
 مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

,31611064  45,108,780 عمالءالودائع   – فوائد محققة غير مستحقة الدفع , 
,7464756  57,801,512 الدفع مقبولة وشيكات مصدقة شيكات 74 

,1  177,095,333 ( 14مستحق إلى أطراف ذات عالقة )ايضاح  3647060, 3 
 746,446343  52,784,481 ثابتة موجودات شراء دائنو

,11  133,089,133 مدفوعة غير مستحقة مصاريف 6, 116034 
 406,436431  52,231,536 (14)ايضاح  مستحقة إدارية أتعاب

,5605  3,854,100 اآللي الصراف دائنوعمليات 6100 
 ,146144657  6,942,874 واألجور الرواتب ضريبة
 460146500  875,089 حواالت برسم الدفع - أمانات

,,16  2,844,094 االجتماعية التأمينات مؤسسة اشتراكات , 6,, , 
,  11,207,704 أخرى دائنة أرصدة 6,546443 

 543,834,636  73165, 46777 
 

 عرأس المال المكتتب به والمدفو .36
 

 150,000,000ليرة سورية موزع على   15,000,000,000يبلغ رأسمال البنك المصرح والمكتتب به والمدفوع

 .1013كانون األول  31وفي  1014آذار  31ليرة سورية للسهم كما في  100سهم بقيمة اسمية قدرها 

 
 :اتفئثال  جميع أسهم البنك االسمية تقسم الى 

 

وهي األسهم التي ال يجوز تملكها إال من قبل أشخاص سوريين طبيعيين أو اعتباريين وتسدد قيمتها بالليرات  ـفئة أ

 سعر السورية. بالنسبة للسوريين المقيمين في الخارج، يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتاباتهم بالعمالت األجنبية حسب
 % من رأسمال البنك. 33.77المركزي.  تشكل هذه الفئة  سورية مصرف نشرة صرف

 

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

% من 50.81المركزي. وتشكل هذه الفئة  سورية مصرف نشرة صرف سعر وتسدد قيمتها بالعمالت األجنبية حسب

 رأسمال البنك.
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 )تتمة( عبه والمدفورأس المال المكتتب   .36
 

هي األسهم التي تملكها بعض مؤسسات القطاع العام السوري المصرفي والمالي والمؤسسة العامة للتأمينات  ـ ـجفئة 

   .% من رأسمال البنك15.42. تشكل هذه الفئة االجتماعية

 
 الفئة ب. % من رأسمال البنك من خالل تملكه ألسهم1,.70قطر ما نسبته  ـيمتلك بنك قطر الوطني 

 

 ما يلي :ك ليرة سورية ودوالر أمريكيسهم موزعة بين  17060006000 لبنك البالغةاان أسهم 
 

 ليرة سورية  دوالر أمريكي  عدد األسهم 
      

 7,359,979,000  -  73,599,790 رأس المال المدفوع بالليرة السورية
 7,640,021,000  164,173,990  76,400,210 رأس المال المدفوع بالدوالر األمريكي

 150,000,000  164,173,990  15,000,000,000 
 

 
 مخاطر التمويللإحتياطي عام    .33

 
رقم والقرار  1011تشرين الثاني  13( تاريخ 4/م ن/ب401)بناًء على أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

بتعليق تكوين االحتياطي العام لمخاطر التمويل لغاية عام تم االستمرار  1014كانون الثاني  14( تاريخ 4/م ن/ب1054)
ليرة سورية وسيتم استكمال احتجاز   37,649,000مبلغ 1013كانون األول  31وقد بلغ رصيده بتاريخ  1014

 ( والقرارات المعدلة له.4/م ن/ب401)االحتياطي العام لمخاطر التمويل عند انتهاء العمل بأحكام القرا رقم 
 

 المتراكمة المحققة واألرباح المدورة غير المحققة الخسائر .36
 ,100لعووام  (1/م ن/ب3,1)قوورار مجلووس النقوود والتسووليف رقووم بنوواء علووى و تعليمووات مصوورف سووورية المركووزيل طبقوواً 

 غيوورمحققووة وال غيوورلفروقووات القطووع  االربوواح الموودورة، يووتم فصوول 1004شووباط  11بتوواريخ  (471/100)والتعموويم رقووم 
 الخسوائر المتراكموة المحققوة، األربواح المودورة أو مركزالقطوع البنيووي مون حسواباعوادة تقيويم قابلة للتوزيع الناتجوة عون ال

 المرحلية المختصرة. وعليه فإنه ال يوجد أرباح مدورة قابلة للتوزيع في تاريخ البيانات المالية
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 الفوائد الدائنة   .,3
 

 1013 آذار 31  1034 آذار 13 
 مدققةغير   غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

    تسهيالت ائتمانية مباشرة
    :شركات

 561716371  3670637166 حسابات جارية مدينة
,4565576  ,3117166701 قروض وسلف   0, 
 2,204,285  ,411711 سندات محسومة 

    أفراد:   
 5,385,648  4,683,816 قروض وسلف  

    
,6 أرصدة وإيداعات لدى مصارف  7163731,  57,676,836 

,43700173 االستحقاق تاريخ حتىبها  محتفظ مالية موجودات 3  26,236,082 
 1617, 1474, 1  146,530,810 
 
 

 الفوائد المدينة   .10
 

 1013 آذار 31  1034 آذار 13 
 مدققةغير   غير مدققة 

 سوريةليرة   ليرة سورية 
    

    ودائع العمالء
 326,491  131,450 حسابات جارية

 1,605,828  3,934,786 توفير
 48,918,846  64,941,455 ودائع ألجل    
 69,007,691  50,851,165 
 
 

 االئتمانية خسائرال مصروف مخصص    .13
 

 1013آذار  31  1034آذار  13 
 مدققةغير   غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    تسهيالت ائتمانية مباشرة

 109,153,102     - للديون غير المنتجةمصروف المخصص اإلفرادي 
 190,632,898    - للديون المنتجةمصروف المخصص الجماعي 

 -    299,786,000 
    تسهيالت ائتمانية غير مباشرة 
 214,000    - للديون غير المنتجةمصروف المخصص اإلفرادي 

 -    300,000,000 
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 ربح الفترة  الحصة األساسية والمخفضة للسهم من  .11
 

المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة  المتوسطحساب حصة السهم العادي الواحد من خالل قسمة أرباح الفترة على  يتم
 ذلك كما يلي:و
 

 1013 آذار 31  1034 آذار 13 
 غير مدققة  غير مدققة 

    

 1,084,166,318  1,236,155,094 )ليرة سورية( ربح الفترة

 150,000,000  150,000,000  الفترة )سهم(خالل  قيد التداول سهمعدد األالمرجح ل المتوسط

 7.23  8.24 )ليرة سورية( الفترة الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح
 
قد يكون لها تأثير  مالية ألدوات لبنكلعدم إصدار ا ةاألساسي للحصةمطابقة  من ربح الفترة للسهم ةالمخفض الحصة إن

 .ممارستها األرباح عند منالسهم  حصةعلى 
 

 النقد وما في حكمه   .11
 

 التدفقات النقدية المرحلية من المبالغ التالية: بيانيتكون النقد وما في حكمه الظاهر في 
 

 1013 آذار 31  1013كانون األول  31  1034 آذار 13 

 غير مدققة  مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
      

  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي 
,46541640  073017,367030 (*تستحق خالل ثالثة أشهر ) 6, , ,  4,168,364,297 

,16,1767  1710073067663 يضاف: أرصدة لدى مصارف تستحق خالل ثالثة أشهر 46744  1,513,280,666 
,7)  (1,233,061,632) ثالثة أشهر خالل تستحق التي مصارفال: ودائع ينزل 563176407)  )346,981,405( 

 6,671,561,570  7654161, 56715  5,334,663,558 
 

تعتبر جزء يال يستخدم احتياطي الودائع لدى مصرف سورية المركزي في نشاطات البنك التشغيلية اليومية لذلك ال (*)
 من النقد وما في حكمه.

 
 تعامالت مع أطراف ذات عالقة   .14

 

 المساهمين ومع ، والزميلة الشقيقة والشركات البنوك مع البنك معامالت كافة العالقة ذوي األطراف مع المعامالت تتضمن
 تأثير ذات أخرى أطراف أية أو ، رئيسية حصصاً  فيها يملكون التي الشركات أو التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس وأعضاء

 .البنك في التشغيلية أو المالية القرارات صنع في هام
 البنك بهة التي يقوم بهاالمشا المعامالت لها تخضع التي الشروط لنفس العالقة ذوي األطراف مع المعامالت كافة تخضع 

.والضمانات الفائدة معدالت ذلك في بما العاديين العمالء مع



 بنك قطر الوطني ـ  سورية ش.م.م

 البيانات المالية المرحلية المختصرةإيضاحات حول 
1034اذار  13  
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   )تتمة( تعامالت مع أطراف ذات عالقة   .14

 
ها التي الخدمات عن أتعاب مقابل قطر - الوطني قطر لبنك المستحق المبلغ يمثل( *)  .1004تشرين الثاني  11بتاريخ  معه الموقعة والفنية إلدارية الخدمات اتفاقية بموجب للبنك يقدم
 لكبار الجارية الحسابات على المطبقة الفائدة معدالت بلغت بينما)بالعملة األجنبية فقط(  0.15% اإلدارة مجلس وأعضاء لمساهمينلكبار ا ألجل ودائع على المطبقة الفائدة معدالت بلغت (**)
%.8لمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة كبار ا%. وقد بلغت معدالت الفائدة المطبقة على حسابات التوفير ل0إلدارة  مجلس وأعضاء لمساهمينا

  
 قطر – الوطني قطر بنك

 مجلس وأعضاء المساهمينكبار       
 اإلدارة

 المجموع  

  2013 كانون األول 31   1034 آذار 31    مؤسسات شقيقة     
 مدققة  غير مدققة   غير مدققة  غير مدققة    غير مدققة  

 ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية    ليرة سورية  
                المرحلي المركز الماليبنود داخل بيان 

,11673   -  176017311    11471137136  مصارف لدى أرصدة 37003  1, , 6, 156115 
,1  33710676407000   -  -    33710676407000  مصارف لدى إيداعات 644, 64546700 

 (430,991,405)  (453,251,405)   -  (452,790,000)    (461,405)  مصارفال ودائع
 11764156445  31070607310   -  -    31070607310  أخرى( القبض )موجودات مستحقة غير محققة فوائد

 (406,436431)  (0171137016)   -  -    (0171137016)  (*) مستحقة إدارة أتعاب
همين ودائع ,467)  (076607616)   (076607616)  -    -  (**) ) عمالء اإلدارة )ودائع مجلس وأعضاء المسا 46070) 

,33370)  مستحق إلى أطراف ذات عالقة )مطلوبات أخرى( 07111)    -  -   (33370, 07111)  (1, 3647060, 3) 
              بنود خارج  بيان المركز المالي المرحلي

,1171  للمصارف معطاة كاالت 37140    25,000,000  -   58,397,340  56,759,946 
              
  

 قطر – الوطني قطر بنك
 مجلس وأعضاء المساهمينكبار       

 اإلدارة

 المجموع  
 1013 آذار 31  1034 آذار 31    مؤسسات شقيقة     

مدققةغير   غير مدققة   غير مدققة  غير مدققة    غير مدققة    

 ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية    ليرة سورية  
              عناصر بيان الدخل المرحلي

 (360146100)  (3070007000)   (3070007000)  -    -  تعويضات مجل اإلدارة -مصاريف تشغيلية أخرى 
,)  (*)أتعاب إلدارة  -مصاريف تشغيلية أخرى  73607413)    -  -   (, 73607413)  (1065, 16170) 

,346,556  6671367133   -  -    6671367133  فوائد دائنة 07 
 (8,058)  (37316)   (37316)  -    -  (**) فوائد مدينة

 10,385  107101   -  -    107101  دائنة عموالت  
 (327,488)  (0637634)   -  -    (0637634)  مدينة موالت



 بنك قطر الوطني ـ  سورية ش.م.م

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
1034ذار آ 13  
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 تعامالت مع اطراف ذات عالقة )تتمة(   .14
 

:للبنكفيما يلي ملخص لمنافع )رواتب ومكافآت ومنافع أخرى( اإلدارة التنفيذية العليا   
 

 1013 آذار 31  1034 آذار 13 
 مدققةغير   غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 38,558,775  18,578,229  أخرى ومزايا ومكافآت رواتب
 2,264,640  5,201,700 اإلدارة مجلس أعضاء بدالت

 23,779,929  40,823,415 
 
 

 



 بنك قطر الوطني ـ  سورية ش.م.م

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
1034ذار آ 13  
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 المخاطرإدارة     .10
 

 مخاطر االئتمان 10.3
 

 توزيع التعرضات االئتمانية المباشرة حسب درجة المخاطر
 

)وتم تمديد العمل به  1013عن مجلس النقد والتسليف والذي يعتبر نافذا من تاريخ الصدور وحتى نهاية عام  1011تشرين الثاني  13الصادر بتاريخ  4/م ن/ ب902تم التصنيف بناًء على أحكام القرار رقم 
 1004كانون األول  4الصادر بتاريخ  4/م ن/ب 745حي  جاء هذا القرار معدالً لبعض أحكام القرار رقم  (1014حتى نهاية عام  1014كانون الثاني  14بتاريخ  4/م ن/ ب1054بموجب القرار رقم 
 عن مجلس النقد والتسليف كما يلي: الصادرين 1010نيسان  14الصادر بتاريخ  4/م ن/ب70,وبعض أحكام القرار 

    
 الشركات   

  
 )غير مدققة( 1034آذار  13

 
 األفراد

 

المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة

 
 الشركات الكبرى

 
 المجموع

  
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 ديون متدنية المخاطر         
 

                                  -                                       -                                       -    
 

                                  -    
 عادية )مقبولة المخاطر(

 
154,083,094                 183,320,713  

 
               150,117,962   487,521,769 

اهتماما خاصا"(  تحت المراقبة ) تتطلب 
 

3,985,254 
 

               199,501,605  
 

               888,914,582  
 

1,092,401,441 
 المجموع

 
               158,068,348                  382,822,318              1,039,032,544              1,579,923,210  

 منها غير مستحقة
 

               120,857,721                  277,646,654                  561,909,712                  960,414,087  
 )*(: منها مستحقة

 
                 37,210,627                  105,175,664                  477,122,832                  619,509,123  

 يوم 0,لغاية 
 

                 34,396,104                  102,732,461                    92,085,300                  229,213,865  
 يوم 40لغاية  1,من

 
                   1,650,693                      2,443,203   -                     4,093,896  

 يوم 154يوم لغاية  41من 
 

                   1,163,830   -                 385,037,532                  386,201,362  
 غير عاملة:

 
                 16,689,539                  130,093,659              1,794,258,945              1,941,042,143  

 دون المستوى
 

                   3,341,424                  125,600,163                    44,443,330                  173,384,917  
 مشكوك فيها

 
                   4,035,045  

 
- 

 
               177,846,008                  181,881,053  

 هالكة )رديئة(
 

                   9,313,070  
 

                   4,493,496  
 

           1,571,969,607  
 

           1,585,776,173  
 المجموع

 
               174,757,887  

 
               512,915,977  

 
           2,833,291,489              3,520,965,353  

 يطرح : فوائد معلقة
 

                     (599,991) 
 

                  (2,407,534) 
 

             (249,106,701) 
 

             (252,114,226) 
 يطرح : مخصص التدني

 
(58,341,012) 

 
(161,249,352) 

 
(1,580,173,671) 

 
(1,799,764,035) 

 الصافي
 

115,816,884 
 

349,259,091 
 

1,004,011,117 
 

           1,469,087,092  
 

نوح.ستحقا ً إذا تجاوز السقف المميعتبر كامل رصيد الدين مستحق في حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ويعتبر الحساب الجاري المدين م (*)



 بنك قطر الوطني ـ  سورية ش.م.م

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
1034ذار آ 13  
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 )تتمة( إدارة المخاطـر    . 10
  

 )تتمة( مخاطر االئتمان  10.3
 

 )تتمة( التعرضات االئتمانية المباشرة حسب درجة المخاطرتوزيع 
 
 

    
 الشركات   

  
 ))مدققة 1013كانون األول  31

 
 ألفراد

 

المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة

 
 الشركات الكبرى

 
 المجموع

  
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 
 ليرة سورية

 ديون متدنية المخاطر         
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 عادية ) مقبولة المخاطر(

 
1, , 60, , 6104 

 
, 7633, 6535 

 
37761106,14 

 
, 0, 671764, 0 

اهتماما خاصا" (تحت الم  راقبة ) تتطلب 
 

16411644, 
 

35164416145 
 

47464046,1, 
 

16314630, 6151 
 المجموع

 
14064546,00 

 
43, 6, 1, 6,, 4 

 
1631060176145 

 
164356,136531 

 منها غير مستحقة
 

14763, 4610, 
 

1416, 756401 
 

37761106,14 
 

54163716,15 
 منها مستحقة:

 
4767476444 

 
144645064, 1 

 
47464046,1, 

 
1614764516104 

 يوم 0,لغاية 
 

4161116140 
 

1461, 161, 1 
 

40461406771 
 

4, 765136413 
 يوم 40لغاية  1,من

 
1, 76044 

 
716,7167, 4 

 
7467446371 

 
10, 63, 16034 

 يوم 154يوم لغاية  41من 
 

361, 46107 
 

5460756111 
 

44, 61146517 
 

75363, , 6141 
 غير عاملة:

 
56,, 46044 

 
4165436404 

 
16,4161106, 4, 

 
16541655, 6344 

 دون المستوى
 

, 04610, 
 

3461406714 
 

- 
 

3760446535 
 مشكوك فيها

 
763, 1677, 

 
- 

 
151614, 6,, 4 

 
1556, 7, 6415 

 هالكة )رديئة(
 

16,4, 615, 
 

, 67016,57 
 

1671, 6,146015 
 

16714601761, 0 
 المجموع

 
14, 6, 436,44 

 
4546, 1161, , 

 
36001613, 6143 

 
36,546,016057 

 يطرح : فوائد معلقة
 

(3, 464, ,) 
 

(4316,7,) 
 

(1, , 61, 761, 4) 
 

(1, 567, 16113) 
 يطرح : مخصص التدني

 
(, 165716415) 

 
(17464, 463, 4) 

 
(1674164006514) 

 
(16,1761416000) 

 الصافي
 

137651, 6541 
 

31, 650160, , 
 

1614164706177 
 

1674, 6,5564, 1 
 

 



 ش.م.مبنك قطر الوطني ـ  سورية 

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
 1034اذار  13

  

 

17 

 إدارة المخاطـر )تتمة( .10
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(  10.3
 
  توزيع التعرضات االئتمانية غير المباشرة حسب درجة المخاطر  

 

المجموعالشركات الكبرىالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةاألفراد31 آذار 2014 )غير مدققة(
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

                         -                                       -                                       -                            -ديون متدنية المخاطر
             80,515,750                                       -                           57,365,750                23,150,000عادية )مقبولة المخاطر(

هتماما خاصا"(                          -                                       -                                       -                            -تحت المراقبة )تتطلب ا
             80,515,750                                       -                           57,365,750                23,150,000المجموع

             80,515,750                                       -                           57,365,750                23,150,000منها غير مستحقة:
                         -                                       -                                       -                            -منها مستحقة:
                         -                                       -                                       -                            -لغاية 60 يوم 

                         -                                       -                                       -                            -من61 يوم لغاية 90 يوم
                         -                                       -                                       -                            -من 91 يوم لغاية 179 يوم

             42,801,000                           12,866,000                           29,935,000                            -غير عاملة:
             12,866,000                           12,866,000                                       -                            -دون المستوى
                         -                                       -                                       -                            -مشكوك فيها

             29,935,000                                       -                           29,935,000                            -هالكة )رديئة(
           123,316,750                           12,866,000                           87,300,750                23,150,000المجموع 

              (6,286,000)                                       -                           (6,286,000)                            -يطرح : مخصص التدني
           117,030,750                           12,866,000                           81,014,750                23,150,000الصافي

المجموعالشركات الكبرىالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةاألفراد31 كانون األول 2013 )مدققة(
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

                         -                                       -                                       -                            -ديون متدنية المخاطر
             76,090,550                                       -                           53,695,550                22,395,000عادية )مقبولة المخاطر(

هتماما خاصا"(              25,846,400                           25,846,400                                       -                            -تحت المراقبة )تتطلب ا
           101,936,950                           25,846,400                           53,695,550                22,395,000المجموع

           101,936,950                           25,846,400                           53,695,550                22,395,000منها غير مستحقة:
                         -                                       -                                       -                            -منها مستحقة:
                         -                                       -                                       -                            -لغاية 60 يوم 

                         -                                       -                                       -                            -من61 يوم لغاية 90 يوم
                         -                                       -                                       -                            -من 91 يوم لغاية 179 يوم

             29,935,000                                       -                           29,935,000                            -غير عاملة:
                         -                                       -                                       -                            -دون المستوى
                         -                                       -                                       -                            -مشكوك فيها

             29,935,000                                       -                           29,935,000                            -هالكة )رديئة(
           131,871,950                           25,846,400                           83,630,550                22,395,000المجموع 

              (1,434,000)                                       -                           (1,434,000)                            -يطرح : مخصص التدني
           130,437,950                           25,846,400                           82,196,550                22,395,000الصافي

الشركات

الشركات



 بنك قطر الوطني ـ  سورية ش.م.م

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
 1034اذار  13
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 إدارة المخاطـر )تتمة( .10
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(  10.3
 

 داخل بيان المركز المالي توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت
 

األفراد31 آذار 2014 )غير مدققة(
المؤسسات الصغيرة 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

                       -                        -                       -   -                   ديون متدنية المخاطر
          57,075,946                        -           57,075,946   -                   عادية )مقبولة المخاطر(

هتماما خاصا"(         461,967,174         385,037,532           76,929,642   -                   تحت المراقبة )تتطلب ا
        519,043,120         385,037,532         134,005,588   -                   المجموع 

        856,090,109         743,373,693         112,716,416   -                   غير عاملة:
        157,159,754           44,443,338         112,716,416   -                   دون المستوى
        177,846,007         177,846,007                       -   -                   مشكوك فيها

        521,084,348         521,084,348                       -   -                   هالكة )رديئة(
 1,375,133,229      1,128,411,225       246,722,004             -                   المجموع 

منها:
   -                            -                             -                              -                   تأمينات نقدية

   -                            -                             -                              -                   كفاالت مصرفية مقبولة
     1,375,133,229      1,128,411,225         246,722,004   -                   عقارية

   -                            -                             -                              -                   أسهم متداولة
   -                            -                             -                              -                   سيارات وآليات
   -                            -                             -                              -                   كفاالت شخصية

 1,375,133,229      1,128,411,225       246,722,004             -                   المجموع 

األفراد31 كانون األول 2013 )مدققة(
المؤسسات الصغيرة 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

   -                            -                             -                              -                   ديون متدنية المخاطر
 39,385,222             -                           39,382,062             3,160             عادية )مقبولة المخاطر(

هتماما خاصا"(  679,470,184         496,119,725          183,350,459             -                   تحت المراقبة )تتطلب ا
 473,768,118         439,477,589          34,290,529               -                   غير عاملة:

 34,290,529             -                           34,290,529               -                   دون المستوى
 41,471,000           41,471,000              -                              -                   مشكوك فيها

 398,006,589         398,006,589            -                              -                   هالكة )رديئة (
 1,192,623,524      935,597,314          257,023,050           3,160             المجموع 

منها:
   -                            -                             -                              -                   تأمينات نقدية

   -                            -                             -                              -                   كفاالت مصرفية مقبولة
 1,192,623,524      935,597,314          257,023,050           3,160             عقارية

   -                            -                             -                              -                   أسهم متداولة
   -                            -                             -                              -                   سيارات وآليات
   -                            -                             -                              -                   كفاالت شخصية

 1,192,623,524      935,597,314          257,023,050           3,160             المجموع 

الشركات

الشركات

 



 بنك قطر الوطني ـ  سورية ش.م.م

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة
 1034اذار  13
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 إدارة المخاطـر )تتمة(.  10
 

 مخاطر االئتمان )تتمة( 10.3
 

 خارج بيان المركز المالي توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت

 

 الديون المجدولة:
 هي تلك الديون التي سبق وأن صنفت كتسهيالت ائتمانية غير عاملة وأخرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غيرالعاملة

مبلغ  1014آذار  31المجدولة في  لقد بلغ إجمالي الديون ،بموجب جدولة أصولية وتم تصنيفها كديون تحت المراقبة
 .(ليرة سورية 683,293,619 :1013كانون االول   31)  ليرة سورية 79,112,052

 

 

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

هيكلتها  .تأجيل بعض األقساط أو تمديد فترة السماح .. الخ، وتم تصنيفها كديون تحت المراقبة لقد بلغ إجمالي الديون المعاد 
 .ليرة سورية( 1,374,518,090 :1013كانون االول  31)سورية  ليرة39,263,112 مبلغ  1014آذار  31 في

األفراد31 آذار 2014 )غير مدققة(
المؤسسات الصغيرة 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

مخاطر                      -                   -                       -                    -ديون متدنية ال

مخاطر( ة ال          16,762,203                   -           16,403,103            359,100عادية )مقبول

هتماما خاصا"( مراقبة )تتطلب ا                      -                   -                       -                    -تحت ال

         16,762,203                   -           16,403,103            359,100المجموع 

         21,547,576      12,866,000             8,681,576                    -غير عاملة:

         12,866,000      12,866,000                       -                    -دون المستوى

                     -                   -                       -                    -مشكوك فيها

           8,681,576                   -             8,681,576                    -هالكة )رديئة(

 38,309,779        12,866,000     25,084,679          359,100            المجموع 
منها:

         17,576,651        3,359,460           13,858,091            359,100تأمينات نقدية

                     -                   -                       -                    -كفاالت مصرفية مقبولة

         20,733,128        9,506,540           11,226,588                    -عقارية

                     -                   -                       -                    -أسهم متداولة

                     -                   -                       -                    -سيارات وآليات

                     -                   -                       -                    -كفاالت شخصية

 38,309,779        12,866,000     25,084,679          359,100            المجموع 

األفراد31 كانون األول 2013 )مدققة(
المؤسسات الصغيرة 

المجموعالشركات الكبرىوالمتوسطة
ليرة سوريةليرة سوريةليرة سوريةليرة سورية

   -                          -                        -                                              -ديون متدنية المخاطر
 15,617,185          -                      15,227,185          390,000            عادية )مقبولة المخاطر(

هتماما خاصا"(  25,846,400        25,846,400       -                                              -تحت المراقبة )تتطلب ا
 4,490,250            -                      4,490,250                                -غير عاملة:

   -                          -                        -                                              -دون المستوى
   -                          -                        -                                              -مشكوك فيها

 4,490,250            -                      4,490,250                                -هالكة )رديئة(
 45,953,835        25,846,400     19,717,435          390,000            المجموع 

منها:
 13,221,695        3,876,960        8,954,735             390,000            تأمينات نقدية

 -  -  -                     -كفاالت مصرفية مقبولة
 32,732,140        21,969,440     10,762,700                             -عقارية

 -  -  -                     -أسهم متداولة
 -  -  -                     -سيارات وآليات
 -  -  -                     -كفاالت شخصية

 45,953,835        25,846,400     19,717,435          390,000            المجموع 

الشركات

الشركات
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 )تتمة( إدارة المخاطـر . 10 
 

 التركز حسب القطاع االقتصادي  10.1
 

 ول التالي التركز في التعرضات اإلئتمانية حسب القطاع اإلقتصادي:ديبين الج
 

 اإلجمالي  خدمات واخرى    أفراد  عقارات  تجارة  صناعة  مالي )غير مدققة( 2014 آذار 13
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
              

,0746673 المركزي سورية مصرف لدى أرصدة 37633  -  -  -  -  -  5,488,197,817 
 2,200,706,687  -  -  -  -  -  1710073067663 أرصدة لدى المصارف 

 17,258,845,500  -  -  -  -  -   17,258,845,500 مصارف لدى ايداعات
,1  -  )بالصافي( مباشرة تسهيالت ائتمانية 171617664  66, 73117300  -  33076317146  1, 071667361  1,469,087,092 

تاريخ  حتى فيها محتفظ مالية موجودات
 االستحقاقأأأأأ

                  
2,295,907,104   

                                      
-     -  

                     
768,134,017   -  

              
1,509,124,094   4,573,165,215 

 285,518,713    50,044,552    583,119    5,238,528   3373667061   31,767,357   186,719,075 أخرى موجودات
 سورية مصرف لدى وديعة مجمدة
 3,213,875,991  -  -  -  -  -  3,213,875,991 المركزي

,33671  33171317040  66076667361  41070037113  10764471017334 المجموع 07460  1,849,437,428  14746, 71, 37030 
              

)مدققة( 1013كانون األول  31  1, ,,44 ,574,413  4, 76, 416, 43  57, 63, 16743  730,088,901  200,428,094  1,721,087,601  32,588,638,695 
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 إدارة المخاطـر )تتمة(   .10
 

 مخاطـر السوق    10.1
 

 اإلفصاحات الكمية:
 

 %1مخاطر أسعار الفائدة للتغير في سعر الفائدة 
    %1زيـادة 

الليرات السوريةب  )مدققة( 2013األول  كانون 31  )غير مدققة( 2014 آذار 13 

 العملة

 الفجوة التراكمية 

 إيراد حساسية
 األرباح (الفائدة

 )والخسائر
 حقوق حساسية

 الفجوة التراكمية   الملكية

 إيراد حساسية
 األرباح (الفائدة

 )والخسائر
 حقوق حساسية

 الملكية

        
 29,519,541 39,359,388 1,967,969,421   27,914,751   37,219,668   1,860,983,424 ليرة سورية

,1763   241,101,859   321,469,145   16,073,457,234  دوالر أميركي 06, , 460, 4 305611563, 1 1306413603, 
,1)  (514,189)  (685,585)  (34,279,242)  يورو 6, , 16543) (753617,) (4146441) 

,163536)  (30,823)  (41,097)  (2,054,846)  جنيه استرليني 71) (456455) (376,0,) 
 (113,256) (151,008) (7,550,396)  (174,469)  (232,625)  (11,631,258)  عمالت أخرى

        
        %1انخفاض 

الليرات السوريةب  )مدققة( 2013األول  كانون 31  )غير مدققة( 2014 آذار 13 

 العملة

 الفجوة التراكمية 

 إيراد حساسية
 األرباح (الفائدة

 )والخسائر
 حقوق حساسية

 الفجوة التراكمية   الملكية

 إيراد حساسية
 األرباح (الفائدة

 )والخسائر
 حقوق حساسية

 الملكية

        
 (29,519,541) (39,359,388) 1,967,969,421  (27,914,751) (37,219,668) 1,860,983,424 ليرة سورية
,1763  (241,101,859) (321,469,145) 16,073,457,234 دوالر أميركي 06, , 460, 4 (305611563, 1) (1306413603,) 

,1)  514,189 685,585 (34,279,242) يورو 6, , 16543) 753617, 4146441 
,163536)  30,823 41,097 (2,054,846) جنيه استرليني 71) 456455 376,0, 
 113,256 151,008 (7,550,396)  174,469 232,625 (11,631,258) عمالت أخرى

        
 

 %10مخاطر العمالت إثر التغير في سعر الصرف 
 

    %30زيادة 
 )مدققة( 2013األول  كانون 31  )غير مدققة( 2014 آذار 13 يرات السوريةلبال

 مراكز القطع العملة
 األرباح على األثر

 الخسائر أو
 حقوق على األثر

 مراكز القطع  الملكية
 األرباح على األثر
 الخسائر أو

 على األثر
 الملكية حقوق

        
,11675  2,269,232,550 2,269,232,550 22,692,325,500 )بنيوي(دوالر أميركي  651, 6700 161756, 516, 70 161756, 516, 70 
 24,476,145 32,634,860 326,348,601  21,638,879 28,851,838 288,518,377 )تشغيلي( دوالر أميركي

 214,142 285,522 2,855,222  406,548 542,064 5,420,641 يورو
,1 182,379  19,181 25,575 255,746 جنيه استرليني 613, 136,54 

 1,422,248 1,896,331 18,963,314  1,438,755 1,918,340 19,183,399 العمالت األخرى
 
 

 )مدققة( 2013األول  كانون 31  )غير مدققة( 2014 آذار 13 %30انخفاض 

 سوريةال بالليرات
 مراكز القطع العملة

 األرباح على األثر
 الخسائر أو

 حقوق على األثر
 مراكز القطع  الملكية

 أو األرباح على األثر
 الخسائر

 حقوق على األثر
 الملكية

        
 )56,751,2,,758( )1730376317600( 13703673167000  (2,269,232,550) (2,269,232,550) 22,692,325,500 )بنيوي(دوالر أميركي 

 (24,476,145) (32,634,860) 326,348,601  (21,638,879) (28,851,838) 288,518,377 )تشغيلي( دوالر أميركي
 (214,142) (285,522) 2,855,222  (406,548) (542,064) 5,420,641 يورو

 ),31763( )367116( 182,379  (19,181) (25,575) 255,746 جنيه استرليني
 (1,422,248) (1,896,331) 18,963,314  (1,438,755) (1,918,340) 19,183,399 العمالت األخرى
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 التحليل القطاعي .16
 

 يمثل قطاع أعمال البنك القطاع الرئيسي بينما يمثل قطاع التوزيع الجغرافي القطاع الثانوي.
 
 قطاع أعمال البنك: -

 

 يتم تنظيم البنك ألغراض إدارية من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئيسية هي:
 

 العمالء األفراد واألعمال الصغيرة ومنحهم القروض والديون وخدمات أخرى.يشمل متابعة ودائع  التجزئة:
يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية والخدمات المصرفية األخرى الخاصة بالعمالء من  الشركات:

 المؤسسات.
 يشمل هذا القطاع تقديم خدمات التداول والخزينة وإدارة أموال البنك. خزينة:

 

 البنك تقاريره حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية. االقطاعات هي األساس الذي يبني عليههذه 
 

 قطاع التوزيع الجغرافي: -
 

يمثل هذا القطاع التوزيع الجغرافي ألعمال البنك، يمارس البنك نشاطاته بشكل رئيسي في الجمهورية العربية 
 السورية.
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 القطاعي )تتمة(التحليل  .16
 

 قطاع األعمال  16.3
 

  )غير مدققة( 1034آذار 13 
 1013آذار  31

 )غير مدققة(
كانوناألول  31 

)مدققة( 1013  

 المجموع  المجموع  المجموع  اخرى  خزينة  الشركات  التجزئة 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
              

 602,900,809   95,679,645   213,916,801  -   136,870,756   90,681,755  (13,635,710)  صافي الدخل من الفوائد
صافي الدخل من 

موالت والرسومأأأ  34,904,379  3,907,018   6,126,205   5,545,637  (750,066)    1,330,634  - ال
أرباح تشغيلية ناتجة عن 

 35,146,716   15,491,226  -   15,491,226  -  - العمالت األجنبية تداولأأأ
 

116,372,943 
 72,498  3,670   71,153   71,153  -  -  - إيرادات تشغيلية أخرى

أرباح تقييم مركز القطع 
  -   - البنيويأأأ

            
1,115,597,000   -    1,115,597,000   1,387,730,500  

 
9,939,638,500 

 10,693,889,129   1,522,467,549   1,351,202,385        5,616,790   1,267,208,916   92,012,389  (13,635,710)  يدخل التشغيلالإجمالي 
 (984,997,728)  (171,691,292)  (133,244,482)   (134,689,482)   1,445,000  -  - مصاريف تشغيلية

 (1,204,741,676)  (300,000,000)  -  -  -  -  - االئتمانيةاالخسائر صروفم
 8,504,149,725  1,050,776,257   1,217,957,903  (129,072,692)   1,268,653,916   92,012,389  (13,635,710)   ضريبةالربح قبل ال

 155,550,030  33,390,061  18,197,193  18,197,193  -  -  - إيراد ضريبة الدخل
فترة / السنةربح ال   (13,635,710)  92,012,389   1,268,653,916   (110,875,501)  1,236,155,094  1,084,166,318   8,659,699,755 
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 التحليل القطاعي )تتمة( .16
 

 )تتمة(قطاع األعمال  16.3
 

  )غير مدققة( 1034آذار  13 
 1031آذار  13

 )غير مدققة(
كانوناألول  31 

)مدققة( 1013  

 المجموع  المجموع  المجموع  اخرى  خزينة  الشركات  التجزئة 
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

              
              الموجودات والمطلوبات

 موجودات القطاع 
         

3,761,303,296              
3,481,323,462            

24,332,785,284   -   
            

31,575,412,042  20,823,376,913 
 

29,722,122,333 
استبعاد الموجودات 
والمطلوبات بين 

 القطاعات
          

(3,646,219,588)  
          

(2,127,320,078)  
           

5,773,539,666   -   -  -  - 
 موزعة موجودات غير

,07,4171  -  -  -  على القطاعات 17404  07,4171, 17404  4,663,203,018 
 

5,753,476,987 
,07,4171   30,106,324,950   1,354,003,384   115,083,708 وع الموجوداتمجم 17404  137033730074, 6  25,486,579,931  35,475,599,320 

              
 7,613,892,829  5,588,516,731  8,491,818,390  -    1,249,191,632   3,481,323,462   3,761,303,296 مطلوبات القطاع 

 مطلوبات غير موزعة 
                  -   -   - على القطاعات  

676,339,820   676,339,820  360,204,445 
 

748,314,299 
 8,362,207,128  5,948,721,176  736673067130,   676,339,820   1,249,191,632   3,481,323,462   3,761,303,296 مجموع المطلوبات 

              
 114,969,946  28,203,386  28,491,418         كات إستهال

 2,096,958  223,769  675,388         إطفاءات
 16,482,706  5,066,558  895,386         المصاريف الرأسمالية
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 التحليل القطاعي )تتمة( .16
 
 المصاريف الرأسمالية حسب القطاع الجغرافياليرادات وتوزيع ا 10.3

 

 المجموع  ةخارج سوري  ةداخل سوري  

  
 آذار  13

1034 
 آذار  31

1013 
 آذار  13 

1034 
 آذار  31

1013 
 آذار  13 

1034 
 آذار  31

1013 
 ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية 

 غير مدققة() غير مدققة()  غير مدققة() غير مدققة()  غير مدققة() غير مدققة() 
 الدخل إجمالي 

 1,461,670,965 1,237,920,108 التشغيليأأأ
 

113,282,277 60,796,584 
 

1,351,202,385 1,522,467,549 
 مصــاريف

 5,066,558 895,386 رأسمالية أأأ
 

- - 
 

895,386 5,066,558 
 
 

 كفاية رأس المال .13
 
 1013كانون األول  31  1034 آذار 13 
 مدققة  غير مدققة 

 سوريةال اتليرآالف ال  سوريةال اتليرآالف ال 
    األساسي:  بنود رأس المال

    األموال الخاصة األساسية: 
 1760006000  3070007000 رأس المال المكتتب به

,1700471) الخسائر المتراكمة 6)  (16704614,) 
 (356331)  (167606) ملموسة غير موجودات

 14,580,042  3470607041 )*( غيرمحققة مدورة أرباح
 27,039,088  27,038,413 

    المساعد المال رأس
 356,44  ,13764 التمويل لمخاطر العام االحتياطي

 27,076,062  27,076,737 التنظيمي )األموال الخاصة(مجموع رأس المال 
    

 9,964,799  10,065,907 الموجودات المرجحة بالمخاطر 
 776404  037316 حسابات خارج بيان المركز المالي المرجحة بالمخاطر 

,34  1017111 السوق مخاطر ,348 
,43  4167611 التشغيلية المخاطر 6, 11 
,307,067 بالمخاطر المرجحة والمطلوبات الموجودات مجموع 3,  10,807,673 

    
 %250.53  %146.13 نسبة كفاية رأس المال )%(

 %250.18  %143.66 )%(نسبة كفاية رأس المال األساسي 
 %99.72  95.38% نسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق الملكية )%(

    
يجب أال تتدنى نسبة كفاية رأس المال  1005 الثاني كانون 14في  الصادر 173مجلس النقد والتسليف رقم  قرار حسب

 %. ,للبنوك العاملة في الجمهورية العربية السورية عن نسبة 
والذي تضمن تعديل المادة  1014شباط  ,1( تاريخ 4/م ن/ب ,,10صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم ) )*(

بحيث يتم إدراج فروقات تقييم  ,100شباط  04( تاريخ 1/م ن/ ب3,1ف رقم )الثامنة من قرار مجلس النقد والتسلي
القطع البنيوي غير المحققة ضمن األموال الخاصة األساسية ألغراض احتساب كفاية رأس المال وفق متطلبات قرار 

كانون األول  31من البيانات الموقوفة بتاريخ  وذلك ابتداءاً  1005( لعام 4/م ن/ب173) مجلس النقد والتسليف رقم
1013.  
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 ارتباطات والتزامات محتملة .16
 

 ارتباطات والتزامات ائتمانية    16.3
 1013كانون األول  31  1034آذار  13 

 مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

    تعهدات نيابة عن العمالء
    كفاالت

,3561  1371607100 دفع 76100 
,0670 حسن تنفيذ 37100  5161116570 

 1163476000  137,607100 أخرى
 123,316,750  1316, 516470 

    تعهدات نيابة عن البنوك
,0671 (14)ايضاح  كفاالت 37140  7, 6574644, 

    
,3 سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غير مستغلة , 71047,31  222,846,405 

 381,019,002  411,478,301 
 

 التزامات تعاقدية وعقود إيجار تشغيلية   16.1
 1013كانون األول  31  1034آذار  13 
 مدققة  غير مدققة 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 -     - التزامات رأسمالية
    التزامات عقود إيجار تشغيلية

,1164  3073367630 تسحق خالل سنة , 6570 
,1116  34473667106 سنوات 7تسحق خالل  106,40 

 ,716537604  1170067166 تسحق خالل أكثر من خمس سنوات
 366764, 7633  177,324,488 
    

 


