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   المصرف الدولي للتجارة والتمويل
   مساهمة مغفلة سورية عامةشركة 

  المرحلية الموجزة الموحدة ات الماليةإيضاحات حول المعلوم
  ٨٢٠١ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

  (غير مدققة)
    

  نشاط المصرفو  موضوع  -١

/ح بتـاريخ ٢٣١مبوجـب القـرار رقـم  ٢٠٠٣كانون األول   ٤، مت تأسيسه يف عامةاملصرف الدويل للتجارة والتمويل (املصرف) هو شركة مسامهة مغفلة 
بوصـفه  ١٠ويف سـجل املصـارف حتـت الـرقم  ٢٠٠١لعـام  ٢٨ومبوجب قـانون املصـارف رقـم  ١٣٨٨٥وحتت السجل التجاري رقم  ٢٠٠٤أيار  ٢٣

 سورية. –مصرفاً خاصاً. اختذ املصرف مركزاً رئيساً له يف دمشق 

لـرية سـورية للسـهم الواحـد، وقـد مت  ٥٠٠رية موزع على ثالثة ماليـني سـهم بقيمـة امسيـة لرية سو  ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠تأسس املصرف برأمسال مقداره 
لــرية ســورية للســهم  ٥٠٠مــوزع علــى ســتة ماليــني ســهم بقيمــة امسيــة  ٢٠٠٧لــرية ســورية بنهايــة عــام  ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠زيــادة رأس املــال ليصــل إىل 

موزعة على عشـرة ماليـني  ٢٠١٠لرية سورية خالل شهري نيسان وأيار من عام  ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠الواحد، كما جرت زيادة رأس املال ليصل إىل 
 .٢٠٠٩نيسان  ٢لرية سورية للسهم الواحد، وقد مت إدراج أسهم املصرف يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ  ٥٠٠سهم بقيمة امسية 

 ٣لـرية سـورية مبـا يتفـق مـع احكـام الفقـرة /  ٥٠٠رية سورية بدًال من ل ١٠٠مت تعديل القيمة االمسية للسهم احلايل لتصبح  ٢٠١١حزيران  ١٩بتاريخ 
لــرية  ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ليصــبح رأس املــال  ٢٠١١/ لعــام  ٢٩/ مــن قــانون الشــركات اجلديــد الصــادر باملرســوم التشــريعي رقــم /  ٩١/ مــن املــادة / 

  د.لرية سورية للسهم الواح ١٠٠سورية موزع على مخسني مليون سهم بقيمة امسية 

متـــــت املوافقـــــة علـــــى زيـــــادة رامســـــال املصـــــرف مبقـــــدار  ٢٠١٢ أيـــــار ٣١مبوجـــــب قـــــرار اهليئـــــة العامـــــة العاديـــــة وغـــــري العاديـــــة ملســـــامهي املصـــــرف بتـــــاريخ 
سهم وقد أودعت أسهم  ٢,٥٠٠,٠٠٠سهم، أي بواقع  ٢٠لرية سورية عن طريق توزيع أسهم جمانية بواقع سهم لكل من ميلك  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠

لــرية ســورية  ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ليصــبح رأس املــال  ٢٠١٢أيلــول  ٤مركــز املقاصــة واحلفــظ املركــزي يف ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة بتــاريخ الزيــادة يف 
 .٢٠١٢لرية سورية للسهم الواحد بنهاية عام  ١٠٠سهم بقيمة  ٥٢,٥٠٠,٠٠٠موزع على 

، ويــتم توحيــد البيانــات املاليــة للمصــرف مــع البيانــات رأمســال املصــرف مــن %٤٩,٠٦األردن أســهم بنســبة  –ميتلــك بنــك اإلســكان للتجــارة والتمويــل 
  املالية لبنك االسكان للتجارة والتمويل يف األردن. 

  لرية سورية.  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠من رأمسال شركة املركز املايل الدويل للوساطة املالية والبالغ  %٨٥يساهم املصرف بنسبة 

  وراق املالية.سهم املصرف مدرجة يف سوق دمشق لألأن إ

 املرخصـة يف دمشـق (شـارع الباكسـتان، احلجـاز، نيالثالثـالواحد و يقوم املصرف بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه 
شـق (حـوش بـالس، دومـا، ) وريـف دمأبـو رمانـة ،شـارع الفـردوس، بـرزة فنـدق دامـا روز، خمـيم الريمـوك، مشـروع دمـر، احلريقـة، املـزة، القصـاع، التجـارة،

حلسـكة جرمانا، الزبداين) وحلب (شارع امللك فيصل، فندق الشرياتون، اجلميلية، شهبا مول، الشيخ جنار) ومحـص وطرطـوس والالذقيـة ومحـاه ودرعـا وا
 والسويداء والقامشلي ودير الزور وحمردة.

 إال أنه مت ايقاف االفتتاح بسبب الظروف احلالية.كما مت احلصول على املوافقات الالزمة الفتتاح فرع يف عدرا الصناعية، 
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 خمـيم الشـرياتون، حلـب مـول، الشـهبا حلـب جنـار، الشـيخ حلـب ديرالـزور، محـص، قد مت استمرار إغالق فروع البنك التالية مؤقتاً خالل العام: دومـا،ل
  .، وفرع الزبداين، احلسكة، درعاالريموك

وقـــد بلـــغ ســـعر اإلغـــالق للســـهم يف الســـوق  تجـــارة والتمويـــل مدرجـــة يف ســـوق دمشـــق لـــألوراق املاليـــة،إن أســـهم املصـــرف الـــدويل املصـــرف الـــدويل لل
  .(آخر يوم تداول يف سوق دمشق لألوراق املالية) ٢٠١٨ أيلول ٣٠ لرية سورية بتاريخ ٦٤٤,٩٤

 املصـرف بتـاريخ إدارةمـن قبـل جملـس (غـري مدققـة)  ٢٠١٨ لـولأي ٣٠أشهر املنتهيـة يف  تسعةاملعلومات املالية املرحلية املوجزة لفرتة المتت املوافقة على 
  خاضعة ملوافقة اهليئة العامة للمسامهني. ليست وهي ٥ يف جلسته رقم ٢٠١٨تشرين األول  ٢١
  
 اسات المحاسبيةالسي  -٢

  إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية

 إن أهم السياسات احملاسبية املطبقة هي مذكورة أدناه. 
كما أن نتائج أعمال املصرف   ،ن املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للبيانات املالية السنويةإ

  .٢٠١٨كانون األول   ٣١يف  (غري مدققة) ال متثل بالضرورة مؤشراً على النتائج املتوقعة للسنة املنتهية ٢٠١٨ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال
واملوجودات املالية للمتاجرة مت إعداد املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء املوجودات املالية املتوفرة للبيع، 

  ومشتقات األدوات املالية اليت يتم تقييمها على أساس القيمة العادلة. 
سـابات يف املوجودات واملطلـوبات حسب طبيعـة كل منها وجـرى تبويبها يف املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة مبوجب ترتيب مت تصنيف احل

  تقريبـي تبعاً لسيولتها النسبية.
  دة املرحلية املوجزة، وعملة االقتصاد.تظهر املعلومات املالية املرحلية املوجزة باللرية السورية (ل.س.)، عملـة إعداد املعلومات املاليـة املوح

  العمالت األجنبية:  (أ)
بتاريخ كـل إن العمليات بعمالت غري عملة إعداد التقارير املالية (عمالت أجنبية) يتم تسجيلها على أساس أسعار القطع السائدة بتواريخ العمليات. 

لـرية سـورية  ٤٣٦على أساس أسعار القطع السائدة بتـاريخ بيـان الوضـع املـايل املوحـد  بيان وضع مايل يتم إعادة حتويل البنود املالية بالعمالت األجنبية
). إن البنــود غــري املاليــة ٢٠١٧كــانون األول   ٣١لــرية ســورية للــدوالر األمريكــي كمــا يف  ٤٣٦(مقابــل  ٢٠١٨ أيلــول ٣٠للــدوالر األمريكــي كمــا يف 

عاد حتويلهـا علـى أسـاس أسـعار القطـع السـائدة يف التـاريخ الـذي مت فيـه حتديـد القيمـة العادلـة. بالعمالت األجنبية املسجلة على أساس القيمة العادلة ي
  إن البنود غري املالية اليت جرى تقييمها على أساس الكلفة التارخيية بعملة أجنبية ال يعاد حتويلها.

فروقـات القطـع علـى العمليـات املنفـذة بقصـد التحـّوط ملخـاطر حمـددة فروقات القطـع يف األربـاح أو اخلسـائر يف الفـرتة الـيت نشـأت فيهـا، باسـتثناء  تقيد
ع تسـديدها بعمالت أجنبية وفروقات القطع على بنـود ماليـة متثـل ارصـدة مدينـة مطلوبـة مـن أو دائنـة متوجبـة إىل نشـاط أجنـيب مـن غـري املقـرر أو املتوقـ

ويــل عمــالت أجنبيــة ضــمن حقــوق املســامهني ومــن مث تقيــد يف الــدخل عنــد يــتم تســجيلها يف الــدخل الشــامل اآلخــر واظهارهــا يف حســاب فـــروقات حت
  التفرغ عن صايف املسامهة.

  االعرتاف والغاء االعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية:  (ب)
فيـه. ويـتم االعـرتاف املبـدئي يتم االعرتاف املبدئي بالقروض والتسليفات والودائع وسندات الدين الصادرة واملطلوبات املرؤوسـة، بالتـاريخ الـذي نشـأت 

  جبميع املوجودات واملطلوبات املالية األخرى يف التاريخ الذي يصبح فيه املصرف فريقا يف الشروط التعاقدية لألداة.
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ر املوجودات واملطلوبات يتم القياس املبدئي للموجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة. إن تكاليف إجراء العملية املرتبطة مباشرة باقتناء أو إصدا
واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل) يتم إضافتها أو تنزيلها من القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات  املوجوداتاملالية (باستثناء 

املوجودات أو املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من تكاليف اجراء العملية املرتبطة مباشرة باقتناء حسبما ينطبق، عند االعرتاف املبدئي. أما املالية، 
ا فوراً يف الدخل.  خالل الدخل فيتم االعرتاف 

صل، أو عندما حتّول األصل املايل يف االعرتاف من قبل املصرف بأصل مايل عند انتهاء أجل احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من األ لغاءيتم إ
اطر وعائدات ملكية األصل املايل إىل منشأة أخرى.اذا مل حيول املصرف أو حيافظ على مجيع خماطر وعائدات ملكية عملية تتضمن حتويل مجيع خم

ا يف األصل وبااللتزامات املرتتبة عنها يف املبالغ اليت قد يتم  األصل واستمر بالسيطرة على األصل املنقول، جيب ان يعرتف املصرف حبصته احملتفظ 
املصرف بصورة مهمة على مجيع خماطر وعائدات ملكية األصل املايل املنقول، جيب أن يستمر املصرف باالعرتاف باألصل املايل  دفعها. إذا حافظ

  وكذلك االعرتاف باالقرتاضات الضامنة للعائدات املقبوضة.
صل وجمموع املقابل املقبوض وبرسم القبض ضمن عند إلغاء االعرتاف بأصل مايل بالقيمة املطفأة، يتم االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية لأل

  الدخل.
ا ال  تفي ال يتم الغاء االعرتاف بسندات الدين املستبدلة بسندات دين ذات استحقاقات اطول وخماطر مماثلة واملصدرة من املصدر عينه حيث ا

ات املذكورة واطفاؤها كتعزيز للعائد على مدى الفرتة املتبقية إلغاء االعرتاف. يتم تأجيل العالوات واحلسومات الناجتة عن عملية بدل السند بشروط
  لالستحقاقات املمددة.

ا. يتم االعرتاف بالفرق بني  يتم الغاء االعرتاف من قبل املصرف مبطلوبات مالية فقط عند االعفاء من أو الغاء أو انتهاء أجل االلتزامات اخلاصة 
الغاء االعرتاف به واملقابل املدفوع وبرسم الدفع، مبا يف ذلك املوجودات غري النقدية املنقولة أو االلتزامات  املايل الذي مت لاللتزامالدفرتية  القيمة

  املتكبدة ضمن الدخل.

  تصنيف املوجودات املالية:  (ج)

ا لتاريخ االست حقاق، قروض وتسليفات، متوفرة للبيع، أو الحقًا لالعرتاف االويل، يتم تقييم االستثمارات يف أوراق مالية تبعا لتصنيفها إما: حمتفظ 
  بالقيمة العادلة من خالل الدخل.

ا لتاريخ االستحقاق:   استثمارات يف أوراق مالية حمتفظ 
ــا لتــاريخ االســتحقاق هــي موجــودات غــري مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وتــاريخ اســتحقاق ثابــت وأن  االســتثمارات احملــتفظ 

ا حلني االستحقاق، واليت ال تكون حمددة على أساس القيمة العادلة مـن خـالل الـدخل املصرف لديه الن ية اإلجيابية والقدرة على االحتفاظ 
  أو كمتوفرة للبيع.

ا لتاريخ االستحقاق على أساس الكلفة املطفأة باستعمال طريقة الفائدة الفعلية.   يتم قياس االستثمارات احملتفظ 
  الية كقروض وتسليفات:استثمارات يف أوراق م

االستثمارات يف أوراق مالية كقروض وتسليفات هي موجودات غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت وأن 
ا حلني االستحقاق.   املصرف لديه القدرة على االحتفاظ 

  لفة املطفأة باستعمال طريقة الفائدة الفعلية.يتم قياس االستثمارات يف أوراق مالية كقروض وتسليفات على أساس الك
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  استثمارات يف أوراق مالية متوفرة للبيع:
االســتثمارات املتــوفرة للبيــع هــي موجــودات غــري مشــتقة مل يــتم حتديــدها ضــمن فئــات املوجــودات املاليــة األخــرى. إن ســندات املســامهة غــري 

ق يـتم تسـجيلها بالكلفـة. يـتم تسـجيل بـاقي االسـتثمارات املتـوفرة للبيـع علـى اسـاس املدرجة الـيت ال ميكـن تقيـيم قيمتهـا العادلـة بشـكل موثــو 
  القيمة العادلـة ويدرج الدخل غري احملققة ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر.

ــا لتــاريخ االســتحقاق عــن التغــري يف  يــتم فصــل التغــري يف القيمــة العادلــة الســتثمارات يف أدوات ديــن متــوفرة للبيــع اعيــد تصــنيفها كمحــتفظ 
علــى مــدى العمــر املتبقــي ألداة كتعزيــز للعائــد القيمــة العادلــة الســتثمارات يف أدوات ديــن متــوفرة للبيــع ضــمن حقــوق امللكيــة ويــتم إطفاؤهــا  

  الدين.
  التحديد على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل:

  ن خالل الدخل يف أي من احلاالت التالية:يقوم املصرف بتحديد موجودات ومطلوبات مالية على أساس القيمة العادلة م
  يتم إدارة وتقييم املوجودات أو املطلوبات وإعداد التقارير الداخلية عنها على أساس القيمة العادلة ؛ أو  
 إن التحديد يلغي أو يقّلل إىل حد كبري عدم تناسب حماسيب قد ينشأ خالفاً لذلك ؛ أو  
 مدجمة تعّدل بصورة هامة التدفقات النقدية املطلوبة يف العقد خالفاً لذلك. إن املوجودات أو املطلوبات تتضمن مشتقات  

  املطلوبات املالية وأدوات حقوق امللكية:  (د)

  التصنيف كدين أو حقوق ملكية:
عاقديــة يــتم تصــنيف أدوات الــدين وحقــوق امللكيــة الــيت يصــدرها املصــرف كمطلوبــات ماليــة أو حقــوق ملكيــة بنــاًء علــى جــوهر االتفاقيــات الت

  والتعريف لاللتزام املايل وألداة حقوق امللكية. 

ــا. يــتم االعــرتاف بــأدوات حقــوق امللكيــة  أداة حقــوق امللكيــة هــي أي عقــد يثبــت احلصــة املتبقيــة يف أصــول املنشــأة بعــد خصــم مجيــع التزاما
  الصادرة عن املصرف بقيمة العائدات املقبوضة صايف من تكاليف االصدار املباشرة. 

ــا واقتطاعهــا مــن حقــوق امللكيــة. ال يــتم االعــرتاف بــأي ربــح أو إذا  أعــاد املصــرف شــراء أدوات حقــوق امللكيــة اخلاصــة بــه، فيــتم االعــرتاف 
  خسارة يف الدخل عند شراء أو بيع أو إصدار أو الغاء أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملصرف.

ة للتحويــل) الصـادرة عــن املصــرف بشـكل منفصــل كمطلوبـات ماليــة أو أداة حــق يـتم تصــنيف االجـزاء املكونــة لـألدوات املركبــة (ســندات قابلـ
ل ملكيـة وفقـا" جلــوهر االتفاقيـات التعاقديــة وتعريـف االلتـزام املــايل واداة حقـوق امللكيــة. ان خيـار التحويـل الــذي سـيتم تســديده مبوجـب تبــاد

  لكية اخلاصة باملصرف هو مبثابة أداة حق ملكية.مبلغ نقدي ثابت أو أصل مايل آخر مقابل عدد حمدد من أدوات حقوق امل

  املطلوبات املالية:
ــا بغــرض املتــاجرة وال يــتم حتديــدها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــدخل، يــتم قياســها الحقــاً بالكلفــة امل طفــأة املطلوبــات املاليــة الــيت ال حيــتفظ 

  باستعمال طريقة الفائدة الفعلية.

القيمة العادلة من خالل الدخل عندما حيـتفظ بـااللتزام املـايل بغـرض املتـاجرة أو يـتم حتديـده بالقيمـة العادلـة مـن يتم حتديد املطلوبات املالية ب
  خالل األرباح أو اخلسائر. 
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  إن االلتزام املايل غري احملتفظ به بغرض املتاجرة قد حيدد بالقيمة العادلة من خالل الدخل عند االعرتاف األويل إذا:
 العرتاف يلغي أو خيفف بشكل جوهري تضارب القياس واالعرتاف الذي قد ينتج ؛ أوكان مثل هذا ا 
  ـا وتقيـيم أداؤهـا علـى كان االلتزام املايل ميثل جزء من جمموعـة موجـودات ماليـة أو مطلوبـات ماليـة أو االثنـني معـاً والـيت يـتم إدار

مصــرف أو اســرتاتيجية اســتثمارية موثقــة، وتقــدم املعلومــات حــول أســاس القيمــة العادلــة وفقــاً الســرتاتيجية موثقــة إلدارة املخــاطر لل
 وفق ذلك األساس، أو اجملموعة داخلياً 

  كان االلتزام املايل ميثل جزء من عقد حيتوي على مشـتق مـدمج أو اكثـر، وكـان العقـد املخـتلط بكاملـه حمـدداً بالقيمـة العادلـة مـن
  خالل الدخل.

  ية:تقاص املوجودات واملطلوبات املال  (ه)

نوي تقاص املوجودات واملطلوبات املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل املوحد بالصايف فقط عندما يكون هناك حق قانوين لعمل ذلك أو عندما ي
  املصرف إما القيام بالتسوية على اساس صايف القيمة وأما أن حيقق املوجودات ويسدد املطلوبات بشكل متزامن.

  لألدوات املالية: قياس القيمة العادلة  (و)

السوق األكثر  أو( األصلييف السوق  االلتزام يف معاملة منظمةلنقل  دفعهسيتم  تعترب القيمة العادلة السعر الذي سيتم استالمه لبيع األصل أو الذي
ظاً بشكل مباشر أو مقدراً باستخدام إذا كان ذلك السعر ملحو  بغض النظر عّما) البيعسعر  أيالسوق احلالية ( لظروفالقياس وفقاً  يف تاريخرحباً) 

 السوق أخذيف  لتزام يف حال رغب املشاركونخصائص األصل أو اال، االعتباربعني  يأخذ املصرف، العادلةالقيمة  عند قياس. تقييم آخرأسلوب 
 .عند تسعري األصل أو االلتزام يف تاريخ القياساالعتبار  اخلصائص بعنيتلك 

مت حتديد تسلسل القيمة العادلة الذي يصنف مدخالت أساليب التقييم املستخدمة لقياس القيمة ، ت إعداد التقارير املاليةولغايا، ذلكباإلضافة إىل 
 العادلة ضمن ثالث مستويات:

يت املستوى األول: إن مدخالت املستوى األول عبارة عن أسعار معلنة (غري معدلة) يف السوق النشط لألصول أو االلتزامات املطابقة ال -
 تستطيع املنشأة الوصول إليها يف تاريخ القياس.

هذا املستوى الثاين: تتمثل مدخالت املستوى الثاين بكافة املدخالت اليت ال تعترب أسعار معلن عنها واليت يتم تضمينها يف املستوى األول.  -
  وتكون هذه املدخالت ملحوظة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر أو غري مباشر.

  ى الثالث: تعترب مدخالت املستوى الثالث مدخالت غري ملحوظة لألصل أو االلتزام.املستو  -

  تدين قيمة املوجودات املالية:  (ز)

مؤشرات  وجوداملوجودات املالية، ما عدا تلك اليت هي على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل، لناحية  يتم تقييم يف تاريخ كل بيان وضع مايل
يكون هنالك تدين يف قيمة املوجودات املالية عند وجود دليل حّسي، نتيجة حصول حدث أو اكثر بعد اجراء القيد االويل تدين يف قيمتها. 

  للموجودات، إن التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لالستثمار قد تأثرت.

على الصعوبات املالية اليت ميكن أن تواجه اجلهة املقرتضة أو  األدلة املوضوعية على أن أصًال ماليًا أو جمموعة أصول مالية اخنفضت قيمتها، تشتمل
  املصدرة، خماطر السيولة واملخاطر التشغيلية، إضافة إىل اآلخذ بعني االعتبار اجتاه ومستوى التدين يف أدوات مالية مماثلة.

  ني االعتبار األصول بشكل منفرد وبشكل مجاعي.بوجود دليل على تدين قيمة األصول املسجلة بالكلفة املطفأة، يأخذ املصرف بع النظرعند 
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مة االسرتدادية إن خسائر تدين قيمة املوجودات املسجلة على أساس الكلفة املطفأة حتدد مبا يساوي الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية والقي
فرتة الحقة، يتم عكس خسارة تدنـي القيمة املقيدة سابقًا من خالل . تقيد اخلسائر يف الدخل. إذا حصل اخنفاض يف خسارة تدين القيمـة يف املقدرة

ما لو مل الدخل ضمن حدود القيمة الدفرتية لألصل املايل بتاريخ عكس خسارة تدين القيمة حبيث ال تزيد عما كان ميكن أن تبلغه الكلفة املطفأة في
  يتم قيد خسارة تدين القيمة.

ترب االخنفاض الكبري يف القيمة العادلة إىل ما دون تكلفتها أو االخنفاض الذي يستغرق وقتاً طويًال دليًال موضوعياً إىل أدوات حقوق امللكية يع بالنسبة
  على اخنفاض القيمة.

املسامهني يتم  وقبالنسبة لالستثمارات يف أوراق مالية متوفرة للبيع، فإن اخلسائر املرتاكمة املسجلة سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر واملرتاكمة ضمن حق
 زيادةن أي قيدها يف الدخل عندما تكون خسائر تدين القيمة مثبتة حبصول تدين مستمر ملدة طويلة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف أوراق مالية. أ

خل. إن أي زيادة يف القيمة العادلة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف أدوات دين متوفرة للبيع، الحقة حلصول خسارة تدين يف القيمة، ال تقيد يف الد
  لالستثمارات يف أدوات حقوق ملكية متوفرة للبيع، الحقة حلصول خسارة تدين يف القيمة، تقيد يف الدخل.

  أدوات مالية مشتقة:  (ح)

تها العادلة بتاريخ التقرير. يتم قيد تقيد املشتقات على أساس القيمة العادلة بتاريخ الدخول يف عقد ألداة مشتقة ويعاد تقييمها الحقاً على أساس قيم
يت الناتج عن ذلك حال حصوله يف بيان الدخل املوحد إال إذا كانت األداة املشتقة حمددة ومستعملة كأداة حتّوطية، ويف هذه احلالة فإن توق الدخل

  القيد يف بيان الدخل املوحد يعتمد على طبيعة عالقة التحّوط.
  مشتقات مدجمة:
دجمة ضمن أدوات مالية أخرى أو عقود مضيفة أخرى تعامل كأدوات مشتقة مسـتقلة عنـدما ال تكـون خماطرهـا وخصائصـها متعلقـة إن املشتقات امل

ا يف الدخل.   بقرب بتلك العائدة إىل العقود املضيفة وإن العقود املضيفة غري املقّيمة على أساس قيمة عادلة تقيد تغريا
  حماسبة التحّوط:

ـــة، إمـــا   حيـــدد املصـــرف أدوات ـــة معينـــة، الـــيت تتضـــمن مشـــتقات وأدوات مشـــتقة مدجمـــة وأدوات غـــري مشـــتقة متعلقـــة مبخـــاطر عمـــالت أجنبي حتّوطي
مـالت كتحّوطـات القيمة العادلة، أو حتّوطات التدفقات النقدية، أو حتّوطات لصايف استثمارات يف نشـاطات أجنبيـة. تقيـد التحّوطـات ملخـاطر الع

  بتة كتحّوطات تدفقات نقدية.األجنبية على التزامات ثا
جيته للـدخول يف عند بداية عالقة التحّوط، يوثّـق املصـرف العالقـة بـني االداة التحّوطيـة والبنـد املتحـّوط لـه، وأهدافـه اخلاصـة بـإدارة املخـاطر واسـرتاتي

ت األداة التحّوطيــة املســتعملة يف عالقــة عمليــات حتــّوط متفرقــة. كــذلك، عنــد بدايــة عمليــة التحــّوط وبشــكل مســتمر، يوثّــق املصــرف فيمــا إذا كانــ
  حتّوطية هي عالية الفعالية يف إلغاء التغريات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحّوط له.

  حتّوط القيمة العادلة:
ـــة للمشــتقات احملـــددة واملمكــن اعتبارهــا كتحّوطـــات قيمــة عادلــة تقيــد  ـــريات يف القيمــة العادلـ حــاًال يف الــدخل، باإلضــافة إىل أي تغــريات يف إن التغـ

املتحــّوط لــه العائــد إىل القيمــة العادلــة للبنــد املتحــّوط لــه العائــد إىل املخــاطر املتحــّوط هلــا. إن التغــري يف القيمــة العادلــة ألداة التحــّوط والتغــري يف البنــد 
  املتحّوط له.املخاطر املتحّوط هلا تقيد يف بند بيان الدخل املوحد املتعلق بالبند 

اءهـا أو تنفيـذه ا أو ال تعـود تتوقف حماسبة التحّوط هذه عندما يلغي املصرف العالقة التحّوطية، أو ينتهي أجل األداة التحّوطية أو يـتم بيعهـا أو إ
إطفــاءه يف الــدخل ابتــداء مــن ذلــك مقبولــة للمحاســبة التحّوطيــة. إن تعــديل القيمــة الدفرتيــة للبنــد املتحــّوط لــه النــاتج عــن املخــاطر املتحــّوط هلــا يــتم 

  التاريخ.
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  حتّوط التدفق النقدي:
ر. إن إن اجلزء الفاعل من التغريات يف القيمة العادلـة للمشـتقات احملـددة واملعتـربة كتحّوطـات تـدفق نقـدي يـتم تأجيلهـا ضـمن الـدخل الشـامل اآلخـ

  الدخل املتعلق باجلزء غري الفاعل يقيد حاًال يف بيان الدخل املوحد.
ا البنــد إن املبــالغ املقيــدة ســابقاً يف الــدخل الشــامل اآلخــر واملرتاكمــة ضــمن حقــوق املســامهني يعــاد تصــنيفها إىل الــدخل يف الفــرتات الــيت يقيــد فيهــ

قبلية املرتقبـة املتحّوط له يف الدخل، وذلك يف ذات بند بيـان الـدخل املوحـد الـذي قيـد فيـه البنـد املتحـّوط لـه. إمنـا، عنـدما ينـتج عـن العمليـات املسـت
كمــة ضــمن املتحــّوط هلــا قيــد ملوجــودات غــري ماليــة أو مطلوبــات غــري ماليــة، فــإن األربــاح أو اخلســائر املقيــدة ســابقاً يف الــدخل الشــامل اآلخــر واملرتا 

  طلوبات غري املالية.حقوق املسامهني يتم حتويلها من حقوق املسامهني وتدرج ضمن التقييم األويل لكلفة تلك املوجودات غري املالية أو امل
اءهــا أو تنفيــذها أو ال تعــود  تتوقــف حماســبة التحــّوط عنــدما يلغــي املصــرف العالقــة التحّوطيــة، أو ينتهــي أجــل األداة التحّوطيــة أو يــتم بيعهــا أو إ

 بـذلك التـاريخ تبقـى ضـمن مقبولة للمحاسبة التحّوطية. إن أي أرباح أو خسائر مقيدة يف الدخل الشامل اآلخر ومرتاكمـة ضـمن حقـوق املسـامهني
ائيـاً يف الـدخل. عنـدما ال يعـود مـن احملتمـل حصـول عمليـة مسـتقبلية م رتقبـة، فـإن حقوق املسامهني وتتحقق عندما تقيد العمليـة املسـتقبلية املرتقبـة 

  الدخل املرتاكم سابقاً ضمن حقوق املسامهني يتم قيده حاًال يف الدخل.

  قروض وتسليفات:  (ط)

ا القروض والت سليفات هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد، غري االستثمارات يف أوراق مالية، وغري حمتفظ 
تقيد القروض والتسليفات على أساس الكلفة املطفأة بعد تنـزيل الفائدة غري احملققة وبعد مؤونة تدين قيمة الديون حيث ينطبق. تسجل للمتاجرة. 
ا.الديون ال   رديئة واملشكوك بتحصيلها على األساس النقدي وذلك لوجود شكوك واحتمال بعدم حتصيل قيمتها األصلية و/أو عائدا

  كفاالت ماليـة:  (ي)

إن عقود الكفاالت املالية هي عقود توجب على املصرف إجراء دفعات حمددة لتعويض احلامل عن خسارة ترتبت ألن مدين معّني عجز عن إجراء 
  ستحقة مبوجب شروط أداة دين. ميكن هلذه العقود أن تأخذ عدة أشكال قانونية للمقاضاة ( كفاالت، كتب اعتماد، عقود ضمان ائتماين).دفعة م

ة املطفأة تقيد مطلوبات الكفاالت املالية أوليًا على أساس قيمتها العادلة، والحقًا حتمل يف الدفاتر على أساس القيمة األعلى ما بني هذه القيم
  للدفعة املتوقعة (عندما يصبح من احملتمل إجراء دفعة من جراء الكفالة ). تدرج الكفاالت املالية ضمن املطلوبات األخرى. احلاليةوالقيمة 

  ممتلكات ومعدات:  (ك) 

  وجدت.  املمتلكات واملعدات على أساس الكلفة التارخيية، بعد تنـزيل االستهالكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة، إن تظهر

استهالك األصول الثابتة املادية إلطفاء تكلفة املوجودات، باستثناء األراضي والدفعات على حساب نفقـات رأمسالية، باستعمال طريقة  احتسابيتم 
  القسط الثابت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لألصول املعنية كما يلي :

      %    
  ٥    مباين  
  ٢٠-١٠  معدات وأجهزة وأثاث  
  ٢٠-١٠  قلوسائط ن  
  ٢٠-١٠  أجهزة احلاسب  
  ٢٠    حتسينات على املأجور  
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اية كل عام، يتم مراجعة طريقة احتساب االستهالك ومدى مدة اخلدمة املقدرة ويتم تسجيل أي تغيري يف التقديرات بأثر مستقبلي.   يف 
دها بالفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفرتية للموجودات ويتم ي من األصول الثابتة يتم حتديئر الناجتة عن استبعاد أو تقاعد أإن األرباح أو اخلسا

  تسجيلها ضمن الدخل.

  موجودات غري ملموسة:  (ل)
  غري امللموسة، باستثناء الشهرة، باستعمال طريقة القسط الثابت وفق النسب أدناه وهي ختضع الختبار التدين يف قيمتها. املوجوداتيتم إطفاء 

      %    
  ٣٣,٣    برامج حاسوب  
  ٢٠    الفروغ  

  التدين يف قيمة أصول ملموسة وغري ملموسة (باستثاء الشهرة):  (م)
اية كل فرتة تقرير، يقوم املصرف مبراجعة القيم الدفرتية ألصوله امللموسة وغري امللموسة لتحديد فيما إذا كان يوجد أي مؤشر بإن تلك األصول  يف 

ا خسارة تدين يف قيمتها. إقد أ   ).إن وجدتمؤشر، يتم تقدير القيمة االسرتدادية لألصل لتحديد مدى خسارة تدين القيمة (ن وجد هكذا صا
يتم حسم القيمة االسرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة ناقص كلفة البيع والقيمة االستعمالية. عند حتديد القيمة االستعمالية، 

متها احلالية باستعمال نسبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إىل قي
  املالزمة لألصل الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية.

الدفرتية لألصل لتوازي القيمة االسرتدادية. تقيد خسارة تدنـي  إذا كان تقدير القيمـة االسرتدادية لألصل أقـل من قيمته الدفرتية، يتم إنقاص القيمة
ض لوفر القيمة حاًال يف الدخل، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتيا بقيمة إعادة التقييم، ويف هذه احلالة تعامل خسارة تدين القيمة كتخفي

  إعادة التقييم (املقيد سابقاً).
ت الحقاً، يتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل (وحدة منتجة لتدفقات نقدية) إىل أن تصل إىل التقدير املعّدل يف حال ان خسارة تدين القيمة انعكس

، لكن حبيث ان القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن ان حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة االسرتداديةلقيمتها 
تجة لتدفقات نقدية) يف سنوات سابقة. يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة حاال يف الدخل، إال إذا كان األصل املختص مسجل لألصل (وحدة من

  دفرتياً بقيمة إعادة التقييم، ويف هذه احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر إعادة التقييم (املقيد سابقاً).

  للمصرف وفاًء لديون مستحقة:املوجودات اليت آلت ملكيتها   (ن)
اية كل فرتة تقرير، يقوم املصرف مبراجعة القي م الدفرتية تظهر املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف بالكلفة أو بالقيمة العادلة أيهما أقل. يف 

ا أي خسارة تدين  للموجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون مستحقة لتحديد فيما إذا كان يوجد أي مؤشر بأن تلك املوجودات قد أصا
  يف قيمتها. إن وجد هكذا مؤشر، يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات لتحديد مدى خسارة تدين القيمة (إن وجدت). 

. تقيد خسارة تدين إن كانت القيمة العادلة للموجودات بشكل إفرادي أقل من قيمتها الدفرتية، يتم إنقاص القيمة الدفرتية لتوازي القيمة العادلة
يض لوفر القيمة حاًال يف الدخل، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتيًا بقيمة إعادة التقييم، ويف هذه احلالة تعامل خسارة تدين القيمة كتخف

  إعادة التقييم (املقيد سابقاً).
إىل أن تصل إىل التقدير املعدل لقيمته العادلة، لكن حبيث أن  يف حال أن خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً، يتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل

ابقة. يتم قيد القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن أن حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة لألصل يف سنوات س
ختص مسجل دفرتيًا بقيمة إعادة التقييم، ويف هذه احلالة يعامل عكس خسارة عكس خسارة تدين القيمة حاًال يف الدخل، إال إذا كان األصل امل

  تدين القيمة كزيادة لوفر إعادة التقييم (املقيد سابقاً). 
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اية اخلدمة للموظفني:  (س)   مؤونة تعويضات 
ظم التأمينات عن موظفيه إىل املؤسسة. متثل إن املصرف مسجل يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية ويسدد بشكل منت

اية اخلدمة وبالتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض من مؤسسة التأمينات  هذه املسامهات اتفاق املصرف مع موظفيه حول تعويض 
اية اخلدمة.   االجتماعية. ليس على املصرف أي التزامات أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض 

  ملؤونات:ا  (ع)

ومن يتم قيد املؤونات عندما يكون هنالك التزام حايل على املصرف قانوين أو متوقع ناتج عن حدث حصل يف املاضي ميكن تقديره بشكل موثوق، 
ات عن طريق حسم يتم حتديد املؤون. تكبد موارد مقابل منافع اقتصادية مما يتطلب تسديد التزام وميكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به احملتمل

احملددة لاللتزام، التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة باستعمال نسبة قبل الضريبة اليت تعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر 
  حسبما ينطبق.

  حتقق اإليرادات واألعباء:  (ف)
باحلسبان رصيد األصل والنسبة املطبقة، باستثناء القروض والتسليفات املصنفة دون  وأعباء الفوائد على أساس االستحقاق، مع األخذ إيراداتتقيد 

ا فقط عند حتقق اسرتدادها. تتضمن إيرادات وأعباء الفوائد إطفاء  العادي املقبول املستوى ومشكوك بتحصيلها والرديئة اليت يتم االعرتاف بعائدا
  احلسومات والعالوات.

والعموالت اليت تشكل جزءًا أساسيًا من نسبة الفائدة الفعلية علـى موجودات مالية أو مطلوبات مالية (مثل العموالت  إن إيرادات وأعباء الرسوم
  والرسوم املكتسبة على القروض) يتم إدراجها ضمن إيرادات وأعباء الفوائد.

  تقيد إيرادات الرسوم والعموالت األخرى عند تنفيذ اخلدمات املعنية.
  وأعباء الفوائد الظاهرة يف بيان الدخل املوحد ما يلي:تتضمن إيرادات 

  فوائد على موجودات ومطلوبات مالية بالكلفة املطفأة.  -
  فوائد على استثمارات يف أوراق مالية متوفرة للبيع.  -
ا عندما تكون خمـاطر نسـبة الفائـدة التغريات يف القيمة العادلة ملشتقات مقبولة، مبا فيها عدم فعالية التحوط، والبنود املتحّوط هلا املتعلق  - ة 

  هي املخاطر املتحّوط هلا.
اجرة بشكل يتم إظهار إيرادات الفوائد على املوجودات املالية احملددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل وإيرادات الفوائد على حمفظة املت

  منفصل ضمن بيان الدخل املوحد.
ا لللمتاجرة ما يلي :تتضمن صايف اإليرادات األخرى من    املوجودات املالية احملددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل غري تلك احملتفظ 

  إيرادات أنصبة األرباح.  -
  أرباح / خسائر حمققة وغري حمققة.  -
  فروقات الصرف.  -

  األرباح على األوراق املالية املتوفرة للبيع ضمن اإليرادات األخرى.يتم االعرتاف بإيراد أنصبة األرباح عند نشوء احلق باستالم الدفعة. يتم قيد أنصبة 
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  ضريبة الدخل:  (ص)

  الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة. مصاريفمتثل 
األرباح  من صايف % ٢٥، والذي حدد الضريبة مبعدل ٢٠٠١نيسان  ١٦تاريخ  ٢٨حيتسب املصرف مؤونة ضريبة الدخل وفقًا ألحكام القانون 

، وقد مت ٢٠١٣متوز  ٢من قيمة الضريبة واليت بدأ تطبيقها ابتداًء من  %٥للضريبة، باإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل  اخلاضعة
  .٢٠١٨كانون الثاين   ١من قيمة الضريبة ابتداًء من  %١٠لتصبح مبعدل  ٢٠١٧للعام  ٤٦تعديلها بالقانون رقم 

 ح اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان الدخل املوحد بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غريختتلف األربا 
  اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب.

ة املوجودات أو املطلوبات يف البيانات املالية إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيم
لتزام والقيمة اليت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسها. وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقًا للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية اال

  الضرييب أو حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.
ملؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقبًال. بينما يتم يتم االعرتاف باملطلوبات الضريبية ا

  باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبًال عند احتساب الربح الضرييب.االعرتاف 
ؤجلة يف تاريخ البيانات املالية ويتم ختفيضها يف حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من تلك املوجودات يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية امل

  الضريبية جزئياً أو كلياً.
  النقد وما يوازي النقد:  (ق)

األرصدة لدى البنوك و  مركزيةهو النقد واألرصدة النقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر(أو أقل)، وتتضمن: النقد واألرصدة لدى بنوك 
ا األصلية ثالثة أشهر وأق ل) واألرصدة واملؤسسات املصرفية، وتنـزل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر (استحقاقا

  املقيدة السحب.

  حصة السهم من األرباح:  (ر)

السهم من األرباح املخفضة بالنسبة ألسهمه العادية. يتم احتساب حصة يعرض املصرف معلومات حول حصة السهم من األرباح األساسية وحصة 
هم العادية السهم من األرباح األساسية بتقسيم صايف الربح أو اخلسارة للفرتة العائدة حلملة األسهم العادية للمصرف على املعدل املرجح لعدد األس

املوزون لعدد  واملعدلملخفضة عرب تعديل الربح أو اخلسارة على محلة األسهم العادية املتداولة خالل الفرتة. يتم احتساب حصة السهم من األرباح ا
  ينطبق.األسهم العادية املتداولة جلميع تأثريات التخفيضات احملتملة على األسهم العادية واليت تتضمن خيار األسهم املمنوح للموظفني، حسبما 

  
  أسس التوحيد:  -٣

. يتم حتقيق ٢٠١٨ أيلول ٣٠دة املرحلية املوجزة على البيانات املالية للمصرف وشركته التابعة ("اجملموعة") كما يف تشتمل البيانات املالية املوح
خالل سلطة  السيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق من العوائد املتغرية نتيجة مشاركتها باجلهة املستثمر فيها وهلا قدرة التأثري على هذه العوائد من

  ة املستثمر فيها. التحكم باجله
  تسيطر اجملموعة بالتحديد على اجلهة املستثمر فيها إذا، وفقط إذا، كان لدى اجملموعة:

 سلطة حتكم باجلهة املستثمر فيها (احلقوق القائمة اليت تعطيها القدرة على توجيه األنشطة املتعلقة باجلهة املستثمر فيها).
 اجلهة املستثمر فيها.حقوق من العوائد املتغرية نتيجة مشاركتها ب
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  القدرة على استخدام سلطتها على اجلهة املستثمر فيها لتؤثر على عوائدها.
غلبية من املفرتض أن احلصول على أغلبية حقوق التصويت يؤدي إىل السيطرة، لكي تقوم اجملموعة بتأييد هذه الفرضية وعندما ال يكون للمجموعة أ

ة املستثمر فيها، تأخذ اجملموعة بعني االعتبار مجيع احلقائق والظروف ذات الصلة يف تقييم ما إذا كان لدى األصوات أو احلقوق املماثلة يف اجله
  اجملموعة سلطة التحكم يف اجلهة املستثمر فيها، مبا يف ذلك:

 الرتتيبات التعاقدية مع أصحاب األصوات األخرى يف اجلهة املستثمر فيها.
 ية أخرى.احلقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقد

 حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت احملتملة.
ا على اجلهة املستثمر فيها إذا كانت احلقائق والظروف تشري إىل أن هناك تغيريات يف واحد أو أكثر  من العناصر تقوم اجملموعة بإعادة تقييم سيطر

ى السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد اجملموعة السيطرة على الشركة الثالثة للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما حتصل اجملموعة عل
املوحد املرحلي  التابعة. تدرج املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف للشركة التابعة املقتناة أو املستبعدة خالل الفرتة يف بيان الدخل الشامل

  حىت تاريخ توقف اجملموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.املوجز من تاريخ اكتساب اجملموعة السيطرة 
طرة)، تعود األرباح أو اخلسائر وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى ملسامهي الشركة األم للمجموعة وإىل حقوق االقلية (احلصة غري املسي

. عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات املالية للشركات حىت لو كان هذا يؤدي إىل عجز يف أرصدة حقوق االقلية (احلصة غري املسيطرة)
ا احملاسبية تتماشى مع السياسات احملاسبية للمجموعة.   التابعة جلعل سياسا

  التوحيد. يتم حذف مجيع املوجودات واملطلوبات وحقوق املسامهني واإليرادات واملصاريف والتدفقات النقدية الناجتة عن عمليات ضمن اجملموعة عند
 
  واالفتراضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة محاسبية أحكام  - ٤

املصرف أن تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة بالقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات غري  إدارةيف سياق تطبيق السياسات احملاسبية، على 
ا على عامل اخلربة وعلى عوامل أخرى تعترب ذات صلة. وقد ختتلف النتائج املتوفرة من مصادر أخرى. تعتمد هذه التقديرات واالفرتاضات امل تعلقة 

  الفعلية عن هذه التغريات واالفرتاضات.
فيها تعديل  تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات بشكل دوري. يتم إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية اليت حيصل

يف فرتة املراجعة وفرتات الحقة إذا كانت املراجعة تؤثر على الفرتة احلالية أو  ر وذلك إذا كانت هذه املراجعة تؤثر حصريًا على هذه الفرتة،التقدي
  وفرتات الحقة. 

  أحكام مهمة لتقدير المخاطر

، واليت قد ينتج عنها خماطر املوحد بيان الوضع املايلاريخ ما يلي التقديرات األساسية املتعلقة باملستقبل، ومصادر أساسية أخرى للتقديرات كما يف ت
  وبات خالل السنة املالية التالية:التسبب بتعديالت على القيمة الدفرتية للموجودات واملطل

  االخنفاض يف قيمة القروض والتسليفات 
. عند حتديد فيما إذا كان يتوجب قيد خسارة ناجتة عن يقوم املصرف دوريًا مبراجعة حمفظة القروض ملعرفة ما إذا كان هناك اخنفاض يف قيمتها

اخنفاض يف القيمة، يستعمل املصرف لتحديدها وجود معلومات ملموسة تؤكد وجود اخنفاض، قابل للقياس، يف التدفقات النقدية املقدرة اليت 
إىل وجود أو  درة مديين املصرف على التسديد،تنتج من حمفظة القروض. قد تتضمن األدلة معلومات ملموسة تشري إىل حصول تغري سليب يف ق

  أوضاع اقتصادية ذات صلة بعدم قدرة املصرف على حتصيل مستحقاته.
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األحكام والتقديرات باالستناد إىل خربات سابقة فيما يتعلق خبسائر متعلقة مبوجودات ذات خماطر ائتمان ودليل موضوعي على  دارةتستعمل اإل
ة لتلك املتعلقة باحملفظة. عند تقدير تدفقات النقدية، يقوم املصرف مبراجعة دورية للمنهجية وللتقديرات وجود اخنفاض يف القيمة مشا

اخلسائر و  املستعملة لتحديد قيمة وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية، لتقليل حجم الفروقات اليت قد تنتج بني تقديرات اخلسائر من جهة
  الفعلية من جهة أخرى.

 ة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمةتدين قيم

ا اجلمهورية العربية السورية، قامت اإل ، ال توجد دارةباعتقاد اإل .صولبتقدير القيمة االسرتدادية لأل دارةيف ظل الظروف الراهنة اليت متر 
  ية.إضافمؤشرات لتكوين مؤونات تدين 

 مبدأ االستمرارية

على االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستمرارية وذلك حسب متطلبات معيار احملاسبة الدويل بتقييم مدى قدرة املصرف  دارةقامت اإل
ا  دارةبتقييمها على جمموعة من املؤشرات املالية والتشغيلية. تعتقد اإل دارة. اعتمدت اإل١رقم  أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر 

ميتلك املوارد الكافية لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظور. بناًء  صرفدم اليقني املستقبلية، فإن املاجلمهورية العربية السورية وحالة ع
  على أساس مبدأ االستمرارية.املوحدة عليه فقد مت إعداد القوائم املالية 

اإعادة تقييم األصول ا  لضريبية املؤجلة غري املعرتف 

ا. ويعرتف باألبإلية بنهاية كل دورة ما املصرفيقوم  الضرييب املؤجل غري املعرتف به صل عادة تقييم األصول الضريبية املؤجلة غري املعرتف 
  الضرييب املؤجل.صل سابقاً إىل احلد الذي يكون من احملتمل أن يسمح الربح الضرييب املستقبلي باسرتداد األ

  

 بنوك مركزيةأرصدة لدى و  نقد  -٥

 يتضمن هذا البند مايلي :
  كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في         
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١      
    ل.س.      ل.س.        

    ٥,٥٤٩,٢٦١,٥٦٣    ٦,٣١٥,٧٩١,٦٧٧    نقد يف اخلزينة
    ٣٢٥,٤٨٨,٩٥٧    ٣٢٤,٧١٩,١٤٣    نقد يف الفروع املغلقة*

 أرصدة لدى بنوك مركزية:

   ٣٣,٥٣٧,٥٢٦,٧٣١    ٤٤,٤٢١,١١٢,٠٥٨    حسابات جارية وحتت الطلب  

    ٤,٤٣٥,٥٩٢,٥٣٠    ٦٩,١٢٢,٦١٦٢,٥    احتياطي نقدي الزامي **  

    ٤٣,٨٤٧,٨٦٩,٧٨١    ٥٦,٣٣٠,٧٤٥,٤٩٤    اجملموع

الشهباء مول، دير الزور) اليت مت إيقاف العمل فيها  –النقد املوجود يف ثالثة من الفروع (خميم الريموك، حلب  الفروع املغلقة يف مبلغ نقدميثل   *
ا اجلمهورية العربية السورية، وذلك بعد احلصول على موافقة مصرف سورية املركزي على إيقافمؤ   قتًا نتيجة للظروف االستثنائية اليت متر 

  العمل فيها مؤقتاً حلني زوال تلك الظروف لتعود بعدها إىل اخلدمة.
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سورية، وأرصدة بالعمالت األجنبية يبلغ جمموعها مقومًا باللرية لرية  ٧٠,٨٢٨,٨٦٤يتكون هذا الرصيد من أرصدة باللرية السورية جمموعها   
(مقابل أرصدة باللرية السورية جمموعها  ٢٠١٨ أيلول ٣٠لرية سورية حسب سعر الصرف كما يف  ٢٥٣,٨٩٠,٢٧٩السورية 

لرية سورية حسب سعر  ٢٥٤,٦٦٠,٠٩٣لرية سورية، وأرصدة بالعمالت األجنبية يبلغ جمموعها مقومًا باللرية السورية  ٧٠,٨٢٨,٨٦٤
  .)٢٠١٧كانون األول   ٣١الصرف كما يف 

ئدة وعلى الرغم من أن تلك األرصدة مغطاة بعقود تأمني إال أن احتمالية عدم دفع التعويض من قبل شركة التأمني نتيجة األوضاع األمنية السا  
(مقابل مبلغ  ٢٠١٨ أيلول ٣٠كما يف   لرية سورية ٣٢٤,٧١٩,١٤٣يف مناطق الفروع املغلقة جعلت املصرف يقوم باحتجاز مؤونات مببلغ 

تغطي املخاطر اليت ال تشملها  ، تظهر ضمن خمصص املخاطر احملتملة،)٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٣٢٥,٤٨٨,٩٥٧
  اإليضاح راجع ( أو قيمتهبوليصة التأمني وذلك لسد أي ضرر قد يصيب املصرف أو فروعه املنتشرة يف احملافظات على اختالف طبيعته 

  ).١٤رقم 

لقوانني وأنظمة املصارف، على البنك االحتفاظ باحتياطي إلزامي لدى مصرف سورية املركزي على شكل ودائع من دون فوائد، وقد بلغ  وفقاً   **
من  %٥ ثل نسبةلرية سورية واليت مت ٥,٢٦٩,١٢٢,٦١٦مبلغ  ٢٠١٨ أيلول ٣٠رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية املركزي كما يف 

مقابل ( ٢٠١١ أيار للعام ٢الصادر بتاريخ  ٥٩٣٨ىل القرار الصادر عن رئاسة جملس الوزراء رقم إط ودائع العمالء وذلك باالستناد متوس
 املصرفإن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم استعماله خالل أنشطة  .)٢٠١٧كانون األول   ٣١سورية كما يفلرية  ٤,٤٣٥,٥٩٢,٥٣٠مبلغ 

  لتشغيلية.ا
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 مصارفالأرصدة لدى    -٦

 يتضمن هذا البند مايلي :
    (غير مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠كما في     

    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ١٧,٧١٤,٠٩٥,٠٠٧    ١١,٠٤٤,١٧٣,١٧٥    ٦,٦٦٩,٩٢١,٨٣٢  * حسابات جارية وحتت الطلب
    ٩,٥٠٨,٤٤٣,٤٠٥    ٧,٠٧٨,٧٠٠,٥٥٠    ٢,٤٢٩,٧٤٢,٨٥٥  أشهر أوأقل) ٣لي خالل فرتة ودائع ألجل (استحقاقها األص

  )  ٢,٤٨٠,٧٦١,٦٠٣(  )  ٢,٤٨٠,٧٦١,٦٠٣(    -    مؤونة أرصدة متنازع عليها
    ٢٤,٧٤١,٧٧٦,٨٠٩    ١٥,٦٤٢,١١٢,١٢٢    ٩,٠٩٩,٦٦٤,٦٨٧    

  
    (مدققة) ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما في     

    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ١٧,٦٩٢,٩٦٣,٥١٧    ١٠,٨٧٦,٤٣١,٢٥٤    ٦,٨١٦,٥٣٢,٢٦٣  * حسابات جارية وحتت الطلب
    ٤٦,٠٨٧,٧٠٢,٩٥٢    ٤٢,٠٨٠,٩٣٧,٣٥٢    ٤,٠٠٦,٧٦٥,٦٠٠  أشهر أوأقل) ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فرتة 

  )  ٦,٣٠٣,٦٩٢٢,١٤(  )  ٢,١٤٦,٣٠٣,٦٩٢(    -    مؤونة أرصدة متنازع عليها

    ٦١,٦٣٤,٣٦٢,٧٧٧    ٥٠,٨١١,٠٦٤,٩١٤    ١٠,٨٢٣,٢٩٧,٨٦٣    

 مقابل( ٢٠١٨ أيلول ٣٠لرية سورية كما يف  ٩,٠٢٠,٧٦١,٥٧٢يتضمن بند حسابات جارية وحتت الطلب لدى مصارف خارجية مبلغ   *
 كة حملية عن طريق املصرف. ال توجدممنوحة من جتمع مصريف خارجي لشر ) ٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٨,٦٨٦,٣٠٣,٦٨٨

وقد مت تسجيل مؤونة مببلغ  ،ن املبلغ مغطى بضمانات من البنوك املقرضة مبوجب اتفاقية التجمع املصريفي خماطر إئتمانية على املصرف ألأ
)، ٢٠١٧األول  كانون  ٣١سورية كما كان يف  لرية ٢,١٤٦,٣٠٣,٦٩٢(مقابل  ٢٠١٨ أيلول ٣٠سورية كما يف  لرية ٢,٤٨٠,٧٦١,٦٠٣

 متثل املبالغ اليت تزيد عن سقف الضمانة.

مقابل ( ٢٠١٨ أيلول ٣٠لرية سورية كما يف  ٦,٦٦٩,٩٢١,٨٣٢ بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال تتقاضى فوائد مبلغ  
  ).٢٠١٧ كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ٦,٨١٦,٥٣٢,٢٦٣

  .٢٠١٧كانون األول   ٣١وكما يف  ٢٠١٨ أيلول ٣٠ندية كما يف ال يوجد أرصدة مقيدة السحب لقاء اعتمادات مست  
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 إيداعات لدى المصارف   - ٧

  يتضمن هذا البند ما يلي :
    (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠ كما في      
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٤٦,٩٠٧,٢٠٣,٤٠٥  ٤٣,٤٥٥,٣٩١,٦٣٦    ٧٦٩,٨١١٣,٤٥١,  أشهر) ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من 

    ٤٦,٩٠٧,٢٠٣,٤٠٥  ٤٣,٤٥٥,٣٩١,٦٣٦    ٣,٤٥١,٨١١,٧٦٩    
  

    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في       
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٨١١,٨٤١,٤٥٠,٨٨    ٦,٠٠٠,٠٠٠٩,١٥   ٨٢,٦٨٥,٤٥٠,٨٨  أشهر) ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من 

    ٨١١,٨٤١,٤٥٠,٨٨    ٩,١٥٦,٠٠٠,٠٠٠   ٨٢,٦٨٥,٤٥٠,٨٨    
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 التسهيالت االئتمانية المباشرةصافي   – ٨

  يتضمن هذا البند مايلي:
  كانون األول  ٣١ كما في     أيلول ٣٠ كما في      
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١      
    ل.س.      ل.س.      

  الشركات الكبرى:
    ٤,٢٠١,٥٨٥,٧٤٣        ٤,٤٦٢,٠٧٤,٤٨١     جارية مدينة اتحساب  
    ٢١,٠١٢,٦١٦,٦٣١        ٢١,١٢٨,٧٧٩,٢١٧      وسلف قروض  
    ٢,٦٢٥,٢٦٩,٥٣٨        ٤,٥٣٦,١٥٦,٤٤١      * سندات حمسومة  
    ٣٤,٢٤٥,٨٠٧        ٢٤,٤٣٥,٥٧٦      حسابات دائنة صدفة مدينة  

      ٢٧,٨٧٣,٧١٧,٧١٩      ١٥٣٠,١٥١,٤٤٥,٧    
  توسطة:المؤسسات الصغيرة والم

    ١٨٩,٠٩٣,١٤٢        ١٤٢,٤٨٥,٨٠٥     جارية مدينة حسابات  
    ١,١٤٨,٧١٧,١٣٢        ١,١٤١,٨٦٧,٣١٥      وسلف قروض  
    ٥٤٤,٧٩٠,٥١٠        ١,٤٤١,٣٨٤,١٧٧      * سندات حمسومة  
    ٥,٥٠٢,٢٢٥        ٥,٢١٤,٨٧٥      حسابات دائنة صدفة مدينة  

      ١,٨٨٨,١٠٣,٠٠٩        ٢,٧٣٠,٩٥٢,١٧٢    
  األفراد:

    ١,٠١٢,٩٨٦,٦٢٩        ١,٦٨٣,٣٠٧,٧٧٣     وسلف قروض  
      ٥٣٤,١٧٨          ٤٨٦,٣٩٢      حسابات دائنة صدفة مدينة  
      ٦٣١,٦٠٧          ٦٩١,٤٠٩      بطاقات ائتمان  

      ١,٠١٤,١٥٢,٤١٤        ٤١,٦٨٤,٤٨٥,٥٧    
    ٣٠,٧٧٥,٩٧٣,١٤٢        ٣٤,٥٦٦,٨٨٣,٤٦١      إمجايل التسهيالت االئتمانية

  )    ٤,٨٢٩,٠١٧,٧٢٥(  )    ٤,٧٧٢,٨٩٩,٤٦٨(   لديون غري املنتجةلتدين تسهيالت ائتمانية مباشرة  خمصص
  )    ٥,٥٠٦,٤٥٢,٣٠٥(  )    ٥,٣٦٦,٣٦٨,٤٩١(   للديون املنتجةتدين تسهيالت ائتمانية مباشرة  خمصص

  )    ٣,٦٧٤,١٨٩,٥١٢(  )    ٤,٣٠٨,٥٤٦,٦٤٦(   فوائد معلقة
      ١٦,٧٦٦,٣١٣,٦٠٠          ٢٠,١١٩,٠٦٨,٨٥٦    

مقابل ( ٢٠١٨ أيلول ٣٠لرية سورية كما يف  ٣٣٦,٧٦٦,٦٨٠بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبوضة مقدماً البالغة  السندات احملسومة صايفبلغ   *
  .)٢٠١٧ كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ٩٥,١٦٢,٧٣١



 

 - ٢٦ -

ئتمانيـة من رصـيد التسـهيالت اال %٢٦,٠٧ لرية سورية أي مانسبته ٩,٠١٢,٦٧٩,٤٦٢ئتمانية املباشرة غري العاملة (غري املنتجة) بلغت التسهيالت اال
  ٣١مـن رصـيد التسـهيالت اإلئتمانيـة املباشـرة كمـا يف  %٢٨,٢٦لرية سـورية أي مانسـبته  ٨,٦٩٦,٨٤٠,٩٣٥مقابل( ٢٠١٨ أيلول ٣٠كما يفاملباشرة

  ).٢٠١٧كانون األول 
مـن رصـيد إمجـايل  % ١٥,٥٥لـرية سـورية أي مـا نسـبته  ٤,٧٠٤,١٣٦,٨١٦ئتمانية املباشـرة غـري العاملـة بعـد تنزيـل الفوائـد املعلقـة بلغت التسهيالت اال

 % ١٨,٥٣لــرية ســورية أي مــا نســبته  ٥,٠٢٢,٦٥١,٤٢٣مقابــل ( ٢٠١٨ أيلــول ٣٠ل الفوائــد املعلقــة كمــا يف ئتمانيــة املباشــرة بعــد تنزيــالتســهيالت اال
 .)٢٠١٧ كانون األول  ٣١كما يف 

رية لـ ١٩,١٠٧,٦٦٠ مقابـل( ٢٠١٨ أيلـول ٣٠لرية سـورية كمـا يف  ١٧,١٠٧,٦٦٠ عاملة (غري املنتجة)ئتمانية غري املباشرة غري البلغت التسهيالت اال
 .)٢٠١٧ كانون األول  ٣١سورية كما يف 

لـرية سـورية كمـا يف  ١٥,٦٣٢,٥٣١ مقابـل( ٢٠١٨ أيلـول ٣٠كما يف لرية سورية ٢٨,١٠٢,٣٠٣ بلغ خمصص تدين التسهيالت االئتمانية غري املباشرة
 ) ١٤(إيضاح رقم  ضمن بند املخصصات املتنوعة )٢٠١٧األول كانون   ٣١

 

 للفرتة هي كالتايل: املوجز إن قيمة خمصص التدين املرحل إىل بيان الدخل املوحد املرحلي
  أيلول ٣٠كما في       أيلول ٣٠كما في       
    (مدققة) ٢٠١٧      (غير مدققة) ٢٠١٨      
   ل.س.      ل.س.      

    ١٠٧,٤٢٣,٥٣١    )  ١٩٥,٧٨٣,٥١٣(    تسهيالت ائتمانية مباشرة
  )    ١١,٢٥١,٤٢٤  (      ١٢,٤٦٩,٧٧٢      تسهيالت ائتمانية غري مباشرة

    )  ٩٦,١٧٢,١٠٧    )  ١٨٣,٣١٣,٧٤١    
  

  الفوائد المعلقة:
  كانون األول  ٣١كما في      أيلول ٣٠كما في       
    (مدققة) ٧١٢٠      (غير مدققة) ٨١٢٠      
    ل.س.      ل.س.      

    ٣,٢٨٦,١٢٢,٩٧٨        ٣,٦٧٤,١٨٩,٥١٢      السنة الفرتة /الرصيد يف بداية 
  يضاف: 

    ٧٤٩,٨٧٣,٨١١        ٨١٢,٦٦١,٢٠٨     الفرتة / السنةالفوائد املعلقة خالل 
  ينـزل: 

  )    ٣١٩,٧٩٥,٤٦١(  )  ١٧٥,٨٤٣,٤٩٩(    الفوائد املعلقة احملولة لإليرادات*
  )    ٤٢,٠١١,٨١٦(  )  ٢,٤٦٠,٥٧٥(    املعلقة اليت مت شطبها الفوائد

اية  الرصيد     ٣,٦٧٤,١٨٩,٥١٢        ٤,٣٠٨,٥٤٦,٦٤٦      الفرتة / السنةيف 

  عمليات جدولة.من أو  تسديدات جزئيةأو  تعود هذه الفوائد إىل تسديدات كلية  *
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 إن حركة خمصص تدين قيمة التسهيالت االئتمانية املباشرة كانت كما يلي:
    (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠      
  المؤسسات             
    المجموع      األفراد      الصغيرة والمتوسطة     الكبرى الشركات      
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  ١٠,٣٣٥,٤٧٠,٠٣٠        ١٤٨,٦٦٥,٩٦٣        ١,٠٢٦,١٣٠,٦٤٦        ٩,١٦٠,٦٧٣,٤٢١    الفرتةالرصيد يف أول 
  )  ١٩٥,٧٨٣,٥١٣(  )  ٥,٣٥٥,٧٥٢(  )  ٢٧,٢٠٧,٨٧٠(  )  ١٦٣,٢١٩,٨٩١(  الفرتةالتغري خالل 
  )    ٢٧,٠٠٥(      -          -      )    ٢٧,٠٠٥(  الفرتة (ديون مشطوبة)ل املستخدم خال

  )    ٣٩١,٥٥٣(      -          -      )  ٣٩١,٥٥٣(  فروقات أسعار الصرف

اية      ١٠,١٣٩,٢٦٧,٩٥٩        ١٤٣,٣١٠,٢١١        ٩٩٨,٩٢٢,٧٧٦        ٨,٩٩٧,٠٣٤,٩٧٢    الفرتةالرصيد يف 
  الفترةالرصيد في أول 

    ٤,٨٢٩,٠١٧,٧٢٥        ١٤,١٥٨,٢٣٣        ٢١٧,٧٤٢,٤٥٧      ٤,٥٩٧,١١٧,٠٣٥    تجةغري املن للديون خمصص تدين القيمة
      ٥,٥٠٦,٤٥٢,٣٠٥        ١٣٤,٥٠٧,٧٣٠        ٨٠٨,٣٨٨,١٨٩        ٤,٥٦٣,٥٥٦,٣٨٦    للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 

      ١٠,٣٣٥,٤٧٠,٠٣٠        ١٤٨,٦٦٥,٩٦٣        ٦١,٠٢٦,١٣٠,٦٤        ٩,١٦٠,٦٧٣,٤٢١    
  الفترةالتغير خالل 

  ات:إضاف
      ١٦٩,٦٣٠,١٤٢        ٣,٥٦٢,٧٥٦        ٢٨,٠٧٢,٨٧٠        ١٣٧,٩٩٤,٥١٦    للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
    ٧,١٨٠,٢٥٩          ٢٠,٩١١          ٧٧٢,٥٤٠        ٦,٣٨٦,٨٠٨    للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 

  استردادات:
  )  ٢٢٥,٣٢٩,٨٤١(  )  ٦,٠٩٩,٣٥٨(  )  ٣٨,٦٤٤,٢٤١(  )  ١٨٠,٥٨٦,٢٤٢(  غري املنتجة للديونخمصص تدين القيمة 
  )  ١٤٧,٢٦٤,٠٧٣(  )  ٢,٨٤٠,٠٦١(  )  ١٧,٤٠٩,٠٣٩(  )  ١٢٧,٠١٤,٩٧٣(  للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 

    )١٩٥,٧٨٣,٥١٣(  )  ٥,٣٥٥,٧٥٢(  )  ٢٧,٢٠٧,٨٧٠(  )  ١٦٣,٢١٩,٨٩١  (  

  الفترة (ديون مشطوبة)المستخدم خالل 
  )    ٢٧,٠٠٥(      -          -      )    ٠٠٥,٢٧(  غري املنتجة للديون خمصص تدين القيمة

    )٢٧,٠٠٥(      -          -      )    ٢٧,٠٠٥    (  
  فروقات أسعار الصرف

  )    ٣٩١,٥٥٣(      -          -      )  ٣٩١,٥٥٣(  غري املنتجة للديونفروقات أسعار الصرف 
    -          -          -          -      للديون املنتجةفروقات أسعار الصرف 

    )٣٩١,٥٥٣(      -          -      )  ٣٩١,٥٥٣    (  
  الفترةالرصيد في نهاية 

    ٤,٧٧٢,٨٩٩,٤٦٨        ١١,٦٢١,٦٣١        ٢٠٧,١٧١,٠٨٦        ٤,٥٥٤,١٠٦,٧٥١    غري املنتجة للديونخمصص تدين القيمة 
    ٥,٣٦٦,٣٦٨,٤٩١        ١٣١,٦٨٨,٥٨٠        ٧٩١,٧٥١,٦٩٠        ٤,٤٤٢,٩٢٨,٢٢١    للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 

      ١٠,١٣٩,٢٦٧,٩٥٩        ٤٣,٣١٠,٢١١١        ٩٩٨,٩٢٢,٧٧٦        ٨,٩٩٧,٠٣٤,٩٧٢    
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    (مدققة) ٢٠١٧كانون األول  ٣١      
  المؤسسات             
    المجموع      األفراد      الصغيرة والمتوسطة     الكبرى الشركات      
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  ١١,٥١٤,٨٣٥,٨٧٢        ١٦٠,٣٨٢,٠٥٧        ٤٩٠,٥٤١,٥٧٥        ١٠,٨٦٣,٩١٢,٢٤٠    سنةالالرصيد يف أول 
  )  ٣٣١,٩٧٤,٥٠٨(  )  ١١,٧٠٣,٢١٦(      ٥٣٥,٥٨٩,٠٧١    )  ٨٥٥,٨٦٠,٣٦٣(  السنةري خالل التغ

  )  ١٨,٩٤٩,٧٠٤(  )    ١٢,٨٧٨(      -      )  ١٨,٩٣٦,٨٢٦(  (ديون مشطوبة)سنة الاملستخدم خالل 
  )  ٨٢٨,٤٤١,٦٣٠(      -          -      )  ٨٢٨,٤٤١,٦٣٠(  فروقات أسعار الصرف

اية      ١٠,٣٣٥,٤٧٠,٠٣٠        ٦٦٥,٩٦٣,١٤٨        ٦١,٠٢٦,١٣٠,٦٤        ١٦٧٣,٤٢,٩,١٦٠    سنةالالرصيد يف 

  سنةالالرصيد في أول 
    ٥,٦٨٥,١٥٠,٥٧٢        ١٨,٢٥٧,٣٦٢        ٢٠٠,٤٥٢,٥٠٧        ٥,٤٦٦,٤٤٠,٧٠٣    غري املنتجةللديون خمصص تدين القيمة 
    ٥,٨٢٩,٦٨٥,٣٠٠        ١٤٢,١٢٤,٦٩٥        ٢٩٠,٠٨٩,٠٦٨        ٥,٣٩٧,٤٧١,٥٣٧    للديون املنتجة للديونخمصص تدين القيمة 

      ١١,٥١٤,٨٣٥,٨٧٢        ١٦٠,٣٨٢,٠٥٧        ٤٩٠,٥٤١,٥٧٥        ١٠,٨٦٣,٩١٢,٢٤٠    

  سنةالالتغير خالل 
  ات:إضاف

    ٧٥٨,٢٣٥,٩٦٧        ١,١٣٩,٧٢٢        ١٧,٢٨٩,٩٥٠        ٧٣٩,٨٠٦,٢٩٥    غري املنتجةللديون خمصص تدين القيمة 
      ١٢٥,١١١,٨٩٨        ١,٠٣٧,٨٤٠        ٥١٨,٢٩٩,١٢١    )  ٣٩٤,٢٢٥,٠٦٣(  للديون املنتجة للديونخمصص تدين القيمة 

  استردادات:
  )  ١,٠٩١,٥١٤,٢٩٨(  )  ٥,٢٢٥,٩٧٣(      -      )  ١,٠٨٦,٢٨٨,٣٢٥(    غري املنتجةللديون خمصص تدين القيمة 
  )  ١٢٣,٨٠٨,٠٧٥(  )  ٨,٦٥٤,٨٠٥(      -      )  ١١٥,١٥٣,٢٧٠(    للديون املنتجةللديون خمصص تدين القيمة 

      )٣٣١,٩٧٤,٥٠٨(  )  ٧٠٣,٢١٦,١١(      ١٥٣٥,٥٨٩,٠٧    )  ٨٦٠,٣٦٣,٨٥٥  (  

  السنة (ديون مشطوبة)المستخدم خالل 
  )  ١٨,٩٤٩,٧٠٤(  )    ١٢,٨٧٨(      -      )  ١٨,٩٣٦,٨٢٦(  ديون مشطوبة

    )١٨,٩٤٩,٧٠٤(  )    ١٢,٨٧٨(      -      )  ١٨,٩٣٦,٨٢٦  (  
  فروقات أسعار الصرف

  )  ٥٠٣,٩٠٤,٨١٢(      -          -      )  ٥٠٣,٩٠٤,٨١٢(  غري املنتجةفروقات أسعار الصرف 
  )  ٣٢٤,٥٣٦,٨١٨(      -          -      )  ٣٢٤,٥٣٦,٨١٨(  للديون املنتجةفروقات أسعار الصرف 

    )٨٢٨,٤٤١,٦٣٠(      -          -      )  ٨٢٨,٤٤١,٦٣٠  (  

  سنةالالرصيد في نهاية 
    ٤,٨٢٩,٠١٧,٧٢٥        ١٤,١٥٨,٢٣٣        ٢١٧,٧٤٢,٤٥٧        ٤,٥٩٧,١١٧,٠٣٥    غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
    ٥,٥٠٦,٤٥٢,٣٠٥        ١٣٤,٥٠٧,٧٣٠        ٨٠٨,٣٨٨,١٨٩        ٤,٥٦٣,٥٥٦,٣٨٦    للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 

      ١٠,٣٣٥,٤٧٠,٠٣٠        ٦٦٥,٩٦٣,١٤٨      ٦١,٠٢٦,١٣٠,٦٤        ٦٧٣,٤٢١,٩,١٦٠    
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والذي جاء معدًال  ٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣تاريخ الصادر عن جملس النقد والتسليف ب ٤/ م ن/ ب٩٠٢مت التصنيف بناًء على أحكام القرار رقم 

نيسان  ١٤تاريخ  ٤/ م ن/ب٦٥٠والقرار رقم  ٢٠٠٩كانون األول   ٩تاريخ  ٤/م ن/ب ٥٩٧لبعض أحكام قراري جملس النفد والتسليف رقم 
اية عام  ٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩تاريخ  ٤/م ن/ ب ١٠٧٩، وقد مت متديد العمل بالقرار املذكور مبوجب القرار ٢٠١٠ ، وصدر الحقاً ٢٠١٤حىت 

/م  ٩٠٢واملتضمنان متديد العمل بالقرار رقم  ٢٠١٧حزيران  ٣٠تاريخ  ١/م/ ٢٢٧١والتعميم رقم  ٢٠١٧نيسان  ٦تاريخ  ١/م/ ١١٤٥التعميم رقم 
ذا اخلصوص: ٤ن/ب  حلني صدور تعليمات جديدة 

مببلغ  ٤/م ن/ب٩٠٢طلوب وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم دىن املمت االحتفاظ باملخصصات السابقة الفائضة عن احلد األ -
 .)٢٠١٧كانون األول   ٣١كما يف  لرية سورية ٢٠,٦٩٠,٦٦٠ مقابل( ٢٠١٨ أيلول ٣٠سورية كما يف  لرية ٤,٣٨٥,٥٤٦

لتقــدير مــدى كفايــة املخصصــات  عــداد اختبــارات جهــد للمحفظــة االئتمانيــة مــن قبــل املصــرفإمت  ٤/م ن/ب٩٠٢حكــام القــرار رقــم أعلــى  بنــاءً  -
ـــــا و مقابـــــل ( ٢٠١٨ أيلـــــول ٣٠ســـــورية كمـــــا يف  لـــــرية ٥,٢٦١,٩٧١,٠٧٧ ية تعـــــادلإضـــــافدارة املصـــــرف حجـــــز خمصصـــــات إارتـــــأت  احملـــــتفظ 

  .)٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٥,٣٥٨,٨١٤,٢٠٨
تاريخ  ٤/م ن/ب٥٩٧واملعدل لبعض أحكام القرار  ١٤/٠٤/٢٠١٠تاريخ  ٤/م ن/ب٦٥٠بناًء على أحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم  -

اية العام تكوين  ٠٩/١٢/٢٠٠٩  %١حتياطي خماطر التمويل والذي حيتسب كما يلي نسبة ايتوجب على املصارف يف حال حتقيق أرباح يف 
من مقابل التسهيالت  %٠,٥ املباشرة و نسبة من التسهيالت االئتمانية العادية غري %٠,٥من التسهيالت االئتمانية العادية املباشرة ونسبة 

 .اتاالئتمانية (العادية واليت تتطلب اهتمام خاص) واملمنوحة بضمانات شخصية أو بدون ضمان

 ٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩تاريخ  ٤ن/ ب /م١٠٧٩والقرار رقم  ٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣تاريخ  ٤ن/ب/م ٩٠٢) من القرار ٧للمادة ( استناداً  -
، ٢٠١٨ حزيران ٣٠تاريخ  ١/م/٢٢٧١وتعميم مصرف سورية املركزي رقم  ٢٠١٧نيسان  ٦تاريخ  ١/م/١١٤٥ف سورية املركزي رقم وتعميم مصر 

اية عام  لرية  ١٧٠,٩٦٥,١٠١مبلغ  ٢٠١٨ أيلول ٣٠وبلغ رصيده بتاريخ  ٢٠١٧مت االستمرار بتعليق تكوين االحتياطي العام ملخاطر التمويل 
 سورية.

  
  كانون األول  ٣١كما في      أيلول ٣٠كما في       
    (مدققة) ٢٠١٧      (غير مدققة) ٢٠١٨      
    ل.س.      ل.س.      

    ٩٦,٤٩٩,٢٣٦        ٩٦,٤٩٩,٢٣٦      من التسهيالت االئتمانية العادية املباشرة والبالغة %١نسبة 
    ٢٢,٤٧٨,٣٨٣        ٢٢,٤٧٨,٣٨٣     من التسهيالت االئتمانية العادية غري املباشرة والبالغة %٠,٥نسبة 
  من مقابل التسهيالت االئتمانية (العادية واليت تتطلب  %٠,٥نسبة 

    ٥١,٩٨٧,٤٨٢        ٥١,٩٨٧,٤٨٢     اهتمام خاص) واملمنوحة بضمانات شخصية أو بدون ضمانة  

      ١٧٠,٩٦٥,١٠١        ١٧٠,٩٦٥,١٠١    

 والقرارات املعدلة له. ٤/ م ن / ب  ٩٠٢رقم  حيث سيتم استكمال احتجاز االحتياطي العام ملخاطر التمويل عند انتهاء العمل بالقرار



 

 - ٣٠ -

 موجودات أخرى   -٩

 يتضمن هذا البند مايلي:
  كانون األول  ٣١كما في      أيلول ٣٠كما في       
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١     
    ل.س.      ل.س.      

  فوائد وإيرادات برسم القبض:
    ٧٢,١١٨,٥٦٣    ١٦٣,٦٦٢,٤٠٢  مصارف ومؤسسات مالية  
    ١٨٢,٥٨٦,٩٩٣    ١٤٣,٨٤٠,٤٣٩  وض وتسليفاتقر   
    ٢٥٤,٧٠٥,٥٥٦    ٣٠٧,٥٠٢,٨٤١    

    ١٢٢,٤٥٧,٨٩٠    ٦٩,٣٥٨,٥٨٤ بطاقات الصراف االيل حساب
    ١١,١٩٩,٠٧٥    ١٠٧,٧٨٩,٠٧٥ دفعات مقدمة إىل موردي املوجودات الثابتة

    ١٠٣,٠٢٦,٢٧١    ١٥٠,١٤١,٤٣٦  مصاريف مدفوعة مقدماً 
   ١٧,٠١٣,٩٦٧    ٣٤,٨١١,٣٦٨  مصاريف قضائية

   ٩,٠٠٠,٠٠٠    ٢٣,٧٣٥,٦٠٠  عقارات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة

    ١٦,٤٨١,٧٠٤    ١٦١,٥٦٤,٨١٨  حسابات مؤقتة مدينة
    ٤٤,١٦٦,١٧٥    ٤٣,٠٨٧,٠٩٧ خمزون مطبوعات وقرطاسية

    ٣,٧٠٠,٠٠٠    ٧,١٩٦,٠٠٠ تأمينات مسرتدة
      ٥٢٩,٥٣٤      ٣٤٦,٩٨٨  شيكات تقاص

    -        ١١٦,٠٠٠ ق نقص يف الصندو صايف ال
    ٢,٧٤٤,٨٠٩    ٧,٢٠٥,٤٨٥  حسابات مدينة أخرى

    ٥٨٥,٠٢٤,٩٨١    ٩١٢,٨٥٥,٢٩٢    
  
  وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي   -٠١

يتوجب على مصارف القطاع اخلاص أن حتتجز  ٢٠٠١/ لعام ٢٨قانون رقم /لل التعليمات التنفيذية / للفقرة /ب/ من١٢بناًء على أحكام املادة /
  من رأمساهلا لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد ميكن اسرتداده عند تصفية املصرف. %١٠

 يتضمن هذا البند مايلي:
  األول كانون ٣١كما في      أيلول ٣٠كما في       
    (مدققة) ٧١٢٠      (غير مدققة) ٨١٢٠      
    ل.س.      ل.س.      

    ٢٦٥,٠٣٣,٦٥٠    ٢٦٥,٠٣٣,٦٥٠  أرصدة باللرية السورية
    ٢,٣٣١,٤٠٩,٣٣٢    ٢,٣٣١,٤٠٩,٣٣٢  والر األمريكيأرصدة بالد

    ٢,٥٩٦,٤٤٢,٩٨٢    ٢,٥٩٦,٤٤٢,٩٨٢    



 

 - ٣١ -

 مصارفالودائع    - ١١

  يتضمن هذا البند مايلي:

    (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠في  كما      
    المجموع     مصارف خارجية      محليةمصارف      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      
    ٧,٨١٧,٧٠١,٦٥٥    ١٦٠,٩٥٨,٩٦٤    ٧,٦٥٦,٧٤٢,٦٩١  حسابات جارية 

    ٥,٠٥٧,٩١٦,٢٥٧    -      ٥,٠٥٧,٩١٦,٢٥٧  ثالثة أشهر) (استحقاقها األصلي خالل فرتة ودائع ألجل
    ١,٣١٩,٥٦٧,٤٢٠    -      ١,٣١٩,٥٦٧,٤٢٠  ثالثة أشهر) أكثر من(استحقاقها األصلي  ودائع ألجل

  ١٤,١٩٥,١٨٥,٣٣٢    ١٦٠,٩٥٨,٩٦٤  ١٤,٠٣٤,٢٢٦,٣٦٨  

  
    (مدققة) ٧١٢٠األول كانون   ٣١كما في       
    المجموع     مصارف خارجية      مصارف محلية     
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      
    ٨,٥٠٣,٤٣٦,٥٠٨    ١٤٧,٥٤١,٤٧٥    ٨,٣٥٥,٨٩٥,٠٣٣  حسابات جارية 

    ٩,٠٤٥,٥٩١,٧٧٢    -      ٩,٠٤٥,٥٩١,٧٧٢    (استحقاقها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر) ودائع ألجل

  ١٧,٥٤٩,٠٢٨,٢٨٠    ١٤٧,٥٤١,٤٧٥  ١٧,٤٠١,٤٨٦,٨٠٥  



 

 - ٣٢ -

 الزبائنودائع    - ٢١

  هذا البند مايلي: يتضمن
  كانون األول  ٣١كما في      أيلول ٣٠كما في     
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

 الشركات الكبرى
   ٦,٣٨٢,٩٢٩,٥١٧    ١١,٣٣٥,٩٩٨,٠٧٨ حسابات جارية وحتت الطلب 
   ٣٣,٣٧٧,١٤٧    ١٣٠,٩٩٣,٩٥١ ودائع توفري 
   ٨,٥٩٠,٥٦١,٤٥٢    ١١,١٩٧,٨٣٦,٣٨٣ ودائع ألجل وخاضعة إلشعار 

   ١٥,٠٠٦,٨٦٨,١١٦    ٢٢,٦٦٤,٨٢٨,٤١٢   
 الشركات الصغيرة و المتوسطة

   ٥,٧١٥,٦٥٢,٧١١    ٧,٢٣٣,١٩٣,١٨٢  حسابات جارية وحتت الطلب 
   ١١٩,٢٧١,٠٣١    ٢٤٢,٢٤٨,٨٤٤ ودائع توفري 
   ١,٤٢٩,٣٥٤,٩٩٦    ٥٣١,٤٤٩,٥٠٨,٩ ودائع ألجل وخاضعة إلشعار 

   ٧,٢٦٤,٢٧٨,٧٣٨    ٩٨,٩٢٤,٩٥٠,٩٧   
   األفراد (التجزئة)

   ٢٦,١٨٥,٧٨١,٦٠٦    ٣١,١٠٣,٨٤٥,٣١٤ حسابات جارية وحتت الطلب 
   ١١,٠٤٢,٢٤١,٩٧٢   ١٥,٨٩١,٦٩٩,٤٧٥  ودائع توفري 
   ٢٦,٦٧٦,٦٥٠,٨٠٧    ٥٢٦,٣٣٨,٧٨٤,٤٧ ودائع ألجل وخاضعة إلشعار 

    ٦٧٤,٣٨٥,٦٣,٩٠٤    ٤٧٣,٣٣٤,٣٢٩,٢٦   

    ٨٦,١٧٥,٨٢١,٢٣٩    ١٠٤,٩٢٤,١٠٨,٦٥٥   

  

  من إمجايل الودائع كما يف %٠,٥٦لرية سورية أي ما نسبته  ٥٩٠,٢٥٤,٥٤٨بلغت ودائع القطاع التعاوين واملشرتك والقطاع العام داخل سورية 
 .)٢٠١٧كانون األول   ٣١من إمجايل الودائع كما يف  %٠,٧٨سورية أي ما نسبته  ٦٧٤,٨٠١,٦٧٢مقابل ( ٢٠١٨ أيلول ٣٠ 

مقابل ( ٢٠١٨ أيلول ٣٠إمجايل الودائع كما يف  %٥١,٥٥لرية سورية أي ما نسبته  ٥٤,٠٩١,٢٩٨,٢١٨بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد 
 .)٢٠١٧كانون األول   ٣١من إمجايل الودائع كما يف  %٤٩,٥٢لرية سورية أي ما نسبته  ٤٢,٦٧٤,٧٢٣,٣٨٩

  ٣١لرية سورية كما يف  ٣٢٤,٧٢٢,٩٩٦مقابل ( ٢٠١٨ أيلول ٣٠لرية سورية كما يف  ٧٦,٤٩١,١٤١ املقيدة السحب)بلغت الودائع احملجوزة (
  .)٢٠١٧ كانون األول

كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٦,٢٦٧,٠٩٣,٥١٦مقابل ( ٢٠١٨ أيلول ٣٠لرية سورية كما يف  ٧,٦٦٢,٣٧٦,١٤٤ بلغت الودائع اجلامدة
٢٠١٧(.  



 

 - ٣٣ -

  نات نقديةتأمي   - ٣١

 يتضمن هذا البند مايلي:

  كانون األول  ٣١كما في      أيلول ٣٠كما في     
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٢,٧١١,٩٥٤,٩٥٤    ٢,٤٣٧,٣٨٥,٦١٩ تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
   ١,٣٠١,٠٣٦,٤٨٤    ٢,٠٠٨,٨٨٢,٤٥٥ تأمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة

   ١٧,٤٣٤,٦٤٩    ٢٦,٣٣٨,٥٠٠ الصناديق احلديديةتأمينات 

    ٥,٧٧٠,٤٣٠    ٥,٦٩٩,٣٠٢  أخرىتأمينات 

  ٤,٠٣٦,١٩٦,٥١٧    ٤,٤٧٨,٣٠٥,٨٧٦   

  
  مخصصات متنوعة  -٤١

   يتضمن هذا البند ما يلي:

  كانون األول  ٣١كما في      أيلول ٣٠كما في     
    (مدققة) ٢٠١٧      (غير مدققة) ٢٠١٨    
    ل.س.      ل.س.    

   سهيالت ائتمانية غري مباشرةخمصص تدين ت
    ٨,٨٢١,٢١٢    ٢١,٠٣٩,٠١٠  خمصص الديون املنتجة  
    ٦,٨١١,٣١٩    ٧,٠٦٣,٢٩٣  خمصص الديون غري املنتجة  

    ٧,٩٠٢,٧٤١,٣٤٢    ٧,٨٦٠,٣٨٠,٦٢٨  خمصص خماطر حمتملة
    ٤٥,٢٠٠,٩٦٦    ٤٤,٥٣١,٠٦٦ خمصص غرامات الدوائر املالية
      ٧٤٩,١٨٨    ٢,٧٩١,٩٨٠ مؤونة تقلبات أسعار الصرف 

    ٣٢,٣٤٤,٦٧٢    ٤٤,٢٤٤,٦٧٢  خمصص دعاوى قضائية

 ٧,٩٩٦,٦٦٨,٦٩٩    ٧,٩٨٠,٠٥٠,٦٤٩    
  



 

 - ٣٤ -

 :فيما يلي حركة املخصصات املتنوعة

  رصيد نهاية            المستخدم خالل            المكون خالل      رصيد بداية    
    الفترة/ السنة       سعر الصرفأثر       الفترة/ السنة      ما تم رده لإليرادات      الفترة/ السنة      الفترة/ السنة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  (غير مدققة): ٨٢٠١ أيلول ٣٠كما في 
  تدين تسهيالت ائتمانية خمصص 

    ٢١,٠٣٩,٠١٠    -      -      -      ١٢,٢١٧,٧٩٨    ٨,٨٢١,٢١٢  غري مباشرة منتجة  
  تدين تسهيالت ائتمانية خمصص 

    ٧,٠٦٣,٢٩٣    -      -      -      ٢٥١,٩٧٤    ٦,٨١١,٣١٩  منتجةغري مباشرة غري   
    ٧,٨٦٠,٣٨٠,٦٢٨  )  ٧٦٩,٨١٣(    -    )  ٢٦٧,٤٣٨,٤٩٦(    ٢٢٥,٨٤٧,٥٩٥    ٧,٩٠٢,٧٤١,٣٤٢  *خمصص خماطر حمتملة

   ٤٤,٥٣١,٠٦٦    -      -    )  ٦٦٩,٩٠٠(    -      ٤٥,٢٠٠,٩٦٦  املالية مات الدوائراخمصص غر 
   ٢,٧٩١,٩٨٠    -      -    )  ٦,٨٩٩,٣٢٩(    ٨,٩٤٢,١٢١    ٧٤٩,١٨٨  الصرف مؤونة تقلبات أسعار

   ٤٤,٢٤٤,٦٧٢    ٣٤٣,٢٤٤  )  ٦,٤٥٠,٠٠٠(  )  ٣٤٣,٢٤٤(    ١٨,٣٥٠,٠٠٠    ٣٢,٣٤٤,٦٧٢  خمصص دعاوى قضائية

    ٧,٩٨٠,٠٥٠,٦٤٩  )  ٤٢٦,٥٦٩(  )  ٦,٤٥٠,٠٠٠(  )  ٩٢٧٥,٣٥٠,٩٦(    ٢٦٥,٦٠٩,٤٨٨    ٧,٩٩٦,٦٦٨,٦٩٩    

    ٢,٤٨٠,٧٦١,٦٠٣    -      -      -      ٣٣٤,٤٥٧,٩١١    ٢,١٤٦,٣٠٣,٦٩٢  **عليها مؤونة أرصدة متنازع

    ١٠,٤٦٠,٨١٢,٢٥٢  )  ٤٢٦,٥٦٩(  )  ٦,٤٥٠,٠٠٠(  )  ٩٢٧٥,٣٥٠,٩٦(    ٦٠٠,٠٦٧,٣٩٩  ١٠,١٤٢,٩٧٢,٣٩١    



 

 - ٣٥ -

  رصيد نهاية            المستخدم خالل            المكون خالل      رصيد بداية    
    الفترة/ السنة       أثر سعر الصرف      الفترة/ السنة      ما تم رده لإليرادات      الفترة/ السنة      الفترة/ السنة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  (مدققة): ٧١٢٠كانون األول   ٣١كما في 
  تدين تسهيالت ائتمانية خمصص 

    ٨,٨٢١,٢١٢    -      -    )  ٢٤,١٦٤,٢٨٩(    -      ٣٢,٩٨٥,٥٠١  غري مباشرة منتجة  
  تدين تسهيالت ائتمانية خمصص 

    ٦,٨١١,٣١٩    -      -    )  ٤,٧٣٨,٨٧١(    -      ١١,٥٥٠,١٩٠  ةنتجغري مباشرة غري م  
    ٧,٩٠٢,٧٤١,٣٤٢  )  ٤٣,٤٤٢,٢٢٦(  )  ٤٥,٩٦٤,٠١١(  )٣,٨٥٨,٠٦١,٣٠١(    -    ١١,٨٥٠,٢٠٨,٨٨٠  *خمصص خماطر حمتملة

   ٤٥,٢٠٠,٩٦٦    -      -    )  ٨٥,٦٥٢(    -      ٤٥,٢٨٦,٦١٨  املالية مات الدوائراخمصص غر 
     ٧٤٩,١٨٨    -      -    )  ١,٣٥٩,٩٢١(    ٤٧٣,٤١٧    ١,٦٣٥,٦٩٢  الصرف مؤونة تقلبات أسعار

    ٢,٦٧,٣٤٤٣٢  )  ٨٣,٢٢٠,٧١(    -    )  ١,٩٠٠,٠٠٠(    ٠٣١,٩٦٥,٣٩    ٥,٥٠٠,٠٠٠  خمصص دعاوى قضائية

    ٧,٩٩٦,٦٦٨,٦٩٩  )  ٤٦,٦٦٢,٩٤٤(  )  ٤٥,٩٦٤,٠١١(  )٣,٨٩٠,٣١٠,٠٣٤(    ٣٢,٤٣٨,٨٠٧  ١١,٩٤٧,١٦٦,٨٨١    
    ٢,١٤٦,٣٠٣,٦٩٢  )  ٣٩١,٢٣٦,٦٧٧(    -      -      ٤٩٣,٧٥٧,٤١٢    ٢,٠٤٣,٧٨٢,٩٥٧  **عليها مؤونة أرصدة متنازع

    ,١٠,١٤٢,٩٧٢,٣٩١  )  ١٤٣٧,٨٩٩,٦٢(  )  ٤٥,٩٦٤,٠١١(  )٣,٨٩٠,٣١٠,٠٣٤(    ٥٢٦,١٩٦,٢١٩  ٨٣٨٩١٣,٩٩٠,٩٤    

ا البالد فقد ارتأت إدارة املصرف حجز مبلغ   * كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٧,٩٠٢,٧٤١,٣٤٢ مقابل( ٢٠١٨ أيلول ٣٠كما يف  لرية سورية ٧,٨٦٠,٣٨٠,٦٢٧نتيجة للظروف احلالية اليت متر 
 .املخاطر اليت تتعرض هلا فروع املصرف املنتشرة يف كافة حمافظات اجلمهورية العربية السورية ). ملواجهة٢٠١٧

  .)٦رقم (رجي وتظهر مطروحة من أرصدة لدى املصارف يف اإليضاح متثل هذه املبالغ مؤونة مكونة مقابل املبالغ اليت تزيد عن سقف الضمانة اخلاصة باألرصدة املمنوحة من جتمع بنكي خا   **



 

 - ٣٦ -

  ضريبة الدخل  -٥١

  هذا البند مايلي: يتضمن

  :مؤجلةة يموجودات ضريب -أ
  كانون األول  ٣١       أيلول ٣٠    
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٦,٨٥٣,٣٣٢        ٥,٨٦٢,٣٢٠    الرصيد كما يف بداية الفرتة / السنة
  )    ٩٩١,٠١٢(      -      إطفاء موجودات ضريبية

اية الفرتة / السنة       ٥,٨٦٢,٣٢٠        ٥,٨٦٢,٣٢٠   رصيد املوجودات الضريبة املؤجلة كما يف 



 

 - ٣٧ -

  :الضرييب الربح مع احملاسيب الربح تسوية ملخص -ب
    (غير مدققة) أيلول ٣٠المنتهية في  أشهر تسعةال لفترة    
    ٧٢٠١      ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

      ١,٨٩٥,٤٤٠,٥٨٥        ١,٥٧٨,٨٥٠,٣٥٦    الضريبة قبلالفرتة  ربح
  :/ (ينزل) يضاف
  )  ٦,٢٨٥,٨٢٢(      ١٢,٢١٧,٧٩٨    املنتجة املباشرةغري خمصص التسهيالت  / (اسرتداد) نفقة

    ٢٦,٧٠٤,٧٨٩        ٢٦,٧٠٤,٧٨٨   استهالك املباين
   -          ٣,١٦٣,٩٩٦   نفقة ضريبة غري املقيمني

    ٣٧٣,٦١٥,٨٠١        ٣٣٤,٤٥٧,٩١١    أرصده متنازع عليهانفقة مؤونة 
   ٣٠,٠١٥,٣٩١        ١٨,٠٠٦,٧٥٦    دعاوى قضائيةنفقة خمصص 

    ٤,١٠٦,٥٧٠        ١,٠١٧,٥٠٠    نفقات ضريبية أخرى
   ٤,٥١١,٠٣١        ٢,٠٤٢,٧٩٢    مؤونة تغري أسعار الصرفنفقة 

      ١١٠,٠٠٠          ١٠٠,٠٠٠   غرامات مدفوعة ملصرف سورية املركزي
 )  ٣٧١,٠٨٢,٨٢١(      ٧٥,٠٥٠,٤٥٨   تقييم مركز القطع البنيوي غري احملققة )أرباح/ ( خسائر

    -      )    ٦,٤٥٠,٠٠٠  (  استخدامات خمصص دعاوى قضائية
    ٢,٩٣٣,٢٢٩    )    ١٤٠,٠٨٣,٨١٤  ( للديون املنتجة خمصص اخلسائر االئتمانية نفقة(اسرتداد) / 

  )  ١,٩٨٢,٢٣٩(  )    ١,٤٤٧,١٤٠  (  الشركة التابعة رباحأ
  )    ٢٣٤,١٥٢(  )      ٦٦٩,٩٠٠  (  اسرتدادات خمصص غرامات دوائر مالية

 )  ٤٥,٩٦٤,٠١١(      -      ةاستخدامات خمصص خماطر حمتمل
  )  ١٧,٧٢٢,٤١٥(  )    ٤١,٥٩٠,٩٠١  (  خمصص نفقات حمتملةاسرتداد 

    ١,٨٩٤,١٦٥,٩٣٦        ١,٨٦١,٣٧٠,٦٠٠    )اخلسارة الضريبية(الربح اخلاضع للضريبة 
   %٢٥         %٢٥     الدخل نسبة ضريبة

    ٤٧٣,٥٤١,٤٨٤        ٤٦٥,٣٤٢,٦٥٠     
   %٥          %١٠      إعادة اإلعمارنسبة 
   ٢٣,٦٧٧,٠٨٠        ٤٦,٥٣٤,٢٧٠    إعادة اإلعماررسم 

   ٤٩٧,٢١٨,٥٦٤        ٥١١,٨٧٦,٩٢٠    مصروف ضريبة الدخل
   ٣,٧٨٥,٥٦٠        ٢٢,٥٤٦,٨٦٨    نفقات ضريبية سنوات سابقة

    ٤٥٠١,٠٠٤,١٢        ٥٣٤,٤٢٣,٧٨٨      



 

 - ٣٨ -

  :خمصص ضريبة الدخل -ج
  للسنة المنتهية       أشهر  تسعةلفترة ال    
  كانون األول  ٣١في       أيلول ٣٠المنتهية في     
    (مدققة) ٢٠١٧      (غير مدققة) ٢٠١٨    
    ل.س.      ل.س.    

    ١,٣٧٤,١٦١,٦٦٢        ٨٢٧,٨٤٧,٠١٩    الرصيد كما يف بداية الفرتة / السنة
  )  ١,٣٧٧,٩٤٧,٢٢٢(  )  ٨٢٧,٨٤٧,٠١٩(  ضريبة الدخل املدفوعة
    )    ٩٩١,٠١٢(      -      إطفاء موجودات ضريبية

    -      )  ٢٢,٥٤٦,٨٦٨(  ضريبة الدخل عن السنوات السابقة
    ٨٣٢,٦٢٣,٥٩١        ٥٣٤,٤٢٣,٧٨٨    السنةالفرتة / ضريبة الدخل املستحقة عن 

اية الفرتة / السنة  خمصص ضريبة الدخل       ٨٢٧,٨٤٧,٠١٩        ٥١١,٨٧٦,٩٢٠   كما يف 



 

 - ٣٩ -

  مطلوبات أخرى   -٦١

 يتضمن هذا البند مايلي:

  كانون األول  ٣١ما في ك         أيلول ٣٠كما في         
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة) ٨٢٠١       
    ل.س.          ل.س.        

   فوائد مستحقة غري مدفوعة:

    ١٦٩,٠١٧,٥٢٨        ٣٥٧,٨٠٧,١٢٧   ودائع العمالء  
    ٣,٨٠٨,٧٠٨        ١٠,٩٨٠,٥٤٨   تأمينات نقدية   
    ٢,٧٢٥,٥٢٨        ٤,٩٦٨,٣١٢   ودائع مصارف  
      ١٧٥,٥٥١,٧٦٤        ٣٧٣,٧٥٥,٩٨٧   

    ٢,٣٠٦,١٠٥,٨٠٥        ٢,٩٠٦,١٢٨,٥١١    شيكات مصدقة وقيد التحصيل وحواالت
    ٣٧٥,٤١٦,٩٨٤        ٤٧١,٢٩٥,٣٤٧    أمانات مؤقتة

    ١٠٧,٤٧٤,٦٩٨        ٩٥,٦٠٣,٧٠٢    أمانات ضريبية ورسوم حكومية
      ٣,٠٩٠,٠٣٨,٥٩٤        -      ت وتصريف عمالتاالأمانات مستفيدين حو 

    ٧٠,٦٦٢,٦٨٢        ١٠٨,٧٣٦,٩٨٩    مستحقة غري مدفوعةمصاريف 
    ٢٤,٤٩٦,٨٩٥        ٢٣,٧٦٤,٩٤٥    غري مدفوعةتوزيعات أرباح سنوات سابقة 

      ٤٢,٧٨٠,٤٣٢        ٤٣,٧٦٧,٨٦٠    دائنون خمتلفون
    ٩١,٢٣٦,٥٥٥        ٤١,٧٩٩,١٧٤    رواتب مستحقة غري مدفوعة

    ٢٨,٣٦١,٧١٥        ١٨,٩٢٨,٨٣٢    مستثمرينذمم 
    ١٨,٢٥٣,٢٣٤        ١٠,٢٢٧,٥٩٧    ايرادات مقبوضة مقدماً 

    ٦,١٨١,١٤٦        ٧,٦٢٨,٧٥٢    توقيفات متعهدين برسم الدفع
      ٥٠٩,٧٥٠          ٩١٣,٢٥٠    أتعاب مهنية 

      ٠٨٠٩,٨٥        ١,٦٨٠,٢٤٦    مطلوبات أخرى

       ٦,٣٣٧,٨٨٠,١٠٤        ٤,١٠٤,٢٣١,١٩٢      
  

  ائر المتراكمة المحققة واألرباح المدورة غير المحققة الخس  -١٧

 ٢٠٠٩شباط  ١٢بتاريخ  ٩٥٢/١٠٠/١والتعميم رقم  ٢٠٠٨لعام  ٣٦٢بناًء على تعليمات مصرف سورية املركزي وقرار جملس النقد والتسليف رقم 
ن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي من حساب األرباح املدورة. بلغت يتم فصل األرباح املدورة لفروقات القطع غري احملققة وغري القابلة للتوزيع الناجتة ع

وبناًء  ٢٠١٧ كانون األول ٣١و ٢٠١٨ أيلول ٣٠يف  كما  لرية سورية ٨,٩٠٢,٢٩٤,٩٥١ اخلسائر املرتاكمة احملققة يف تاريخ البيانات املالية املوحدة
بينما بلغت األرباح املدورة غري احملققة يف تاريخ البيانات املالية املوحدة .٢٠١٧ل كانون األو   ٣١عليه مل يكن هناك أرباح مدورة قابلة للتوزيع يف 

  .٢٠١٧كانون األول   ٣١و  ٢٠١٨ أيلول ٣٠لرية سورية كما يف  ١٧,٤٤٩,١٩٩,٩٢٦



 

 - ٤٠ -

  الدائنة فوائدال  -١٨

 يتضمن هذا البند مايلي:

    (غير مدققة) أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةال لفترة    
     ٧٢٠١      ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.      

    ١,٦٤٤,٥٦٤,٨٥٩    ١,٤٧٦,٢٤٩,٧٩٣  أرصدة وإيداعات لدى بنوك
   تسهيالت ائتمانية مباشرة:

 :للمؤسسات

   ١٩٩,٩٥٣,٤٧١    ٨١,٤٨٨,٩٧٥ حسابات جارية مدينة  

    ١,٨٠٦,٠٢٢,٦٦٢    ١,٩١٩,٤١٢,٠٣٧  قروض وسلف  
   ٢٧٣,٧٤٢,٢٣٥    ٥٢٤,٩٤٠,٣٤٦ سندات حمسومة   

     ة):ئلألفراد (التجز 
    ٥٥,٢٧٥,٨١١    ١٢٦,٥٥٩,٩١٧  قروض وسلف  
     ٦,٧٧٣      ١٦,٤٠٣  سندات حمسومة  

    ٣,٩٧٩,٥٦٥,٨١١   ٤,١٢٨,٦٦٧,٤٧١    

  
  الفوائد المدينة   -٩١

  يتضمن هذا البند مايلي:

    )غير مدققة( أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةال لفترة    
     ٧٢٠١      ٨١٢٠    
    ل.س.      ل.س.      

    ٤٨,٩٣٨,٢٧٤    ٧١,٥٣٥,٠٤٨  ودائع مصارف
  ودائع عمالء

    ٤,٤٨١,١٩٥    ٤,٧١٨,٣٥٢  حسابات جارية  
    ٢٧٤,٦٧٥,١٦٧    ٤٠٨,٨٧٦,٥٧٢  ودائع توفري  
    ٩٦٥,٤٣٢,٤٩٥    ١,١٠٠,٤٠١,١١٣  ودائع ألجل وخاضعة إلشعار  

    ١٣,٩٤٨,٦١٨    ٢٠,٢٦٣,٢٤١  تأمينات نقدية

    ١,٣٠٧,٤٧٥,٧٤٩    ٢٦٣,١,٦٠٥,٧٩٤    



 

 - ٤١ -

  
 الفترةربح  منّفض للسهم النصيب األساسي والمخ  -٠٢

 يتضمن هذا البند مايلي:

    )غير مدققة( أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةال لفترة    
     ٧٢٠١      ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.      
    ١,٠٢٣,٠٥٦,٣٠٤        ١,١١٩,٢٥٩,٩٥٥    الفرتة أرباح

      ٣٧١,٠٨٢,٨٢١    )  ٧٥,٠٥٠,٤٥٨(  غري حمققة أرباح(خسائر) / 

      ١,٣٩٤,١٣٩,١٢٥        ١,٠٤٤,٢٠٩,٤٩٧    ناً األرباح غري احملققةصايف ربح الفرتة متضم
  مت احتساب النصيب األساسي واملخفض للسهم كما يلي:

    (غير مدققة) أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال   
   ٧٢٠١      ٨٢٠١    

    ل.س.      ل.س.      
    ١,٣٩٤,١٣٩,١٢٥        ١,٠٤٤,٢٠٩,٤٩٧    ربح الفرتة صايف

    ٠٠٠,٥٠٠٥٢,        ٠٠٠,٥٠٠٥٢,    لعدد األسهماملتوسط املرّجح 

    ٢٦,٥٦          ١٩,٨٩      نصيب السهم األساسي واملخفض من ربح الفرتة
  يتطابق نصيب السهم األساسي واملخفض يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها املصرف ذات تأثري على نصيب السهم يف األرباح عند حتويلها. 

  
  النقد وما يوازي النقد   -١٢

 هذا البند مايلي: يتضمن

    )غير مدققة( أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةال لفترة   
      ٧٢٠١     ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.      

    ٦,٨٦٤,٠٦١,١٨٦        ٦,٣١٥,٧٩١,٦٧٧    نقد يف اخلزينة
    ٢٠,١٠٨,٥٧٦,٩٦٧        ٤٤,٤٢١,١١٢,٠٥٨    نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي تستحق خالل ثالثة أشهر

  يضاف: 
    ٨٥,٠٥٥,٤٤٦,٤٨١        ٢٧,٢٢٢,٥٣٨,٤١٢     لدى مصارف تستحق خالل ثالثة أشهر أرصدة  

  تستحق أرصدة لدى املصارف
  )  ٢,٤١٧,٣٩٨,٧٥٨(  )  ٢,٤٨٠,٧٦١,٦٠٣(  خالل ثالثة أشهر (أرصدة متنازع عليها)    

  ينـزل:
  )  ١٢,٠٥٢,٩٠٠,٨٦٣(  )  ١٢,٨٧٥,٦١٧,٩١٢(  ودائع املصارف اليت تستحق خالل ثالثة أشهر  

اية الفرتةا       ٩٧,٥٥٧,٧٨٥,٠١٣        ٦٢,٦٠٣,٠٦٢,٦٣٢    لنقد وما يوازي النقد يف 

  



 

 - ٤٢ -

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  -٢٢
باستخدام أسعار الفوائد والعموالت  سموحةاملالعليا ضمن النشاطات االعتيادية و  دارةاإلو  دارةأعضاء جملس اإلخول يف معامالت مع الشركة األم والشركات احلليفة ومع كبار املسامهني و قام املصرف بالد

  :السنةالفرتة/ فيما يلي ملخص املعامالت مع اجلهات ذات العالقة خالل التجارية و 
      (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠كما في     
  كانون األول   ٣١كما في           وكبار دارةمجلس اإل أعضاء                
    (مدققة) ٧٢٠١      المجموع      وكبار الموظفينالمساهمين     الشركات الحليفة      الشركة األم    

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.   :بنود داخل بيان الوضع المالي الموحد  -أ
  األرصدة المدينة 

    ٤,٧٢٣,٥٧١,٩٨٥  ٥,٧٦٧,٠٧١,١٩٤  -   ٧٥٢,٩٩٤,٣١٥  ٥,٠١٤,٠٧٦,٨٧٩  *أرصدة وحسابات جارية مدينة
    ٣٤,٦٦٧,١٩٤,٤٣٤  ٧,٠٧٨,٧٠٠,٥٥٠  -   -   ٧,٠٧٨,٧٠٠,٥٥٠  اقلأو  الثة أشهرودائع استحقاقها األصلي خالل فرتة ث

  )  ١,٠٣٧,٣٨٠,١١٦( ) ١,١٩٩,٠٣٤,٧٦٠(  -  ) ٢٠٦,٧٣٠,١٣١( ) ٩٩٢,٣٠٤,٦٢٩(  مؤونة أرصدة متنازع عليها
  الدائنة األرصدة  

    ١٣,٥٨٦,٦٠١    ١١,٦٩٦,٦١٨    -      -      ١١,٦٩٦,٦١٨  حسابات جارية دائنة
    ٢,٦٦٣,٧٢٥,٤١٥  ٢,٦٤٧,٠٨٥,٣٥٦  ٢,٦٤٧,٠٨٥,٣٥٦  -   -   ودائع ألجل

    ١١٧,٨٤٦,٦٩٠  ١٠٢,١٧٣,٣١٥  ١٠٢,١٧٣,٣١٥  -   -   ودائع حتت الطلب
    ٢,٥٤٩,٩٤٥  ٨,٨٤٧,٦٦٠  ٨,٨٤٧,٦٦٠  -   -   ودائع توفري

      :بنود خارج الميزانية  - ب
    ٦٨,٨٩٢,٢٨١  ٦٧,٠٥٥,٥٩٧  -   -    ٦٧,٠٥٥,٥٩٧  تعهدات بكفاالت وتكفالت

  أشهر  تسعةلفترة ال      (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال    
   أيلول ٣٠في  المنتهية            وكبار دارةأعضاء مجلس اإل                
    ( غير مدققة) ٧٢٠١      المجموع      المساهمين وكبار الموظفين    الشركات الحليفة      الشركة األم    

  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    :حدالمو  بيان الدخلبنود   -ج
    ٧٥٤,٨٧٦,٥١٢    ٤٨٧,٦٢٢,٧٣٥    -      -      ٤٨٧,٦٢٢,٧٣٥  فوائد وعموالت دائنة

  )  ٥٥,٢٠٥,٢٧٠(  )  ٣٩,٣٨٤,٣٤٨(  )  ٣٩,٣٨٤,٣٤٨(    -      -    تعويضات مدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة
 



 

 - ٤٣ -

 ٢٠١٨ أيلول ٣٠سورية كما يف  لرية ٤,٣٦٠,٠٣٤,٧٦٠ مبلغة والشركات الشقيقتضمن مبلغ أرصدة وحسابات جارية لدى الشركة األم ي  *
ئتمانية املمنوحة لتجمع مصريف خارجي ، متعلق بالتسهيالت اال)٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف ٤,١٩٨,٣٨٠,١١٦(مقابل 

  ).٦لشركة حملية عن طريق املصرف (إيضاح رقم 

وهي  %١٠إىل  %٧ضاء جملس اإلدارة وكبار املسامهني واإلدارة التنفيذية العليا للمصرف بني ترتاوح معدالت الفائدة والعموالت على تعامالت أع
 نفس املعدالت املطبقة على حسابات الودائع.

  .%١,٥اىل  %٠,٠٥ودائع املؤسسة األم هي نفس املعدالت املطبقة على ودائع املصارف واليت ترتاوح بني  معدالت الفائدة على
  :التنفيذية العليا دارةمنافع اإل -د

    )غير مدققة( أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةال لفترة  
      ٧٢٠١       ٨٢٠١     
    ل.س.      ل.س.      

    ٤٤,٢٩٨,٣٧٣    ٦٢,٧٩٧,٥٠٠  رواتب ومكافآت
    ٧٤,٠٤٤,٦٢٥    ٥٢,٥٨٠,٤٨٤  بدالت وتعويضات ومكافآت جملس اإلدارة

    ١١٨,٣٤٢,٩٩٨    ١١٥,٣٧٧,٩٨٤    
  
  عالقة أخرى تعامالت مع أطراف ذات -ه

املالية. إن حصة والوساطة شركة املركز املايل الدويل للخدمات  للمصرف والشركة التابعة البيانات املالية وجزةاملتشمل البيانات املالية املوحدة املرحلية 
  التابعة موضحة كما يلي: رأمسال الشركة املصرف يف 

    التابعةرأسمال الشركة حصة المصرف من   
  كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في       
    (مدققة) ٢٠١٧      (غير مدققة)  ٢٠١٨    نسبة الملكية    
    ل.س.      ل.س.    %    
    ٨٥,٠٠٠,٠٠٠    ٨٥,٠٠٠,٠٠٠  ٨٥  املركز املايل الدويل للخدمات املالية شركة

  لرية سورية. ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠يبلغ رأمسال شركة املركز املايل الدويل للخدمات والوساطة املالية 

لرية سورية ال غري.مت استبعاد رصيد اإلستثمار يف  ٨٥,٠٠٠,٠٠٠بلغت حصة املصرف من رأمسال شركة املركز املايل الدويل للخدمات والوساطة املالية 
  الشركات التابعة عند إعداد البيانات املالية املوحدة.

اهلا االعتيادية) بتعامالت جتارية مع املصارف ذات العالقة وكبار املسامهني ة إىل التعامالت مع أعضاء اإلدارة العليا قامت اجملموعة (ضمن أعمضافباإل
ألطراف ذات حبدود التعامالت التجارية السائدة، وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية السائدة. إن مجيع التسهيالت االئتمانية املمنوحة ل

  العالقة تعترب عاملة ومل يؤخذ هلا أية خمصصات.

  



 

 - ٤٤ -

 والقيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت االئتمانية حسب درجة المخاطر توزيع التعرضات االئتمانية  -٣٢

  :توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر -١
  حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل: املباشرة تتوزع التعرضات االئتمانية-أ

    الشركات                
          الحكومة      تالمؤسسا                            
     المجموع      والقطاع العام      والمتوسطةالصغيرة       الكبرىالشركات       القروض العقارية      األفراد      (غير مدققة) ٨٢٠١ أيلول ٣٠في كما 
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

   ١٣,٠٦٤,٧٠٧,٠٧٨    -      ١,٤٧٨,٤٣٣,٤٨٢   ٩,٩٣٨,٩١٩,٧٤٥   ١,٢٢٥,٦٦٨,٣٣٩   ٤٢١,٦٨٥,٥١٢      عادية (مقبولة املخاطر)
    ١٢,٤٨٩,٤٩٦,٩٢١    -      ٨٨٢,٢٢٢,٦٣٥    ١١,٥٩٩,١٥٠,٠٤٩    ٦,٦٤١,٠٣٢    ١,٤٨٣,٢٠٥   حتت املراقبة (تتطلب اهتماما خاصاً)

    ١٨,٤٦١,٨٥٢,٣٢٢    -      ٢,٠٧٩,٣١٨,٩٠٨    ١٤,٧٦٩,٩٨٥,٠٢٥    ١,٢٠٩,٣٤٥,٤٣٤    ٤٠٣,٢٠٢,٩٥٥      غري مستحقةمنها 
    ٧,٠٩٢,٣٥١,٦٧٧   -      ٢٨١,٣٣٧,٢٠٩   ٦,٧٦٨,٠٨٤,٧٦٩   ٢٢,٩٦٣,٩٣٧   ١٩,٩٦٥,٧٦٢      مستحقةمنها 
    ١,٣٠٩,٧١٠,٨٤٧   -      ١٦٥,٤٦٤,٥٥٠   ١,١٣٠,٧٠٣,٢٢٠   ١٣,٠٦٩,٥٤٩   ٤٧٣,٥٢٨     يوم ٣٠لغاية   
    ٢,٩٠٣,٦٢٢,١٦٣   -      ٤٩,٤٣٣,٦٣٦   ٢,٨٢٧,٧٨٩,١٧٥   ٩,١٨٦,٨٩٥   ١٧,٢١٢,٤٥٧   يوم ٦٠لغاية  ٣١من   
    ٦٧٦,١٩٤,٣٣٢   -      ١٦,٩٧٢,٣٢١   ٦٥٧,٠٩٨,١٩٩   ٧٠٧,٤٩٣    ١,٤١٦,٣١٩    يوم  ٩٠لغاية  ٦١من   
    ٢,٢٠٢,٨٢٤,٣٣٥   -      ٤٩,٤٦٦,٧٠٢   ٢,١٥٢,٤٩٤,١٧٥   -     ٨٦٣,٤٥٨    يوم ١٨٠لغاية  ٩١من   

   ٩,٠١٢,٦٧٩,٤٦٢    -      ٣٧٠,٢٩٦,٠٥٥    ٨,٦١٣,٣٧٥,٩٢١    ٥,٧٠٢,٩٧٩    ٢٣,٣٠٤,٥٠٧     غري عاملة
  منها:
    -      -      -     -      -      -       دون املستوى  
    -      -      -      -      -      -       مشكوك فيها  
    ٩,٠١٢,٦٧٩,٤٦٢    -      ٥٣٧٠,٢٩٦,٠٥    ١٨,٦١٣,٣٧٥,٩٢    ٥,٧٠٢,٩٧٩    ٧٢٣,٣٠٤,٥٠     هالكة (رديئة )  

    ٣٤,٥٦٦,٨٨٣,٤٦١    -      ٢٢,٧٣٠,٩٥٢,١٧    ٥٣٠,١٥١,٤٤٥,٧١    ١,٢٣٨,٠١٢,٣٥٠    ٤٤٦,٤٧٣,٢٢٤     اجملموع
  )  ٤,٣٠٨,٥٤٦,٦٤٦(    -    )  ٢٧٥,٠٨٣,٧٥٥(  )  ٤,٠١٥,٢١٥,٣٧٩(  )  ٣,٩٨٩,٨٧٨(  )  ١٤,٢٥٧,٦٣٤(     يطرح: فوائد معلقة

  )١٠,١٣٩,٢٦٧,٩٥٩(    -    )  ٩٩٨,٩٢٢,٧٧٥( )  ٨,٩٩٧,٠٣٤,٩٧٢(  )  ١١٣,٢٦١,٨٥٧(  )  ٣٠,٠٤٨,٣٥٥(     يطرح: خمصص التدين

    ٦٢٠,١١٩,٠٦٨,٨٥    -      ٢١,٤٥٦,٩٤٥,٦٤    ٤١٧,١٣٩,١٩٥,٣٦    ١,١٢٠,٧٦٠,٦١٥    ٥٤٠٢,١٦٧,٢٣     الصايف



 

 - ٤٥ -

    الشركات                
            الحكومة      المؤسسات      الشركات                        

    المجموع      والقطاع العام      والمتوسطة الصغيرة      الكبرى      القروض العقارية      األفراد      (مدققة) ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما في 
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

 

   ١٠,٣٩١,٨٠٦,٩٤٨    -     ٩١٨,٦٢٨,٦٠٢   ٨,٥٠٦,٧٤٤,١٦١   ٧٥١,٦٠٣,٣٨١   ٢١٤,٨٣٠,٨٠٤      مقبولة املخاطر)عادية (
    ١١,٦٨٧,٣٢٥,٢٥٩    -      ٤٩٤,٦٦١,٧٣٦    ١١,١٨٣,٣٨٩,٤٩٩    ٨,٢٦٨,٥١٩    ١,٠٠٥,٥٠٥   حتت املراقبة (تتطلب اهتماما خاصاً)

    ١١,٦١١,٢٢٩,٢٧٠    -      ١,٠٨٧,٢٠٨,٩٠٠    ٩,٥٩٧,٤٢٦,٢٧٢    ٧٢٨,٤٩٨,٦٦٩    ١٩٨,٠٩٥,٤٢٩      غري مستحقةمنها 
    ١٠,٤٦٧,٩٠٢,٩٣٧   -      ٣٢٦,٠٨١,٤٣٨   ١٠,٠٩٢,٧٠٧,٣٨٨   ٣١,٣٧٣,٢٣١   ١٧,٧٤٠,٨٨٠      مستحقةمنها 
    ٢,٨٠٥,٥٠١,٨٢٩   -      ٢٠٩,٧٩٣,٠٣٩   ٢,٥٦٥,٠٣٨,٨٣٧   ١٤,٤٠٠,٧٥٩   ١٦,٢٦٩,١٩٤     يوم ٣٠لغاية   
    ٣,٦٤٤,٢٦٠,٩٤٤   -      ٦١,٨٣٥,٥٤١   ٣,٥٧٢,٠٦٢,٨٨٠   ٩,٦٢٣,٩٥٢   ٧٣٨,٥٧١   يوم ٦٠لغاية  ٣١من   
    ٧٦١,٨٠٥,٦٧٢   -      ٢٤,٣٤٤,٧٨٥   ٧٣٧,٤٦٠,٨٨٧   -      -     يوم  ٩٠لغاية  ٦١من   
    ٣,٢٥٦,٣٣٤,٤٩٢   -      ٣٠,١٠٨,٠٧٣   ٣,٢١٨,١٤٤,٧٨٤   ٧,٣٤٨,٥٢٠   ٧٣٣,١١٥    يوم ١٨٠لغاية  ٩١من   

   ٨,٦٩٦,٨٤٠,٩٣٥      -      ٤٧٤,٨١٢,٦٧١    ٨,١٨٣,٥٨٤,٠٥٩    ٩,٥٧٥,٠٥٢    ٢٨,٨٦٩,١٥٣     غري عاملة
  منها:
      ١٢,٦٦٢    -      -     -      -        ١٢,٦٦٢     دون املستوى  
    ٣١٣,٦٠١,٠٦٧    -      ١٤,١٠٦,٣٣٠    ٢٩٩,٤٩٤,٧٣٧    -      -       مشكوك فيها  
    ٢٠٦,٢٢٧,٣٨٣,٨    -      ١٣٤,٧٠٦,٤٦٠    ٣٢٢,٠٨٩,٨٨٤,٧    ٢٠٥,٥٧٥,٩    ٤٩١,٨٥٦,٢٨     هالكة (رديئة )  

    ١٤٢,٩٧٣,٧٧٥,٣٠    -      ٠٩٠,١٠٣,٨٨٨,١    ٧١٩,٧١٧,٨٧٣,٢٧    ٢٩٥,٤٤٦,٧٦٩    ٢٤٦,٧٠٥,٢٤٤     اجملموع
  )  ٣,٦٧٤,١٨٩,٥١٢(    -    )  ٢٩٧,٢٩٢,٦٠١(  )  ٣,٣٥٤,٦٥٩,١٦٩(  )  ٦,٢٨١,٤١٠(  )  ١٥,٩٥٦,٣٣٢(     يطرح: فوائد معلقة

  )٠٣٠,٤٧٠,٣٣٥,٠١(    -    )٦٤٦,١٣٠,٠٢٦,١( )  ٩,١٦٠,٦٧٣,٤٢١(  )  ٦٠٦,٤٤٤,١١٤(  )  ٣٥٧,٢٢١٣٤,(     يطرح: خمصص التدين

    ٦٠٠,٣١٣,٧٦٦,١٦    -      ٢٧٦,٦٧٩,٥٦٤    ١٥,٣٥٨,٣٨٥,١٢٩    ٦٩٣,٧٢٠,٦٤٨    ١٩٤,٥٢٧,٧٧٣     الصايف



 

 - ٤٦ -

  تتوزع التعرضات االئتمانية غري املباشرة حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل: -ب
  

    الشركات                        
          الحكومة      المؤسسات                            

       المجموع      والقطاع العام      والمتوسطةالصغيرة       الكبرىالشركات       القروض العقارية      األفراد      (غير مدققة) ٨١٢٠ أيلول ٣٠كما في 
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

    ٥,٩٢٩,١٦٣,٢٧٢    -      ٢,٠٠٩,٩١٠,١٧٦    ٣,٩١٩,٢٥٣,٠٩٦    -      -        عادية (مقبولة املخاطر)
    ٢,٧٢٠,٣٧٢,٠٥٤    -      ٥٧٤,٢٦٣,١٢٦    ٢,١٤٦,١٠٨,٩٢٨    -      -      اهتماماً خاصاً) حتت املراقبة (تتطلب
    ٨,٦٤٩,٥٣٥,٣٢٦    -      ٢,٥٨٤,١٧٣,٣٠٢    ٦,٠٦٥,٣٦٢,٠٢٤    -      -        منها غري مستحقة

    ١٧,١٠٧,٦٦٠    -      ١٠,٥٥٢,٦٦٠    ٦,٥٥٥,٠٠٠    -      -        غري عاملة
  منها:
    -      -      -      -      -      -        دون املستوى  
    -      -      -      -      -      -        وك فيهامشك  
    ١٧,١٠٧,٦٦٠    -      ١٠,٥٥٢,٦٦٠    ٦,٥٥٥,٠٠٠    -      -        هالكة (رديئة)  

    ٨,٦٦٦,٦٤٢,٩٨٦    -      ٢,٥٩٤,٧٢٥,٩٦٢    ٦,٠٧١,٩١٧,٠٢٤    -      -        اجملموع
  يطرح: خمصص تدين التسهيالت

  )  ٣٢٨,١٠٢,٣٠(    -    )  ٧٥,١١٩,٨٧(  )  ٢٢,٩٨٢,٤٢٦(    -      -      غري املباشرةاالئتمانية   

    ٣٨,٦٣٨,٥٤٠,٦٨    -      ٨٥٢,٥٨٩,٦٠٦,٠    ٦,٠٤٨,٩٣٤,٥٩٨    -      -        الصايف



 

 - ٤٧ -

    الشركات                  
            الحكومة      المؤسسات      الشركات                        

    المجموع      والقطاع العام      والمتوسطة الصغيرة      الكبرى      القروض العقارية      األفراد      (مدققة) ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما في 
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.            

    ٤,١٥٣,٦٤٦,٨١٥    -      ١,٠٣٦,٦٢٦,٩٩٠    ٢,٤٥٨,٤٢٤,١١١    ٥٧٠,٧٥٧,٠٠٠    ٨٧,٨٣٨,٧١٤      عادية (مقبولة املخاطر)
    ٢,٠٠٦,٢١٧,٦٢٦    -      ٢٤١,١٩٦,٣٠٢    ١,١١٢,٧٩٩,١٠٩    ٦٥٢,٢٢٢,٢١٥    -      حتت املراقبة (تتطلب اهتماماً خاصاً)

    ٦,١٥٩,٨٦٤,٤٤١    -      ١,٢٧٧,٨٢٣,٢٩٢    ٣,٥٧١,٢٢٣,٢٢٠    ١,٢٢٢,٩٧٩,٢١٥    ٨٧,٨٣٨,٧١٤      منها غري مستحقة
    ١٩,١٠٧,٦٦٠    -      ١٢,٥٥٢,٦٦٠    ٦,٥٥٥,٠٠٠    -      -        غري عاملة

  منها:
    -      -      -      -      -      -        دون املستوى  
    -      -      -      -      -      -        مشكوك فيها  
    ١٩,١٠٧,٦٦٠    -      ١٢,٥٥٢,٦٦٠    ٦,٥٥٥,٠٠٠    -      -        هالكة (رديئة)  

    ٦,١٧٨,٩٧٢,١٠١    -      ١,٢٩٠,٣٧٥,٩٥٢    ٣,٥٧٧,٧٧٨,٢٢٠    ١,٢٢٢,٩٧٩,٢١٥    ٨٧,٨٣٨,٧١٤      اجملموع
  يطرح: خمصص تدين التسهيالت

  )  ١١٥,٦٣٢,٥٣(    -    )  ٤,٩٩٦,٢٢٠(  )  ٤,١١٤,٠٨٩(  )  ٦,٥٢٢,٢٢٢(    -      غري املباشرةاالئتمانية   

    ٧٠٦,١٦٣,٣٣٩,٥    -      ٢١,٢٨٥,٣٧٩,٧٣    ٣,٥٧٣,٦٦٤,١٣١    ٣١,٢١٦,٤٥٦,٩٩    ٧١٤,٨٣٨٨٧,      صايفال



 

 - ٤٨ -

  :االئتمانية توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت -٢
  وفق اجلدول التايل: املرحلياملوحد ع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت داخل بيان املركز املايل توز ت -أ

  
    ركاتالش                        

          الحكومة      المؤسسات                            
     المجموع      والقطاع العام      الصغيرة والمتوسطة      الشركات الكبرى      القروض العقارية      األفراد      (غير مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠كما في 

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  ٨,٦٤٨,١٠٥,٨٥٣    -      ١,٢٤٤,٣٧٤,٣٨٦    ٦,٠١٦,٩٣٩,٦٩١    ١,١٠٥,٧٣٣,٨٤٢    ٢٨١,٠٥٧,٩٣٤      عادية (مقبولة املخاطر)

  ٥,٥٢٥,٦٢٢,٥٨٣    -      ٧٠٦,٧٦٨,٨٧٦    ٤,٨١٢,١٤١,٩٢٣    ٦,٧١١,٧٨٤    -     حتت املراقبة (تتطلب اهتماماً خاصاً)
    ٥٤٧,٤٥٣,٩٧٠    -      ١٤٧,٠٠٠,٦٩٩    ٣٩٤,٢٥٠,٨٣٣    ٥,٦٢٢,٤٣٨    ٥٨٠,٠٠٠      غري عاملة

  منها:
    -      -      -      -      -      -        دون املستوى  
    -      -      -      -      -      -        مشكوك فيها  
    ٥٤٧,٤٥٣,٩٧٠    -      ١٤٧,٠٠٠,٦٩٩    ٣٩٤,٢٥٠,٨٣٣    ٥,٦٢٢,٤٣٨    ٠,٠٠٠٥٨      هالكة (رديئة)  

    ١٤,٧٢١,١٨٢,٤٠٦    -      ٢,٠٩٨,١٤٣,٩٦١    ١١,٢٢٣,٣٣٢,٤٤٧    ١,١١٨,٠٦٨,٠٦٤    ٢٨١,٦٣٧,٩٣٤      اجملموع
  منها:
    ٣١٦,١٣٣,٢٨٧    -      ٤٥,٤٣٤,٤٠٧    ١٢١,٨٠٣,٧٢٨    ٣,٧٧٢,٥٨٧    ١٤٥,١٢٢,٥٦٥      تأمينات نقدية  
  ١٤,٣٦٦,١٣٣,٩٥٩    -      ٢,٠٣٠,٩٨٨,٦٣٨    ١١,٠٨٤,٣٣٤,٤٧٥    ١,١١٤,٢٩٥,٤٧٧    ١٣٦,٥١٥,٣٦٩    كفاالت مصرفية عقارية  
    ٣٨,٩١٥,١٦٠    -      ٢١,٧٢٠,٩١٦    ١٧,١٩٤,٢٤٤    -      -        سيارات وآليات  

    ١٤,٧٢١,١٨٢,٤٠٦    -      ٢,٠٩٨,١٤٣,٩٦١    ١١,٢٢٣,٣٣٢,٤٤٧    ٠٦٤,٠٦٨١,١١٨,    ٢٨١,٦٣٧,٩٣٤      اجملموع



 

 - ٤٩ -

    الشركات                  
            الحكومة      المؤسسات      الشركات                        

    المجموع      والقطاع العام      والمتوسطة الصغيرة      الكبرى      القروض العقارية      األفراد      (مدققة) ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما في 
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      س.ل.            

    ٧,٤٤٧,١٩٣,٢٠٠    -      ٨٦١,٣٨٨,٣٥١    ٥,٧٨٣,٨٣٦,٨٨٠    ٦٨٤,٠٩١,٢٤٠    ١١٧,٨٧٦,٧٢٩      عادية (مقبولة املخاطر)
    ٦,١٢٥,٨٢٩,٩٦٥    -      ٣٥٩,٧٤١,١٨٣    ٥,٧٥٩,٣٨٦,٩٨٣    ٦,٧٠١,٧٩٩    -      حتت املراقبة (تتطلب اهتماماً خاصاً)

    ١,٢٧٨,١٣٢,٢٧٢    -      ٢٦٣,٢٥٢,٣٧٤    ١,٠٠٥,٦٧٣,٧٦٧    ٨,١٠٣,١٦٦    ١,١٠٢,٩٦٥      غري عاملة
  منها:
    -      -      -      -      -      -        دون املستوى  
    ١٦٦,٢٨٨,٧٣٥    -      ١٤,١٠٦,٣٣٠    ١٥٢,١٨٢,٤٠٥    -      -        مشكوك فيها  
    ١,١١١,٨٤٣,٥٣٧    -      ٢٤٩,١٤٦,٠٤٤    ٨٥٣,٤٩١,٣٦٢    ٨,١٠٣,١٦٦    ١,١٠٢,٩٦٥      هالكة (رديئة)  
    ١٤,٨٥١,١٥٥,٤٣٧    -      ١,٤٨٤,٣٨١,٩٠٨    ١٢,٥٤٨,٨٩٧,٦٣٠    ٦٩٨,٨٩٦,٢٠٥    ١١٨,٩٧٩,٦٩٤      موعاجمل

  منها:
    ٣٣٨,٦١٨,٩٥٧    -      ١٦,٣٤٥,٤٢٥    ٢٤٦,٠٣٦,٥١٦    ١,٨٧٣,٠٩٣    ٧٤,٣٦٣,٩٢٣      تأمينات نقدية  
    ١٤,٤٣٢,٦٧٣,٦٩٧    -      ١,٤٢٨,١١٨,٢٥٠    ١٢,٢٦٢,٩١٦,٥٦٤    ٦٩٧,٠٢٣,١١٢    ٤٤,٦١٥,٧٧١    كفاالت مصرفية عقارية  
    ٧٩,٨٦٢,٧٨٣    -      ٣٩,٩١٨,٢٣٣    ٠٥٣٩,٩٤٤,٥    -      -        سيارات وآليات  

    ١٤,٨٥١,١٥٥,٤٣٧    -      ١,٤٨٤,٣٨١,٩٠٨    ١٢,٥٤٨,٨٩٧,٦٣٠    ٦٩٨,٨٩٦,٢٠٥    ١١٨,٩٧٩,٦٩٤      اجملموع 



 

 - ٥٠ -

 
  :جلدول التايلتوزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت خارج بيان املركز املايل املوحد وفق ا -ب

  
    الشركات                        

          الحكومة      المؤسسات                            
     المجموع      والقطاع العام      الصغيرة والمتوسطة      الشركات الكبرى      القروض العقارية      األفراد      (غير مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠كما في 

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ٣,٦٦٧,٧٤٤,٨١٤    -      ١,٤١٣,١٠٩,٣٢٧    ٢,٢٥٤,٦٣٥,٤٨٧    -      -        لة املخاطر)عادية (مقبو 

    ٩٤٠,٥٧٦,٢١٩    -      ٤١٧,٢٨٤,٨٤٠    ٥٢٣,٢٩١,٣٧٩    -      -      حتت املراقبة (تتطلب اهتماماً خاصاً)
   ٤,٩٩٨,٠٣٥    -      ٤,٣٥٤,٣٨٥    ٦٤٣,٦٥٠    -      -        غري عاملة

 منها:

    -      -      -      -      -      -        دون املستوى  
    -      -      -      -      -      -        مشكوك فيها  
    ٤,٩٩٨,٠٣٥    -      ٤,٣٥٤,٣٨٥    ٦٤٣,٦٥٠    -      -        هالكة (رديئة)  

    ٤,٦١٣,٣١٩,٠٦٨    -      ١,٨٣٤,٧٤٨,٥٥٢    ٢,٧٧٨,٥٧٠,٥١٦    -      -        اجملموع
 منها:

    ٢,٢٧١,٤٦٧,٣٧٠    -      ٦٤٨,٧٢٨,٧٨٧    ١,٦٢٢,٧٣٨,٥٨٣    -      -        تأمينات نقدية  
    ٢,٣٤١,٨٥١,٦٩٨    -      ١,١٨٦,٠١٩,٧٦٥    ١,١٥٥,٨٣١,٩٣٣    -      -      رفية عقاريةكفاالت مص  

    ٤,٦١٣,٣١٩,٠٦٨    -      ١,٨٣٤,٧٤٨,٥٥٢    ٢,٧٧٨,٥٧٠,٥١٦    -      -        اجملموع



 

 - ٥١ -

    الشركات                  
          الحكومة      المؤسسات      الشركات                        

    المجموع      والقطاع العام      والمتوسطة الصغيرة      الكبرى      ض العقاريةالقرو       األفراد      (مدققة) ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما في 
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.            

    ٢,٥٤٨,٧٤١,١٤١    -      ٨٨٨,٠٠٤,٨١٨    ١,٠٠٣,٦٧٧,٤٦٥    ٥٦٩,٦٨٨,٤٣٢    ٨٧,٣٧٠,٤٢٦      عادية (مقبولة املخاطر)
    ٨١١,١٩٧,٨٣٩    -      ١٣٨,٧٧٩,٣٠١    ٦٧٢,٤١٨,٥٣٨    -      -      حتت املراقبة (تتطلب اهتماماً خاصاً)

    ٦,٩٥٥,٤٠٤    -      ٦,٠٠٩,٩٩٧    ٩٤٥,٤٠٧    -      -        غري عاملة
  منها:
    -      -      -      -      -      -        دون املستوى  
    -      -      -      -      -      -        مشكوك فيها  
    ٦,٩٥٥,٤٠٤    -      ٦,٠٠٩,٩٩٧    ٩٤٥,٤٠٧    -      -        هالكة (رديئة)  

    ٣,٣٦٦,٨٩٤,٣٨٤    -      ١,٠٣٢,٧٩٤,١١٦    ١,٦٧٧,٠٤١,٤١٠    ٥٦٩,٦٨٨,٤٣٢    ٠,٤٢٦٨٧,٣٧      اجملموع
  منها:
    ١,٧١٨,١٦١,٩٦٥    -      ٢٩٣,١٤٤,٠٢١    ٧٩٩,٧٧٨,٩٢٢    ٥٦٥,٨٢٦,٠٧٩    ٥٩,٤١٢,٩٤٣      تأمينات نقدية  
    ١,٦٤٨,٧٣٢,٤١٩    -      ٧٣٩,٦٥٠,٠٩٥    ٨٧٧,٢٦٢,٤٨٨    ٣,٨٦٢,٣٥٣    ٢٧,٩٥٧,٤٨٣    كفاالت مصرفية عقارية  

    ٣,٣٦٦,٨٩٤,٣٨٤    -      ١,٠٣٢,٧٩٤,١١٦    ١,٦٧٧,٠٤١,٤١٠    ٥٦٩,٦٨٨,٤٣٢    ٨٧,٣٧٠,٤٢٦      موعاجمل



 

 - ٥٢ -

 التركز حسب القطاع االقتصادي  -٤٢

  يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وكما يلي:
                حكومة                                                
    المجموع     أخرى     وقطاع عام     أفراد     أسهم      زراعة      عقارات     تجارة     صناعة     مالي   القطاع االقتصادي 
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٤٩,٦٩٠,٢٣٤,٦٧٤    -      -      -      -      -      -      -      -      ٤٩,٦٩٠,٢٣٤,٦٧٤  بنوك مركزيةأرصدة لدى 
    ٢٤,٧٤١,٧٧٦,٨٠٩    -      -      -      -      -      -      -      -      ٢٤,٧٤١,٧٧٦,٨٠٩  أرصدة لدى مصارف 
    ٤٦,٩٠٧,٢٠٣,٤٠٥    -      -      -      -      -      -      -      -      ٤٦,٩٠٧,٢٠٣,٤٠٥  ايداعات لدى مصارف

   تسهيالت ائتمانية
    ٢٠,١١٩,٠٦٨,٨٥٦  ١,٥٠٨,٨٦٧,٢٥٩    -      -      -      ٧٦,٧٤٠,١١٧    ١,٨٣١,٨٥٦,٦٩٩  ١٣,٢٧٢,٧٤٦,١٢٥  ٣,٤٢٨,٨٥٨,٦٥٦    -    مباشرة (بالصايف)  
    ٣٠٧,٨٠٢,٣٦٦    ٤٢٥,٥٦٩    -      -      -      -      ١٢,٤٦٢,٣٧٤    ١١٤,٢١٨,٢٨٢    ١٧,٠٣٣,٧٣٩    ١٦٣,٦٦٢,٤٠٢  موجودات أخرى  

  وديعة جممدة لدى مصرف
    ٢,٥٩٦,٤٤٢,٩٨٢    -      -      -      -      -      -      -      -      ٢,٥٩٦,٤٤٢,٩٨٢  سورية املركزي  

  أيلول ٣٠ يف كمامجايل  إلا
    ١٤٤,٣٦٢,٥٢٩,٠٩٢  ٨٢٨,٢٩٢,٥٠٩١,    -      -      -      ٧٦,٧٤٠,١١٧    ١,٨٤٤,٣١٩,٠٧٣  ١٣,٣٨٦,٩٦٤,٤٠٧  ٣,٤٤٥,٨٩٢,٣٩٥  ١٢٤,٠٩٩,٣٢٠,٢٧٢  )(غري مدقق ٨٢٠١  

    كانون  ٣١ يف كمااإلمجايل  
    ١٣١,٠٦٦,٣٩٥,٠٦٤  ٥٠١,١٢٦,٦٧٢,١    -      -      -      ١,٥٧٢,٥٥٦    ٧٧٨,٧٣١,٥١٦  ١١,٥٤٢,٢٢٧,٥١٦  ٣,١٢٥,٢٤٢,٣٣٣  ١١٤,١١٧,٤٩٤,٤٧١  (مدقق) ٧٢٠١األول   

  
  



 

 - ٥٣ -

  %٢ساسية) للتغير في سعر الفائدة مخاطر أسعار الفائدة (أسلوب تحليل الح  -٥٢
    (غير مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال    في أسعار الفائدة زيادةأثر ال

  حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    حساسية حقوق الملكية     اح والخسائر)(األرب      المتراكمة      العملة    

    ل.س.      ل.س.       ل.س.     
  )  ٧٨,٣٣٤,٣٥٠(  )  ١٠٤,٤٤٥,٨٠٠(  )  ٥,٢٢٢,٢٩٠,٠٠٠(  لرية سورية

      ٢٤٨,٩١٨,٠٣٩        ٣٣١,٨٩٠,٧١٨        ١٦,٥٩٤,٥٣٥,٩١٤    دوالر أمريكي
      ٤٠,٤١٤,١٥٩        ٥٣,٨٨٥,٥٤٥        ٢,٦٩٤,٢٧٧,٢٥١    يورو

      ٤٣٩,٣٦١          ٥٨٥,٨١٥        ٢٩,٢٩٠,٧٢٩    جنيه اسرتليين
      ٨٤٠,٧٧٩        ١,١٢١,٠٣٩        ٥٦,٠٥١,٩٣٨    ين ياباين

        ١,٦٦٦          ٢,٢٢١          ١١١,٠٤٦    عمالت أخرى
  

    مدققة) (غير ٨٢٠١ أيلول ٣٠في أشهر المنتهية  تسعةلفترة ال    في أسعار الفائدة نقصأثر ال
  يراد الفائدةإحساسية       الفجوة          
    حساسية حقوق الملكية     (األرباح والخسائر)      اكمةالمتر      العملة    

     ل.س.     ل.س.       ل.س.    
      ٧٨,٣٣٤,٣٥٠        ١٠٤,٤٤٥,٨٠٠    )  ٥,٢٢٢,٢٩٠,٠٠٠(  لرية سورية

  )  ٢٤٨,٩١٨,٠٣٩(  )  ٣٣١,٨٩٠,٧١٨(      ١٦,٥٩٤,٥٣٥,٩١٤    دوالر أمريكي
  )  ٤٠,٤١٤,١٥٩(  )  ٥٣,٨٨٥,٥٤٥(      ٢,٦٩٤,٢٧٧,٢٥١    يورو

  )    ٤٣٩,٣٦١(  )    ٥٨٥,٨١٥(      ٢٩,٢٩٠,٧٢٩    ليينجنيه اسرت 
  )    ٨٤٠,٧٧٩(  )  ١,١٢١,٠٣٩(      ٥٦,٠٥١,٩٣٨    ين ياباين

  )    ١,٦٦٦(  )    ٢,٢٢١(        ١١١,٠٤٦    عمالت أخرى
  

    (مدققة) ٢٠١٧كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في     أثر الزيادة في أسعار الفائدة
  حساسية إيراد الفائدة                
    حساسية حقوق الملكية      (األرباح والخسائر)      الفجوة المتراكمة      العملة    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          

  )  ٣١,٤٨٥,٧٠٥(  )  ٤١,٩٨٠,٩٤٠(  )  ٢,٠٩٩,٠٤٧,٠٠٠(  لرية سورية
  )  ٣٦,٨٤٠,٠٤٨(  )  ٤٩,١٢٠,٠٦٤(  )  ٢,٤٥٦,٠٠٣,١٧٩(  دوالر أمريكي

      ٤٠,٦٧٤,٠٩٠        ٥٤,٢٣٢,١٢٠        ٢,٧١١,٦٠٦,٠١٤    يورو
      ٤٣٣,٣١٩          ٥٧٧,٧٥٩        ٢٨,٨٨٧,٩٢٦    جنيه اسرتليين

      ٨٤٧,٥١١        ١,١٣٠,٠١٤        ٥٦,٥٠٠,٧٠٦    ين ياباين
      ١,٥٩٨          ٢,١٣٠          ١٠٦,٥٠٦    عمالت أخرى



 

 - ٥٤ -

    (مدققة) ٢٠١٧كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في     أثر النقص في أسعار الفائدة
  حساسية إيراد الفائدة                
    حساسية حقوق الملكية      (األرباح والخسائر)      الفجوة المتراكمة      العملة    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          

    ٣١,٤٨٥,٧٠٥        ٤١,٩٨٠,٩٤٠    )  ٢,٠٩٩,٠٤٧,٠٠٠(  لرية سورية
    ٣٦,٨٤٠,٠٤٨        ٤٩,١٢٠,٠٦٤    )  ٢,٤٥٦,٠٠٣,١٧٩(  دوالر أمريكي

  )  ٤٠,٦٧٤,٠٩٠(  )  ٥٤,٢٣٢,١٢٠(      ٢,٧١١,٦٠٦,٠١٤    يورو
  )    ٤٣٣,٣١٩(  )    ٥٧٧,٧٥٩(      ٢٨,٨٨٧,٩٢٦    يه اسرتليينجن

  )    ٨٤٧,٥١١(  )  ١,١٣٠,٠١٤(      ٥٦,٥٠٠,٧٠٦    ين ياباين
  )    ١,٥٩٨(  )    ٢,١٣٠(        ١٠٦,٥٠٦    عمالت أخرى

  
  %١٠مخاطر العمالت (أسلوب تحليل الحساسية) للتغير في سعر صرف العملة   -٦٢

    مدققة) (غير ٨٢٠١ أيلول ٣٠المنتهية في أشهر  سعةتال لفترة        أثر الزيادة في سعر الصرف
   األثر على حقوق الملكية      الخسائرو  األرباحاألثر على       مراكز القطع      العملة    

  ل.س.   ل.س.   ل.س.     
  )  ٩,٥٠٠,٠١٥(  )  ١٢,٦٦٦,٦٨٦(  )  ١٢٦,٦٦٦,٨٦٤(  قطع تشغيلي – دوالر أمريكي
      ١,٧٣٩,٢٥٧,٦٢٨        ١,٧٣٩,٢٥٧,٦٢٨        ١٧,٣٩٢,٥٧٦,٢٨٠    قطع بنيوي – دوالر أمريكي

      ٤,٢٥٦,٨٣٩        ٥,٦٧٥,٧٨٥        ٥٦,٧٥٧,٨٥١    قطع تشغيلي – يورو
      ٢٦٧,٠٠٩,٦٨٦        ٢٦٧,٠٠٩,٦٨٦        ٢,٦٧٠,٠٩٦,٨٥٧    قطع بنيوي –يورو 

      ٢,٢٥٧,٨٧٨        ٣,٠١٠,٥٠٤        ٣٠,١٠٥,٠٤١    جنيه اسرتليين
      ٤,٢٠٣,٨٩٥        ٥,٦٠٥,١٩٤        ٥٦,٠٥١,٩٣٨    ين ياباين

      ٨,٣٢٨          ١١,١٠٥          ١١١,٠٤٦    فرنك سويسري
      ٣,٤٠٥,١٥٩        ٤,٥٤٠,٢١٢        ٤٥,٤٠٢,١١٧    عمالت أخرى

  
    مدققة) (غير ١٨٢٠ أيلول ٣٠في أشهر المنتهية  تسعةلفترة ال    أثر النقص في سعر الصرف

   ق الملكيةاألثر على حقو       الخسائرو  األرباحاألثر على       مراكز القطع      العملة    

  ل.س.   ل.س.   ل.س.     
      ٩,٥٠٠,٠١٥        ١٢,٦٦٦,٦٨٦    )  ١٢٦,٦٦٦,٨٦٤(  قطع تشغيلي – دوالر أمريكي
  )  ١,٧٣٩,٢٥٧,٦٢٨(  )  ١,٧٣٩,٢٥٧,٦٢٨(      ١٧,٣٩٢,٥٧٦,٢٨٠    قطع بنيوي – دوالر أمريكي

  )  ٤,٢٥٦,٨٣٩(  )  ٥,٦٧٥,٧٨٥(      ٥٦,٧٥٧,٨٥١    قطع تشغيلي – يورو
  )  ٢٦٧,٠٠٩,٦٨٦(  )  ٢٦٧,٠٠٩,٦٨٦(      ٢,٦٧٠,٠٩٦,٨٥٧    يويقطع بن –يورو 

  )  ٢,٢٥٧,٨٧٨(  )  ٣,٠١٠,٥٠٤(      ٣٠,١٠٥,٠٤١    جنيه اسرتليين
  )  ٤,٢٠٣,٨٩٥(  )  ٥,٦٠٥,١٩٤(      ٥٦,٠٥١,٩٣٨    ين ياباين

  )    ٨,٣٢٨(  )    ١١,١٠٥(        ١١١,٠٤٦    فرنك سويسري
)  ٩٣,٤٠٥,١٥(  )  ٤,٥٤٠,٢١٢(      ٤٥,٤٠٢,١١٧    عمالت أخرى



 

 - ٥٥ -

  
    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في     أثر الزيادة في سعر الصرف

   األثر على حقوق الملكية      األرباح والخسائراألثر على       مراكز القطع      العملة    

  ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  )  ١,٣٤٣,١٩٢,٢٦٣(  )  ١,٧٩٠,٩٢٣,٠١٧(  )  ١٧,٩٠٩,٢٣٠,١٦٧(  قطع تشغيلي – دوالر أمريكي
    ١,٧٣٩,٢٥٧,٦٢٨        ١,٧٣٩,٢٥٧,٦٢٨        ١٧,٣٩٢,٥٧٦,٢٨٠    قطع بنيوي – دوالر أمريكي

    ٢,٤٤٦,٤٣٢        ٣,٢٦١,٩١٠        ٣٢,٦١٩,٠٩٥    قطع تشغيلي – يورو
    ٢٧٤,٥١٤,٧٣٢        ٢٧٤,٥١٤,٧٣٢        ٢,٧٤٥,١٤٧,٣١٥    قطع بنيوي –يورو 

    ٢,٥٧٣,٠٧٠        ٣,٤٣٠,٧٦٠        ٣٤,٣٠٧,٥٩٦      جنيه اسرتليين
    ٤,٢٣٧,٥٥٣        ٥,٦٥٠,٠٧١        ٥٦,٥٠٠,٧٠٦        ين ياباين

      ٧,٩٨٨          ١٠,٦٥١          ١٠٦,٥٠٦      فرنك سويسري
  ١,٣٣٤,٢٩٧,٤٠٦        ١,٧٧٩,٠٦٣,٢٠٨        ١٧,٧٩٠,٦٣٢,٠٧٨      عمالت أخرى

  
    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في     أثر النقص في سعر الصرف

   األثر على حقوق الملكية      األرباح والخسائرألثر على ا      مراكز القطع      العملة    

  ل.س.      ل.س.      ل.س.          
      ١,٣٤٣,١٩٢,٢٦٣        ١,٧٩٠,٩٢٣,٠١٧    )  ١٧,٩٠٩,٢٣٠,١٦٧(  قطع تشغيلي – دوالر أمريكي
  )  ١,٧٣٩,٢٥٧,٦٢٨(  )  ١,٧٣٩,٢٥٧,٦٢٨(      ١٧,٣٩٢,٥٧٦,٢٨٠    قطع بنيوي – دوالر أمريكي

  )  ٢,٤٤٦,٤٣٢(  )  ٣,٢٦١,٩١٠(      ٣٢,٦١٩,٠٩٥    قطع تشغيلي – يورو
  )  ٢٧٤,٥١٤,٧٣٢(  )  ٢٧٤,٥١٤,٧٣٢(      ٢,٧٤٥,١٤٧,٣١٥    قطع بنيوي –يورو 

  )  ٢,٥٧٣,٠٧٠(  )  ٣,٤٣٠,٧٦٠(      ٣٤,٣٠٧,٥٩٦      جنيه اسرتليين
  )  ٤,٢٣٧,٥٥٣(  )  ٥,٦٥٠,٠٧١(      ٥٦,٥٠٠,٧٠٦        ين ياباين

  )    ٧,٩٨٨(  )    ١٠,٦٥١(        ١٠٦,٥٠٦      فرنك سويسري
  )  ١,٣٣٤,٢٩٧,٤٠٦(  )  ١,٧٧٩,٠٦٣,٢٠٨(      ١٧,٧٩٠,٦٣٢,٠٧٨      عمالت أخرى

  



 

 - ٥٦ -

 التحليل القطاعي  -٧٢

  يضاح معلومات عن قطاعات أعمال املصرف:يتضمن اإل -أ
  أشهر  تسعةال لفترة      (غير مدققة)  ٨٢٠١ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةال لفترة        
   أيلول ٣٠المنتهية في                                       
    (غير مدققة) ٧٢٠١      المجموع      أخرى      الخزينة      الشركات      األفراد        
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.        

    ٣,٦٠٢,٠٢٩,٤١٠      ٣,٠٥٩,٦٧٠,٣٣٣    -      ١,٠٥٨,٩٥٠,١٥٣    ١,٧٢٥,٦٢٥,٩٢٢    ٢٧٥,٠٩٤,٢٥٨  إمجايل الدخل التشغيلي
    خمصص تدين التسهيالت االئتمانية 

  )  ٩٦,١٧٢,١٠٧(    ١٨٣,٣١٣,٧٤١    -      -      ١٧٧,٩٥٧,٩٨٨    ٥,٣٥٥,٧٥٣  املمنوحة للعمالء  
    ٣,٥٠٥,٨٥٧,٣٠٣      ٣,٢٤٢,٩٨٤,٠٧٤    -      ١,٠٥٨,٩٥٠,١٥٣    ١,٩٠٣,٥٨٣,٩١٠    ٢٨٠,٤٥٠,٠١١  نتائج أعمال القطاع 

  )    ١,١١١,٥٣٥,٣٧٥(  )  ١,٢٥٥,٩٣٢,٦٦٥(    -    )  ١٤٦,٣٧٨,١٩٩(  )  ٣٣٠,٦١١,١٠٦(  )  ٧٧٨,٩٤٣,٣٦٠(  مصاريف تشغيلية للقطاع
  )    ٤٩٨,٨٨١,٣٤٣(  )  ٤٠٨,٢٠١,٠٥٣(  )  ٤٠٨,٢٠١,٠٥٣(    -      -      -    موزعة على القطاعات غري مصاريف 

    ١,٨٩٥,٤٤٠,٥٨٥      ١,٥٧٨,٨٥٠,٣٥٦  )  ٤٠٨,٢٠١,٠٥٣(    ٩١٢,٥٧١,٩٥٤    ١,٥٧٢,٩٧٢,٨٠٤  )  ٤٩٨,٤٩٣,٣٤٩(  الربح قبل الضريبة
  )    ٥٠١,٠٠٤,١٢٤(  )  ٥٣٤,٤٢٣,٧٨٨(  )  ٥٣٤,٤٢٣,٧٨٨(    -      -      -    ضريبة الدخل

    ١,٣٩٤,٤٣٦,٤٦١      ١,٠٤٤,٤٢٦,٥٦٨  )  ٩٤٢,٦٢٤,٨٤١(    ٩١٢,٥٧١,٩٥٤    ١,٥٧٢,٩٧٢,٨٠٤  )  ٤٩٨,٤٩٣,٣٤٩(  صايف ربح الفرتة
  
    كانون األول  ٣١كما في       (غير مدققة) ٨١٢٠ أيلول ٣٠كما في         
    (مدققة) ٧٢٠١      المجموع      أخرى      الخزينة      الشركات      األفراد        
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.        

  ١٣٦,٦٨٦,٤٤٠,٠٢٨    ١٥٠,٦٩٥,٢٣٧,٥٤٦    -      ١٣٠,٥٧٦,١٦٨,٦٩٠    ١٨,٨٠١,٢١٤,٨٥٠    ١,٣١٧,٨٥٤,٠٠٦  موجودات القطاع
    ٢,٦٩٤,٣٣٥,٨١١    ٣,٠٠٠,٢٨١,٦٢٧    ٣,٠٠٠,٢٨١,٦٢٧    -      -      -    موجودات غري موزعة على القطاعات

    ١٣٩,٣٨٠,٧٧٥,٨٣٩    ١٥٣,٦٩٥,٥١٩,١٧٣    ٣,٠٠٠,٢٨١,٦٢٧    ١٣٠,٥٧٦,١٦٨,٦٩٠    ١٨,٨٠١,٢١٤,٨٥٠    ١,٣١٧,٨٥٤,٠٠٦  داتجمموع املوجو 
    ١٠٧,٧٦١,٠٤٦,٠٣٦    ١٢٣,٥٩٧,٥٩٩,٨٦٣    -      ١٤,١٩٥,١٨٥,٣٣٢    ٣٥,٩٢٢,٩٧٠,٠٥٠    ٧٣,٤٧٩,٤٤٤,٤٨١  مطلوبات القطاع

    ١٥,١٦٢,٣٩٥,٨٢٢    ١٢,٥٩٦,١٥٨,٧٦١    ٧٦١,١٢,٥٩٦,١٥٨    -      -      -    مطلوبات غري موزعة على القطاعات

    ١٢٢,٩٢٣,٤٤١,٨٥٨    ١٣٦,١٩٣,٧٥٨,٦٢٤    ١٢,٥٩٦,١٥٨,٧٦١    ١٤,١٩٥,١٨٥,٣٣٢    ٣٥,٩٢٢,٩٧٠,٠٥٠    ٧٣,٤٧٩,٤٤٤,٤٨١  جمموع املطلوبات
    ٢٤٤,٥٠٧,٦٧١    ٦٨,٠٢٩,٨٣١          -      -      -    املصروفات الرأمسالية

    ١١١,٤٩٩,٣٤٤    ٨٨,٩٧٢,٣٣٢          -      -      -    االستهالكات واإلطفاءات



 

 - ٥٧ -

  
 معلومات عن التوزيع اجلغرايف: -ب

رة يبني هذا اإليضاح التوزيع اجلغرايف ألعمال املصرف حيث ميارس نشاطه بشكل رئيسي من خالل مركزه الرئيسي يف القطر وبشبكة فروعه املنتش
  يف اجلمهورية العربية السورية.

  الرأمسالية حسب القطاع اجلغرايف: فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات املصرف ومصاريفه
    (غير مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠في أشهر المنتهية  تسعةلفترة ال          
    المجموع      خارج سورية      داخل سورية      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ٣,٠٥٩,٦٧٠,٣٣٣    ١,٣١٧,٦٠٥,٩٣١    ١,٧٤٢,٠٦٤,٤٠٢    إمجايل الدخل التشغيلي  
    ٦٨,٠٢٩,٨٣١    -      ٦٨,٠٢٩,٨٣١    املصروفات الرأمسالية  

  
    (غير مدققة) ٢٠١٧ أيلول ٣٠في أشهر المنتهية  تسعةلفترة ال          
    المجموع      خارج سورية      داخل سورية      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ٣,٦٠٢,٠٢٩,٤١٠    ٩٨٢,٣١٨,٦٨٢    ٢,٦١٩,٧١٠,٧٢٨    إمجايل الدخل التشغيلي  
    ١٦٨,٢٩٥,١١٤    -      ١٦٨,٢٩٥,١١٤    املصروفات الرأمسالية  

  
  ة رأس المالكفاي  -٨٢

 الصادرة النسب خالل من املال رأس كفاية مدى مراقبة يتم. املختلفة أنشطته تالزم اليت املخاطر ملواجهة مناسب مال رأس على املصرف حيافظ
  . املركزي سورية مصرف خالل من تبنيها يتم واليت الدولية بازل مقررات مبوجب
  رقم التسليفو  النقد جملس قرار حسب %٨ والبالغة املال رأس كفاية ملتطلبات االدىن احلد تفوق معدالت على باحملافظة صرفامل يلتزم

 بالرتكزات املتعلقة النسب كافة يراعي ،كما)الدولية بازل جلنة حسب %٨( ٢٠٠٧ الثاين كانون ٢٤ بتاريخ الصادر) ٤ب/ن م/٢٥٣(
  .الرتكزات لتلك كمؤشر التنظيمي املال رأس تستخدم واليت االئتمانية

  . أنشطته يف املخاطر ووصف االقتصادية الظروف على تطرأ اليت التغريات ضوء يف اعليه تعديالت وجيري ماله رأس هيكلية املصرف يدير
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  :املال رأس كفاية نسبة احتساب كيفية التايل اجلدول يوضح
  ولكانون األ  ٣١كما في            أيلول ٣٠كما في         
      (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة) ٨٢٠١       
    .س.ل ألف          .س.ل ألف             

  رأس املال األساسي:
      ٥,٢٦٤,٨٠٧        ٥,٢٦٥,٠٢٥    رأس املال املكتتب به واملدفوع   
    ١,١٧٢,٤٧٩        ١,١٧٢,٤٧٩    االحتياطي القانوين  
      ١,١٧٢,٤٧٩        ١,١٧٢,٤٧٩    االحتياطي اخلاص  
      ١٢٩,٦٩٨          ١٢٩,٦٩٨    ملالعالوة إصدار رأس ا  
      ٢٠٠,١٧,٤٤٩        ١٧,٤٤٩,٢٠٠    أرباح مدورة غري حمققة  
      ٢٥,١٨٨,٦٦٣        ٢٥,١٨٨,٨٨١  

  ينـزل منها:
  )  ٨,٩٠٢,٢٩٥(  )  ٨,٩٠٢,٢٩٥(  خسائر مرتاكمة حمققة  
 )    ٣,٤٠٣(  )    ٧,٥٤١(  موجودات غري ملموسة صايف  

    ١٦,٢٨٢,٩٦٥        ١٦,٢٧٩,٠٤٥    صايف رأس املال األساسي  
    يضاف رأس املال املساعد: 

        ١٧٠,٩٦٥          ١٧٠,٩٦٥    احتياطي عام ملواجهة خماطر التمويل  
      ١٦,٤٥٣,٩٣٠        ١٦,٤٥٠,٠١٠    جمموع رأس املال التنظيمي (األموال اخلاصة)

      ٥٥,٠٨٢,٤٠٦        ٥٨,٤٤١,٠٧٠    رخماطر االئتمان وخماطر املوجودات األخرى املرجحة باملخاط  
    ٣,٣٦٢,٥٢٦        ٤,٤٣٣,٠٣٧    حسابات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر خماطر  
    ١٧,٩١٤,١٦٦          ١٨٨,٤٢٨    خماطر السوق  
      ٤,٥٠٢,١٩٤        ٤,٥٠٢,١٩٤    املخاطر التشغيلية  

      ٨٠,٨٦١,٢٩٢        ٧٢٩,٦٧,٥٦٤    جمموع املوجودات وااللتزامات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر
      %٢٠,٣٥          %٢٤,٣٥      (%) نسبة كفاية رأس املال

      %٢٠,١٣          %٢٤,١٠      )%املال األساسي (رأس  كفايةنسبة  
     %٩٨,٩٤          %٩٣,٠١      نسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل حقوق املسامهني (%)

قرار جملس النقد  نوالذي تضمن تعديل املادة الثامنة م ٢٠١٤شباط  ٢٦) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٨٨جملس النقد والتسليف رقم ( قرارصدر 
حبيث يتم إدراج فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غري احملققة ضمن األموال اخلاصة  ٢٠٠٨شباط  ٤) تاريخ ١/م ن/ب٣٦٢والتسليف رقم (

  .٢٠٠٧) الصادر عام ٤/م ن/ب٢٥٣األساسية ألغراض احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم (

س املال واملخاطر  بعني اإلعتبار كلفة رأ دارةدوري، وكجزء من تلك املراجعة، يأخذ جملس اإل بشكلرأس املال  هيكليةمبراجعة  دارةلس اإليقوم جم
  رأس مال املصرف وذلك من خالل وضع سياسة للتوزيعات النقدية ورمسلة االحتياطيات. إدارةكأحد العوامل األساسية يف 
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  محتملة (خارج الميزانية) ائتمانية تارتباطات والتزاما  -٢٩

  ارتباطات والتزامات ائتمانية (قيمة امسية): -أ
  كانون األول  ٣١ كما في       أيلول ٣٠كما في      
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١     
    ل.س.      ل.س.      

    ٣٩١,٥٩٢,٨٢٢    ٣٤٤,٦٠٩,١٤٦  اعتمادات
  كفاالت

    ٤,٠٠٧,٤١٩,٩٣٩    ٥,٢٠٢,٨٨٦,٤٢٧  كفاالت حسن التنفيذ  
    ١,٢٥٥,٣٥٧,٢٠١    ١,٨٨٨,٦٣٩,١٣٨  كفاالت الدفع  
    ٤٩٧,٣١٧,٠٨٥    ١,٢٠٣,٢٢٣,٢٢٠  أخرىكفاالت   

    ٥,٧٦٠,٠٩٤,٢٢٥    ٨,٢٩٤,٧٤٨,٧٨٥    

    ٦٧٢,٠٩٤,٥٧٠    ١,١٠٢,١٤٠,٤٨٦  سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة
    ٢٧,٢٨٥,٠٥٤    ٢٧,٢٨٥,٠٥٥  تعهدات تصدير

    ٦٧١,٠٦٦٦,٨٥١,    ٢٩,٧٦٨,٧٨٣,٤٧    

  ارتباطات والتزامات تعاقدية: -ب
  كانون األول  ٣١ كما في       أيلول ٣٠كما في       
    (مدققة) ١٧٢٠      (غير مدققة) ٨٢٠١     
    ل.س.      ل.س.      

  عقود إيجار فروع
    ١٧,٤٠٠,٥٠٢    ٨٥,٤٧١,٤٦١  استحقاقها لغاية سنة  
    ٣,٧١٩,٣٠١    ١,٧٧٦,٥٧٥  استحقاقها أكثر من سنة  
    ,٢١,١١٩,٨٠٣    ٠٣٦,٢٤٨٧٨    

  ارتباطات عقود رأسمالية
    ١٣٢,٨٨٥,٣٠٠    ٩٧,٥١٥,٧٠٠  استحقاقها لغاية سنة  
    -      -    استحقاقها أكثر من سنة  
    ١٣٢,٨٨٥,٣٠٠    ٩٧,٥١٥,٧٠٠    

    ١٥٤,٠٠٥,١٠٣    ١٨٤,٧٦٣,٧٣٦    
  
  القضايا المقامة على المصرف  -٠٣

هلا أي أثر على القوائم  ، واليت ليسمصرفبرأي اإلدارة واملستشار القانوين لل رفصجمموعة من القضايا املرفوعة، معظمها لصاحل امل صرفاملعلى 
 .٢٠١٨ أيلول ٣٠كما يف املوحدة   املالية


