
 

 بنك الشرق

 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  تقرير مدقق الحسابات المستقلو  البيانات المالية
  ٧١٢٠ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 



 

 

 بنك الشرق

 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  تقرير مدقق الحسابات المستقلو  البيانات المالية
  ٧٢٠١ كانون األول ٣١للسنة المنتهية في 

  
  
  
 

 المحتوياتجدول 

  صفحـــة  


  ٤-١  تقرير مدقق احلسابات املستقل
  

    البيانات املالية:
  

  ٥  بيان الوضع املايل  
  

  ٦  الدخلابيان   
  

  ٧  اآلخر الشامل بيان الدخل  
  

  ٨  امللكيةيف حقوق  التغيرياتبيان   
  

  ٩  بيان التدفقات النقدية  
  

  ٩٤- ١٠  املالية البياناتات حول إيضاح  
  













 

- ٦ -  

 بنك الشرق 

  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  الدخل بيان 
      

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في               
    ٦٢٠١          ٧١٢٠    إيضاح       
 .س.ل           .س.ل              

      ١,٦٠٠,٠٣٤,٨٢٤       ١,٩٧٥,٩٩٧,٤٣٢    ٢٤  الدائنة الفوائد
 )  ٧٠٠,٨٥٠,٦٩٠(  )  ١,٢٠٠,٤٢٣,٤١٥(  ٥٢  املدينة لفوائدا

     ٨٩٩,١٨٤,١٣٤       ٧٧٥,٥٧٤,٠١٧      الفوائدات إيرادصايف   

      ٦٢١,٦٠٥,٨٧٣       ٤٥٤,٥٢٥,٠٤١    ٢٦  الدائنة العموالتو  لرسوما
 )  ١٤,٨٥٠,٤٨٥(  )  ١٦,١٠٨,٢٦٣(  ٧٢  املدينة العموالتو  ومالرس

      ٦٠٦,٧٥٥,٣٨٨       ٤٣٨,٤١٦,٧٧٨      ات الرسوم والعموالتإيرادصايف   
      ١,٥٠٥,٩٣٩,٥٢٢       ١,٢١٣,٩٩٠,٧٩٥      الرسوم والعموالتو  صايف الربح من الفوائد

     ٢٨٠,٥٠٢,٣٣٥       ٢٠٠,٨٩٦,٥٥٦      العمالت األجنبيةوبيع تشغيلية ناجتة عن تقييم أرباح صايف 

      ٤,٥٨٦,٧٨٠,٩٧٧    )  ٢,٣٥٧,٧٦٧,٢٩٦(    ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي غري حمققة أرباح (خسائر) / 
      ٩٣٣٢١٩,٨,       ٤,٢٧٨,٦٩٦    ٢٨  ات تشغيلية أخرىإيراد
     ٨١,٤٤٢,٧٦٧٦,٣    )  ٩٣٨,٦٠١,٢٤٩(    الدخل التشغيلي إمجايل  

 )  ٣٦٥,٢٢٧,٦٦٠(  )  ٤٥٣,٥١٦,٨٣١(  ٢٩  نفقات موظفني

 )  ١٢٧,٣٧٩,٩٨٠(  )  ١٤٨,٦٦٧,٦٤١(  ١٠  املوجودات الثابتة ستهالكاتا

  )    ٣٠١,٧٣٩(  )    ٦٠٧,٣٣٦(  ١١  املوجودات غري امللموسةإطفاءات 
      ٦٩٨,٣٩٣,٣٧٧       ٧٤,٥٣٩,٢٨٩    ١٨-٨  االئتمانيةخمصص تدين قيمة التسهيالت اسرتداد 
 )    ٣٠٢,٥٤٢(  )  ٢,٢٤٧,٨٩٦(  ١٨  خمصصات متنوعة  مصروف

  )  ٤٧٩,٦٥٩,٠٤٧(  )  ٥٥٥,١٦٧,١٤٥(  ٠٣  مصاريف تشغيلية أخرى
  )  ٢٧٤,٤٧٧,٥٩١(  )  ١,٠٨٥,٦٦٧,٥٦٠(    إمجايل املصروفات التشغيلية  

      ٦,١٠٦,٩٦٥,١٧٦    )  ٢,٠٢٤,٢٦٨,٨٠٩(    قبل الضريبةالربح (اخلسارة) / 
  )  ٣٧٣,٠٥٦,٥٣٨(  )  ٩٩,٢٣١,٩٦٦(  ١٢  ضريبة الدخل
      ٥,٧٣٣,٩٠٨,٦٣٨    )  ٢,١٢٣,٥٠٠,٧٧٥(    السنة ح رب(خسارة) / 

      ٢٢٩,٣٦      )  ٨٤,٩٤  (  ٣١  ربح السنة(خسارة) / من  املخفضةو  األساسيةحصة السهم 



 

- ٧ -  

 بنك الشرق 

 شركة مساهمة مغفلة عامة سورية 

  اآلخر الشامل الدخل بيان
      

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في               
    ٦١٢٠          ٧١٢٠     إيضاح    
 .س.ل          .س.ل            

     ٥,٧٣٣,٩٠٨,٦٣٨    )  ٢,١٢٣,٥٠٠,٧٧٥(    السنةربح (خسارة) / 

  بنود الدخل الشامل األخرىمكونات 
  اخلسائر:أو  رباحضمن األ الحقاً البنود اليت ميكن تصنيفها  
  يف القيمة العادلة  الناجتة عن التغيري )اخلسائرالربح / (صايف   
  )  ٣٥,٣٩٥,٥٤٩(     ٣,٩٣٠,٢١٧    ٢٢  للبيعللموجودات املالية املتوفرة     

  )  ٣٥,٣٩٥,٥٤٩(     ٣,٩٣٠,٢١٧      جمموع بنود الدخل الشامل األخرى

      ٥,٦٩٨,٥١٣,٠٨٩    )  ٢,١١٩,٥٧٠,٥٥٨(    الدخل الشامل
  



 

  املالية البيانات أساسياً من اً تشكل جزء ٤٠إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
- ٨  -  

 بنك الشرق 

  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
   الملكيةفي حقوق  التغييراتبيان 

    

  
 القيمةالتغير المتراكم ب                            

      أرباح       أرباح      ) / خسائر(     العادلة للموجودات    احتياطي عام      احتياطي      احتياطي      رأس المال      
    المجموع      غير محققة مدورة      محققةمدورة       السنةأرباح       المالية المتوفرة للبيع      لمخاطر التمويل      خاص      قانوني      المكتتب به      
  ل.س.      ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ١٤,٢٨٨,٣٤٤,٠٧٩    ١١,٢٤٨,٧٢١,٨٤٩    ١١,٨٨٣,٦٧٧      -    )  ٦٦,٩٤٦,٣٨٧(    ٤٨,٨٦٠,٧٦٨    ٢٧٢,٩١٢,٠٨٦    ٢٧٢,٩١٢,٠٨٦  ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٧كانون الثاين   ١صيد يف الر 
  )  ٢,١١٩,٥٧٠,٥٥٨(    -      -      )  ٢,١٢٣,٥٠٠,٧٧٥(   ٣,٩٣٠,٢١٧    -      -      -      -   ٢٠١٧الدخل الشامل لسنة 

    -      -    )  ٣٣,٣٤٩,٨٤٩(    -      -        -      -      ٣٣,٣٤٩,٨٤٩    -    ختصيص احتياطي قانوين
    -      -    )  ٣٣,٣٤٩,٨٤٩(    -      -        -      ٣٣,٣٤٩,٨٤٩    -      -    ختصيص احتياطي خاص

    -    )  ٦٢,٣٥٧,٧٦٧,٢٩(    ٢٣٤,٢٦٦,٥٢١      ٢,١٢٣,٥٠٠,٧٧٥      -        -      -      -      -    السنة خسارةختصيص 

    ١٢,١٦٨,٧٧٣,٥٢١    ٨,٨٩٠,٩٥٤,٥٥٣    ١٧٩,٤٥٠,٥٠٠      -    )  ٦٣,٠١٦,١٧٠(    ٧٦٨,٨٦٠,٤٨    ٣٠٦,٢٦١,٩٣٥    ٣٠٦,٢٦١,٩٣٥  ٠٠٠,٠٠٠,٥٠٠,٢  ٧٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد يف 

  

    ٨,٥٨٩,٨٣٠,٩٩٠    ٦,٦٦١,٩٤٠,٨٧٢  )  ٨٣١,٢٠٧,١٤٦(    -    )  ٣١,٥٥٠,٨٣٨(    ٤٨,٨٦٠,٧٦٨    ١٢٠,٨٩٣,٦٦٧    ١٢٠,٨٩٣,٦٦٧  ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٦كانون الثاين   ١الرصيد يف 
    ٥,٦٩٨,٥١٣,٠٨٩    -      -        ٥,٧٣٣,٩٠٨,٦٣٨   )  ٣٥,٣٩٥,٥٤٩(    -      -      -      -   ٢٠١٦الدخل الشامل لسنة 

    -      -    )  ١٥٢,٠١٨,٤١٩(    -      -        -      -      ١٥٢,٠١٨,٤١٩    -    ختصيص احتياطي قانوين
    -      -    )  ١٥٢,٠١٨,٤١٩(    -      -        -      ١٥٢,٠١٨,٤١٩    -      -    ختصيص احتياطي خاص

    -      ٤,٥٨٦,٧٨٠,٩٧٧    ١,١٤٧,١٢٧,٦٦١    )  ٥,٧٣٣,٩٠٨,٦٣٨(    -        -      -      -      -    ختصيص أرباح السنة

    ٢٨٨,٣٤٤,٠٧٩,١٤    ١١,٢٤٨,٧٢١,٨٤٩    ١١,٨٨٣,٦٧٧      -    )  ٦٦,٩٤٦,٣٨٧(    ٤٨,٨٦٠,٧٦٨    ٢٧٢,٩١٢,٠٨٦    ٢٧٢,٩١٢,٠٨٦  ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد يف 

  

  
  

    



 

 املالية البيانات أساسياً من تشكل جزءاً  ٤١إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
- ٩  -

 بنك الشرق 

  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  ةالنقدي اتبيان التدفق
    

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في               
    ٦٢٠١          ٧٢٠١    إيضاح      

   .س.ل           .س.ل        :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

      ٦,١٠٦,٩٦٥,١٧٦    )    ٢,٠٢٤,٢٦٨,٨٠٩(    قبل الضريبةالربح (اخلسارة) /   
  مع النقد الناتج عن النشاطات التشغيلية: قبل الضريبةرباح األتعديل لمطابقة 

      ١٢٧,٦٨١,٧١٩        ١٤٩,٢٧٤,٩٧٧    ١١-١٠  االستهالكات واالطفاءات  
        ٣٢٤,١٤٦          ٣,٦٠٥,٦٠٠    ١٠  موجودات ثابته استبعادخسائر   
  )  ٦٩٨,٣٩٣,٣٧٧  (  )    ٧٤,٥٣٩,٢٨٩  (  ١٨- ٨  االئتمانية خمصص تدين قيمة التسهيالت اسرتداد  
        ٣٠٢,٥٤٢          ٢,٢٤٧,٨٩٦    ١٨  خمصصات متنوعةيف  الزيادة  
  )  ١١,٧٩٨,٥١٧  (        ١,٣١٠,٠٧٣    ١٢  ضريبية مؤجلة )مطلوبات/ ( موجودات  
      ٤٤,٦٧٢,٧٤٧          ٩٢٦,٣٩٠      موجودات مالية متوفرة للبيع -إطفاء العالواتيف  زيادةال  
      ٥,٥٦٩,٧٥٤,٤٣٦    )    ١,٩٤١,٤٤٣,١٦٢(    قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيليةالربح (اخلسارة) /   

 التشغيلية: التغير في الموجودات والمطلوبات
      ٦٤٥,٢١٩,٠٦٩    )    ٥٩٠,٥٥٦,٧٥٨  (    يف اإليداعات لدى املصرف املركزي (اإلحتياطي اإللزامي)النقص / (الزيادة)   
      ٢,٠٨٢,٨٤٢,٣٣٠    )    ٣,٨٢٦,٥٣٨,٦٥٠(    استحقاقها عن ثالثة أشهر)زيد (اليت ي  االيداعات لدى املصارفيفالنقص / (الزيادة)   
      ٢,٩٦٦,٤٠٦,٩٥٨    )    ٢,٨٤٩,٨٣٤,٦٣٧  (    يف صايف التسهيالت االئتمانية املباشرةالنقص  / (الزيادة)  
      ١٦٩,٦٥٤,١٢٢    )    ٤٠٦,٢٦٠,٠٢٥(    يف موجودات أخرىالنقص  / (الزيادة)  
  )  ٩,٩٨٢,٣٠١,٠٣٥  (      ١٢,٠٦٦,١٣٤,٦٦٨      يف ودائع الزبائن(النقص) / الزيادة   
      ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠        ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠      يف ودائع املصارف الزيادة  
  )    ٢,٩٥١,٨٤٥  (  )      ١,٧٤٩,٤٧٥  (    املتنوعةيف املخصصات النقص   
  )  ١٤٢,٠٦٠,٠٨٧  (  )    ٢٤٣,٠٧٠,٢١٦  (    يف التأمينات النقدية النقص  
  )  ٤٧٠,٠٦١,٥١٣(      ٧٧٩,١٠٩,٢٧٢      يف مطلوبات أخرى(النقص)  / الزيادة  
  )  ٩٣٩,٣٤٦,٦٢  (  )    ٣٧٣,٠٥٦,٥٣٨  (    ضريبة مدفوعة  

      ٢,٧٩٧,١٥٥,٨٠٦        ٣,١١٢,٧٣٤,٤٧٩      النشاطات التشغيلية صايف األموال الناجتة عن
  التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية

      -      )    ٤٣٥,٩٤٩,١٣٢  (    متوفرة للبيعشراء موجودات مالية   
      ٦٤٦,٢٠٧,١٥٩        ١,٣٤٣,١٥٢,٥٠٠      موجودات مالية متوفرة للبيع استحقاق  
  )  ٦٩٢,٨٥٤,٠١٩  (  )    ٩٤,٨٢٢,٦٥٥  (  ١٠ شراء موجودات ثابتة   
        ٢,٨٢١    )      ٤,١٧٥,٢٠٧  (  ١١  موجودات غري ملموسةبيع  ) /شراء(  

  )  ٤٦,٦٤٤,٠٣٩  (      ٨٠٨,٢٠٥,٥٠٦      النشاطات االستثمارية )تعملة يفاملس( الناجتة عن / صايف األموال
  يوازي النقدالصرف على النقد وما أسعار  تأثري تغري

  )  ٥٢٣,٤٣٩,٩٧٥  (      ٢٣٥,٧٧٦,٧٣٠      (الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي)  
  )  ١,١٢٤,٦٦٣,٦٩٤  (      ١,١٣٥,٩٨٣,٠٣٤      األنشطة التشغيليةتأثري تغري أسعار الصرف على 

  )  ٢,٥٢٤,٢٦٥,٥٤٤  (      ١,٠٢١,٤٥٠,٣٣٦      توفرة للبيعاملالية املوجودات الصرف على املأسعار  تأثري تغري
  )  ١,٤٢١,٨٥٧,٤٤٦  (      ٦,٣١٤,١٥٠,٠٨٥      ما يوازي النقدو  يف النقد )لنقصاالزيادة / (صايف 

      ٦٠٥,٧٨٠,٧٢٦,١٠        ٩,١٨٣,٩٢٣,٢٨٠    ٢٣  السنة النقد وما يوازي النقد يف بداية
اية        ٩,١٨٣,٩٢٣,٢٨٠        ١٥,٤٩٨,٠٧٣,٣٦٥    ٢٣  السنةالنقد وما يوازي النقد يف 

  التدفقات النقدية التشغيلية من الفوائد
    ١,٥١٤,٦٠٠,٤٢٦        ١,٨٣٠,٦٩٥,٣٣٢      فوائد مقبوضة   
    ٥٦٧,١٧١,٢١٥        ١,٤٨٧,٣٦٧,١٣٠      فوائد مدفوعة  



 

  - ١٠ -

 بنك الشرق 

  سورية شركة مساهمة مغفلة عامة

  إيضاحات حول البيانات المالية
  ٧٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في 

    

  معلومات عامة  -١

  تأســــيس املصــــرف يفمت  .ل.م.الفرنســــي ش لبنــــاينبنــــك الالقبــــل  مــــن %٤٩مملوكــــة بنســــبة  ســــوريةعامــــة شــــركة مســــامهة هــــو  (املصــــرف) بنــــك الشــــرق
  ســــجل املصــــرف يف الســــجل التجــــاري حتــــت ٢٠٠١لعــــام  ٢٨قــــانون املصــــارف رقــــم  ومبوجــــب .و.م/٢٦مبوجــــب القــــرار رقــــم  ٢٠٠٨ نيســــان ١٠

  .بوصفه مصرفاً خاصاً  ١٩ويف سجل املصارف حتت الرقم ، ٢٠٠٨كانون األول ٢٢بتاريخ  ١٥٦١٦الرقم 

للســهم رية لــرية ســو  ١,٠٠٠ ســهم بقيمــة امسيــة٢,٥٠٠,٠٠٠مــوزع علــى لــرية ســورية  ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠وقــد تأســس املصــرف بــرأس مــال مقــداره 
مسيـة لسـهم بنـك الشـرق لتصـبح مائـة لـرية سـورية ليـة السـورية علـى تعـديل القيمـة اإلاألوراق واألسـواق املا وافقـت هيئـة ٢٠١٢أيلول  ٤بتاريخ  .الواحد

    .لرية سورية للسهم الواحد ١٠٠ امسية سهم بقيمة ٢٥,٠٠٠,٠٠٠للسهم الواحد وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم البنك 

  .سورية-املصرف مركزاً رئيساً له يف دمشق اختذ
تنظيم عرنوس صاحلية جادة عقار  الشعالن -يف دمشق الكائن الرئيسيإدارته  مقريقوم املصرف بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل 

، وطرطوس الالذقيةو ، محص، حلبو  )ريقةواحل املالكي، الشعالن( داخل اجلمهورية العربية السورية يف دمشق ة املنتشرةبعالسوفروعه  ١٠/ ٢٣٣٥
بعد احلصول على موافقة  يف فرع محصمت إيقاف العمل ، يف ظل الظروف الراهنةو  مكتبه الكائن يف مرفأ الالذقية. مع اإلشارة إىل أنهإىل  إضافة

  .٢٠١٢آب  ٣٠) تاريخ ٣١٥٣/١٦رقم ( مصرف سورية املركزي

  .٢٠١٠كانون الثاين   ١٩الية بتاريخ مت إدراج أسهم املصرف يف سوق األوراق امل

  بتاريخ ةاملنعقد ٢٠١٨ اجتماع اجللسة األوىل للعاميف  ٢٠١٧كانون األول   ٣١على البيانات املالية للسنة املنتهية يف  دارةجملس اإل وافق
نيسان  ٩على البيانات املالية بتاريخ  واللذي وافق للمصرف املالية البيانات على باملوافقة والتوقيع دارةرئيس جملس اإلوفوض  ٢٠١٨شباط  ١٢

  .العادية اهليئة العامةوهي خاضعة ملوافقة  ٢٠١٨
  
  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  -٢

 .املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة واليت ليس هلا أثر جوهري على البيانات املالية للمصرف  -أ
للفرتات املالية اليت  املفعول، واليت أصبحت سارية مصرفالدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية يف إعداد البيانات املالية لل املعايرييق ّمت تطب

  :٢٠١٧كانون الثاين   ١تبدأ كما يف أو بعد 
 اف باملوجودات الضريبية املؤجلة عن اخلسائر غري احملققة.واملتعلقة باالعرت  ضرائب الدخل) ١٢على معيار احملاسبة الدويل رقم ( التعديالت  

هذه التعديالت ألول مرة خالل السنة احلالية. توضح هذه التعديالت كيف ينبغي للمنشأة تقييم ما إذا كان سيكون هناك أرباح  صرفامل طبق
ية املؤقتة. مل يكن لتطبيق هذه التعديالت أّي تأثري على مستقبلّية خاضعة للضريبة كافية حبيث ميكن للمنشأة االستفادة من الفروقات الزمن

  .مصرفالبيانات املالية لل



 

  - ١١ -

 اإلفصاحات. – بيان التدفقات النقدية) ٧على معيار احملاسبة الدويل رقم ( التعديالت  
ات متكن مستخدمي البيانات هذه التعديالت ألول مرة خالل السنة احلالية. تتطلب هذه التعديالت من املنشأة، إضافة إفصاح صرفامل طبق

 املالية من تقييم التغريات يف املطلوبات الناجتة من األنشطة التمويلية مبا فيها التغريات النقدية وغري النقدية.
 لدويل واليت تشمل التعديالت على املعيار ا ٢٠١٦ – ٢٠١٤السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام  التحسينات

  ).١٢للتقارير املالية رقم (
  ).مصرف(ينطبق ما يلي فقط على البيانات املالية لل

) واملشمولة يف التحسينات السنوية على املعايري الدولية إلعداد التقارير ١٢التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( صرفامل طبق
احلالية. إن التعديالت األخرى املشمولة يف هذه التحسينات غري سارية املفعول بعد ومل يتم  للمرة األوىل يف السنة ٢٠١٦ – ٢٠١٤املالية 

  ).ب(راجع إيضاح  صرفمن قبل امل تطبيقها مبكراً 
بعة أو ) إىل أنه ال يتعني على املنشأة تقدمي معلومات مالية موجزة عن احلصص يف الشركات التا١٢يشري املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

ا برسم البيع. توضح التعديالت أن هذا هو  الشركات الزميلة أو املشاريع املشرتكة املصنفة (أو املدرجة ضمن شركة مستبعدة) كمحتفظ 
  ) هلذه احلصص.١٢االمتياز الوحيد من متطلبات اإلفصاح للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

يف هذه املنشآت أو ضمن  صرفحيث مل تصنف أي من حصص امل مصرفعلى البيانات املالية للمل ينتج أي أثر من تطبيق هذه التعديالت 
ا برسم البيع.   جمموعة مصنفة، كمحتفظ 

  املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد:  -ب
  اجلديدة واملعدلة الواردة أدناه الصادرة لكن غري سارية املفعول بعد: بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية صرفامل قميمل 
  

 معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
 سارية المفعول للسنوات
  المالية التي تبدأ في أو بعد

 ٢٠١٦ - ٢٠١٤التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام 
) ومعيار احملاسبة الدويل رقم ١اليت تشمل التعديالت على املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقم (

)٢٨.( 

 ٢٠١٨كانون الثاين   ١

 ٢٠١٧ - ٢٠١٥التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام 
ومعيار احملاسبة ) ١١و () ٣لتقارير املالية رقم (اليت تشمل التعديالت على املعيارين الدوليني ل

  ).٢٣) و (١٢الدويل رقم (

  ٢٠١٩كانون الثاين  ١

): العمليات بالعمالت األجنبية والدفعات ٢٢للتقارير املالية رقم ( الدوليةتفسري جلنة املعايري 
  املقدمة.

  ليات، حيث :اجملراة بالعمالت األجنبية أو أجزاء من عم العملياتيتناول التفسري 
 يوجد مثن معنون بعملة اجنبية  
  تعرتف املنشأة بأصل مدفوع مقدمًا أو بإيراد مؤجل متعلق بذلك الثمن قبل االعرتاف

 باملوجودات أو اإليرادات أو املصاريف  ذات الصلة ، و
 .األصل املدفوع مقدماً أو اإليراد املؤجل هو غري نقدي  

  ٢٠١٨كانون الثاين  ١



 

  - ١٢ -

 

  ): عدم اليقني حول معاجلات ضريبة الدخل.٢٣عايري الدولية للتقارير املالية (تفسري جلنة امل
يتناول التفسري حتديد الربح اخلاضع للضريبة (اخلسائر الضريبية)، األسس الضريبية، اخلسائر 
الضريبية غري املستخدمة، اإلعفاءات الضريبية غري املستخدمة واملعدالت الضريبية وذلك عندما 

 .)١٢عدم يقني بشأن معاجلات ضريبة الدخل مبوجب معيار احملاسبة الدويل رقم ( يکون هناك
  ويتناول التفسري على وجه التحديد ما يلي:

 ما إذا كان ينبغي النظر يف املعاجلات الضريبية بشكل مجاعي؛  

  ٢٠١٩كانون الثاين   ١

 مراجعات السلطات الضريبية؛ افرتاضات 
 سارة الضريبية)، األسس الضريبية، اخلسائر الضريبية حتديد الربح اخلاضع للضريبة (اخل

 غري املستخدمة واالعفاءات الضريبية غري املستخدمة واملعدالت الضريبية، و
  يف الوقائع والظروف التغرياتأثر 

  

) "الدفع على أساس السهم" واملتعلقة ٢التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
  س لعمليات الدفع على أساس السهم.والقيا بالتصنيف

  ٢٠١٨كانون الثاين   ١

) "عقود التأمني" واملتعلقة بالفرق ما بني تاريخ ٤التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
  ) ومعيار عقود التأمني اجلديد.٩سريان كل من املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

  ٢٠١٨كانون الثاين   ١

) "االستثمارات العقارية" حيث مت تعديل الفقرة ٤٠عديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (الت
) لتنص على ان املنشأة تقوم بتحويل أي عقار من أو إىل االستثمارات العقارية فقط ٥٧رقم (

  عندما يكون هنالك دليل على التغري يف االستخدام.
عقارات أو تتوقف عن التوافق مع تعريف االستثمارات حيدث التغري يف االستخدام عندما تتوافق ال

  العقارية.
  ال يشكل التغيري يف نوايا اإلدارة الستخدام العقار دليل على وجود تغري يف االستخدام.

  مت تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة الواردة فيها غري شاملة.

  ٢٠١٨كانون الثاين ١

 ٢٠١٠و ٢٠٠٩األدوات املالية (النسخ املعدلة لألعوام  ٩ة رقم املعيار الدويل للتقارير املالي
) األدوات املالية يف تشرين ٩) حيث صدر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (٢٠١٤و ٢٠١٣و

وطرح متطلبات جديدة لتصنيف وقياس املوجودات املالية، ومت تعديله يف تشرين  ٢٠٠٩الثاين 
نيف وقياس واستبعاد املطلوبات املالية، كما مت طرح نسخة إلضافة متطلبات لتص ٢٠١٠األول 

لتتضمن متطلبات جديدة حملاسبة التحوط. كما مت إصدار نسخه  ٢٠١٣جديدة يف تشرين الثاين 
كي يتضمن بشكل رئيسي كل من (أ) متطلبات التدين   ٢٠١٤معدلة من املعيار يف متوز 

التصنيف والقياس من خالل طرح فئة لقياس للموجودات املالية (ب) تعديالت حمددة ملتطلبات 
  املوجودات املالية من خالل الدخل الشامل اآلخر لبعض أدوات الدين البسيطة.

) حتتوي على املتطلبات احملاسبية ٩إن النسخة النهائية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
االعرتاف والقياس. وتتضمن ): ٣٩املالية وحّلت حمل معيار احملاسبة الدويل رقم ( لألدوات

   النسخة اجلديدة من املعيار املتطلبات التالية:

عندما يتم تطبيق املعيار الدويل للتقارير 
  )١٧رقم ( املالية



 

  - ١٣ -

 

  :التصنيف والقياس
تصنف املوجودات املالية بناء على منوذج األعمال والتدفقات النقدية التعاقدية. وقدمت 

 املوجوداتأدوات الدين حيث ميكن تصنيفها ضمن "تصنيف جديدا لبعض  ٢٠١٤نسخة 
املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر". ويتم تصنيف املطلوبات املالية بشكل 

) لكن هنالك اختالفات يف املتطلبات املنطبقة على ٣٩مشابه ملعيار احملاسبة الدويل رقم (
 قياس خماطر االئتمان املتعلقة باملنشأة.

 دنــــــي:الت

منوذج "اخلسارة االئتمانية املتوقعة" الحتساب خسارة تدين املوجودات  ٢٠١٤قدمت نسخة 
، وعليه أصبح من غري الضروري زيادة املخاطر االئتمانية بشكل مسبق حىت يتم االعرتاف املاليـة

  خبسارة التدين.
  محاسبة التحوط:

يمه ليكون أكثر مالءمة مع كيفية قيام منوذج جديد حملاسبة التحوط مت تصم ٢٠١٤قدمت نسخة 
   املنشآت بإدارة املخاطر عند التعرض ملخاطر التحوط املايل وغري املايل.

  إلغاء االعتراف:

مت إتباع متطلبات إلغاء االعرتاف للموجودات املالية واملطلوبات املالية كما وردت يف املعيار 
  ).٣٩احملاسيب الدويل رقم (

  

املتعلقة مبزايا الدفع  األدوات املالية :)  ٩يار الدويل للتقارير املالية رقم ( التعديالت على املع
مع التعويضات السلبية، حبيث تعدل املتطلبات احلالية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (  املسبق

اء اخلدمة وذلك للسماح القياس بالكلفة املطفأة ( أو وفقًا لنمو ٩ ذج ) فيما يتعلق حبقوق ا
االعمال، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) مبا فيها حالة مدفوعات التعويضات 

  السلبية.

  ٢٠١٩كانون الثاين   ١

  ): اإليرادات من العقود مع العمالء. ١٥املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
ضع نظام شامل وموحد حيث و  ٢٠١٤) يف أيار ١٥صدر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

تستعني به املنشآت يف قيد اإليرادات الناجتة من العقود املربمة مع العمالء. املعيار الدويل للتقارير 
) سوف حيل حمل اإلرشادات احلالية بشأن االعرتاف باإليرادات مبا يف ذلك املعيار ١٥املالية رقم (

): عقود اإلنشاءات وما ١١اسيب الدويل رقم (): اإليرادات، واملعيار احمل١٨احملاسيب الدويل رقم (
ا من تفسريات عند سريان العمل باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم (   ).١٥يتعلق 

) على أنه يتوجب على املنشأة ١٥املبدأ األساسي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( رتكزوي
ا لوصف التحويل احلاصل للبضا اخلدمات املتفق عليها للعمالء بقيمة  ئع أواالعرتاف بإيرادا

تعكس القيمة اليت تتوقع املنشأة احلصول عليها لقاء تلك البضائع أو اخلدمات، ويقدم املعيار على 
  على مخس خطوات: وجه الدقة منهجاً لالعرتاف باإليرادات بناءً 

  : حتديد العقود املربمة مع العميل.١* اخلطوة 

  ٢٠١٨كانون الثاين  ١



 

  - ١٤ -

 

 : حتديد التزامات األداء الواردة بالعقد.٢* اخلطوة 
  : حتديد قيمة املعاملة.٣* اخلطوة 
 : ختصيص قيمة املعاملة على التزامات األداء الواردة بالعقد.٤* اخلطوة 

 داءات األلتزام: االعرتاف باإليرادات عند (أو حني) استيفاء املنشأة ال٥* اخلطوة 
ا عندما يتم ١٥ارير املالية رقم (ومبوجب املعيار الدويل للتق  استيفاء) تعرتف املنشأة بإيرادا

، أي عندما حتول السيطرة للعميل على البضائع أو اخلدمات اليت تنطوي على استيفاء التزام لتزاماال
) حىت يتم ١٥ما. لقد مت إضافة املزيد من التوجيهات املستقبلية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

من  ) مزيداً ١٥اجلة حاالت حمددة، وإضافة إىل ذلك يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (مع
  ليةياإلفصاحات التفص

  

املتعلقة  ): اإليرادات من العقود مع العمالء١٥التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
،  الوكيلمقابل  اعتبارات املوكلء، بتوضيح ثالثة جوانب للمعيار (حتديد التزامات األدا

  والرتاخيص) ولتوفري انتقال مريح للعقود املعدلة والعقود املكتملة.

  ٢٠١٨كانون الثاين   ١

): عقود اإلجيار، حيدد هذا املعيار كيفية االعرتاف والقياس ١٦( رقمللتقارير املالية  الدويلاملعيار 
عايري الدولية للتقارير املالية. كما يوفر هذا املعيار والعرض واإلفصاح عن عقود اإلجيار وفقًا للم

منوذج حماسيب موحد للمستأجر، حيث يتطلب قيام املستأجرين باالعرتاف باألصول وااللتزامات 
ا  شهرًا أو أقل أو تكون أصوهلا ذات قيم  ١٢لكافة عقود اإلجيار باستثناء العقود اليت تكون مد

  منخفضة.
عقود اإلجيارات كتشغيلية أو متويلية، ضمن مفهوم املعيار الدويل للتقارير  بتصنيف نو املؤجر يستمر 

) املتعلق باحملاسبة للمؤجر دون تغيري جوهري عن املعيار احملاسيب الدويل السابق ١٦املالية رقم (
  ).١٧رقم (

  ٢٠١٩ الثاينكانون   ١

: ات الزميلة واملشاريع املشرتكةاإلستثمار يف الشرك): ٢٨تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (
ألجل يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة. وتوضح هذه التعديالت اتتعلق باحلصص الطويلة 

للحصص الطويلة  األدوات املالية )٩تطبيق املنشأة للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (
من صايف اإلستثمار يف الشركة الزميلة  ءاً األجل يف شركة زميلة أو مشروع مشرتك واليت تشكل جز 

  .ن ال يكون قد مت تطبيق طريقة حقوق امللكيةأأو املشروع املشرتك على 

 ٢٠١٩كانون الثاين   ١

): األدوات املالية، اإلفصاحات املتعلقة ٧التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
 ).٩ر املالية رقم (الدويل للتقاري للمعياربالتطبيق االويل 

الدويل للتقارير  املعيارعندما يتم تطبيق 
  ).٩املالية رقم (

): األدوات املالية اإلفصاحات املتعلقة بإفصاحات إضافية ٧املالية رقم ( للتقاريراملعيار الدويل 
حول حماسبة التحوط (والتعديالت الالحقة) والناجتة عن تطبيق الفصل اخلاص مبحاسبة التحوط 

  ).٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (يف 

الدويل للتقارير  املعيارعندما يتم تطبيق 
  ).٩املالية رقم (
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  عقود التأمني )١٧تقارير املالية رقم (ال إلعداداملعيار الدويل 
 ) قياس املطلوبات التأمينية بالقيمة احلالية١٧( التقارير املالية رقم إلعداديتطلب املعيار الدويل 

ج قياس وعرض أكثر اتساقاً للوفاء دف هذه املتطلبات إىل حتقيق  ، ويوفر  جلميع عقود التأمني. 
املتسقة القائمة على املبادئ لعقود التأمني. وحيل املعيار الدويل إلعداد التقارير  احملاسبةهدف 

  ١اعتبارا من  التأمنيعقود ) ٤) حمل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (١٧املالية رقم (
 .٢٠٢١كانون الثاين 

  ٢٠٢١ الثاينكانون   ١

ومعيار  البيانات املالية املوحدة)  ١٠تعديالت على املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (
) واملتعلق ٢٠١١ستثمار يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة (): اال٢٨رقم ( الدويلاحملاسبة 
 .ع أو املسامهة يف املوجودات من املستثمر لشركته الزميلة أو مشروعه املشرتكمبعاجلة البي

 غري حمدد بعد التطبيقتاريخ 

ن تطبيق هذه املعايري إعندما تكون قابلة للتطبيق.  مصرفتتوقع اإلدارة تطبيق هذه املعايري والتفسريات والتعديالت اجلديدة يف البيانات املالية لل
 .ويليف فرتة التطبيق األ مصرفيالت اجلديدة، قد اليكون هلا أي تأثري جوهري على البيانات املالية للوالتفسريات والتعد

 ٢٠٢١كانون الثاين   ١ للفرتة املالية اليت تبدأ يف مصرفيف البيانات املالية لل )١٧ورقم ( )٩ الدويل للتقارير املالية رقم (يريتتوقع اإلدارة تطبيق املعا
  .٢٠١٩كانون الثاين   ١للفرتة السنوية اليت تبدأ يف  مصرف) يف البيانات املالية لل١٦الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ( عتماد املعياراو 

 األدوات المالية  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

/ "األدوات املالية" والذي سيحل ٩يل للتقارير املالية رقم /بإصدار النسخة النهائية من املعيار الدو  ٢٠١٤قام جملس معايري احملاسبة الدولية يف متوز 
). طرح هذا املعيار ٢٠١٣و ٢٠١٠، ٢٠٠٩/ (٩/ ومجيع النسخ السابقة للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم /٣٩حمل معيار احملاسبة الدويل رقم /

  وط.متطلبات جديدة لتصنيف وقياس األدوات املالية، تدين القيمة وحماسبة التح
 .٢٠١٨كانون الثاين   ١سارية املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  ٢٠١٤/ لعام ٩لمعيار الدويل للتقارير املالية رقم /لإن النسخة اجلديدة 

كانون الثاين   ٠١إىل تاريخ / ٩قراراً بتأجيل تطبيق املعيار الدويل رقم/ ٢٠١٨على الرغم من أن جملس احملاسبة والتدقيق أصدر يف جلسته األوىل للعام 
  إال أن املصرف ينوي تطبيق هذا املعيار اجلديد من تاريخ سريانه. ٢٠١٩

احي لألرباح سيقوم املصرف بتطبيق هذا املعيار بأثر رجعي، وسيتم قيد التغريات يف القياس والتصنيف الناجتة عن هذا التطبيق، كتعديل للرصيد االفتت
/ سوف يطبق مع اثر رجعي، فإنه ال ٩. بالرغم من أن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم /٢٠١٨كانون الثاين   ١كما يف ة)دورة / (اخلسائر املرتاكمامل

قارنة، ميكن للمصرف إعادة عرض بيانات املقارنة، إال إذا كان ذلك ممكن بدون استخدام اإلدراك املتأخر. لن يقوم املصرف بإعادة عرض بيانات امل
   املمكن القيام بذلك دون استخدام اإلدراك املتأخر.ألنه من غري

/. إن هذا التقييم مبين على املعلومات املتوفرة حالياً، واليت ٩، قام املصرف بدراسة مفصلة لتقييم أثر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم /٢٠١٧يف عام 
  .٢٠١٨عند تطبيق املعيار خالل العام ممكن أن تكون عرضة لتغيريات قد تنشأ نتيجة توفر معلومات جديدة 

للتقارير بشكل عام ال يتوقع املصرف تأثري جوهري على بيان الوضع املايل وحقوق امللكية باستثناء تأثري متطلبات اخنفاض القيمة للمعيار الدويل 
  كما هو مفصل أدناه.  يتوقع املصرف زيادة خمصص التدين مما سيكون له أثر سليب على حقوق امللكية، ./٩املالية رقم /
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  التصنيف والقياس:

بشكل الحق حسب القيمة املطفأة أو القيمة  اسوف يتم قياسه ٩مجيع األصول املالية اليت هي ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  العادلة.

ا ضمن منوذج أعمال هدفه حتصيل التدفقات النقدية ا لتعاقدية، وينشأ عنها تدفقات نقدية تعاقدية تعد حصراً االستثمارات يف أدوات دين حمتفظ 
اية الفرتة امل، دفعات من املبلغ األساسي وفائدة على املبلغ األساسي املتبقي، سيتم قياسها بشكل عام بالقيمة املطفأة   الية الالحقة.يف 

ا ضمن منوذج أعمال هدفه حتصيل التدفقات ااال لنقدية التعاقدية وبيع األصول املالية، واليت ينشأ عن شروطها ستثمارات يف أدوات دين احملتفظ 
قياسها التعاقدية، يف تواريخ حمددة، تدفقات نقدية تعد حصرًا دفعات من املبلغ األساسي والفائدة على املبلغ األساسي املتبقي، يتم بشكل عام 

  بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر.

اية الفرتات احملاسبية الالحقة. باإلضافة إىل ذلك، ميكن يتم قياس مجيع اال ستثمارات يف أدوات الدين األخرى وحقوق امللكية بالقيمة العادلة يف 
أدوات حقوق ملكية يف الدخل الشامل  بعض للمنشآت أن ختتار، بشكل غري رجعي، عرض التغريات الالحقة يف القيمة العادلة الستثمار يف

  رتاف بإيراد أنصبة األرباح من هذه األدوات، يف بيان األرباح أو اخلسائر. مع االع ،اآلخر

ذج ال يتوقع املصرف تأثري جوهري على تصنيف األصول املالية وقيمتها الدفرتية علمًا أن حمفظة املصرف االستثمارية بالكامل مصنفة ضمن منو 
  يع األصول املالية ويتم تقييمها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر.األعمال الذي يهدف إىل حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وب

 :يف القيمة التدنــــــي

خسارة اخنفاض قيمة مجيع األصول املالية متضمنا القروض وأدوات الدين املقاسة بالقيمة املطفأة أو القيمة  سابتحال اً منوذج ٢٠١٤قدمت نسخة 
يستبدل منوذج اخلسارة  ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم اخلسارة االئتمانية املتوقعة يف وذج إن منلدخل الشامل اآلخر. العادلة من خالل بيان ا

  .٣٩رقم  احملاسبة الدويلعيار ماملتكبدة يف 
ن والذي يعتمد على التغريات امللحوظة يف منهجا ذا "ثالث مراحل" لالعرتاف باالخنفاض يف قيمة االئتما اخلسارة االئتمانية املتوقعةمنوذج يتضمن 
ا. إن النموذج يتطلع إىل املستقبل ويتطلب استخدام توقعات معقولة وداعمة لألوضاع خماطر  ائتمان املوجودات املالية منذ االعرتاف األويل 

  نية املتوقعة. االئتمااخلسارة  املستقبلية واالقتصادية يف حتديد الزيادة الكبرية يف خماطر االئتمان وقياس

اليت مل تشهد ارتفاعًا ملحوظًا يف خماطر االئتمان من تاريخ االعرتاف األويل وهي غري متدنية القيمة. جيب : تتضمن املوجودات املالية املرحلة األوىل
  شهر ١٢) خالل فرتة Probability of Default PDاالعرتاف باخلسائر االئتمانية املتوقعة وفقًا الحتمالية التعثر (

)12 months expected credit loss( 

شهدت ارتفاعًا ملحوظًا يف خماطر االئتمان من تاريخ االعرتاف األويل، دون وجود دليل موضوعي على : تتضمن املوجودات املالية اليت املرحلة الثانية
  مدى عمر هذه املوجودات. تدين قيمتها. جيب االعرتاف باخلسائر االئتمانية املتوقعة وفقاً الحتمالية التعثر على

من املتوقع أن تكون املخصصات يف هذه املرحلة أعلى بسبب زيادة املخاطر وطول الفرتة الزمنية اليت تؤخذ باحلسبان (مقارنة مع 
  املرحلة األوىل).

املايل وفقًا للمؤشرات احملددة يف تعليمات : تتضمن املوجودات املالية اليت يوجد دليل موضوعي على اخنفاض قيمتها يف تاريخ التقرير املرحلة الثالثة
  على مدى عمر هذه املوجودات.املصرف املركزي. يتم االعرتاف باخلسائر االئتمانية املتوقعة 
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  اعتبارات هامة
  التقدير: مستوى عال منهلا تأثري جوهري وتتطلب /، واليت ٩فيما يلي، أهم مفاهيم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم /

  االئتمانيف خماطر  امللحوظة ييم الزيادةتق
ير املالية يتم تقييم الزيادة امللحوظة يف خماطر االئتمان بشكل نسيب، حيث يقارن املصرف خطر التعثر على مدى عمر األصل املايل بني تاريخ التقار 

   سياساته إلدارة املخاطر.وتاريخ االعرتاف األويل باستخدام مؤشرات املخاطر الرئيسية اليت يعتمد عليها املصرف يف

إن تقييم الزيادة امللحوظة يف خماطر االئتمان لكل أصل مايل سيتم بشكل ربعي أو نصف سنوي بناًء على ثالث عوامل. إذا أشار أي من هذه 
  :ةالعوامل إىل حصول زيادة ملحوظة يف خماطر االئتمان، سينتقل األصل املايل من املرحلة األوىل إىل املرحلة الثاني

 ) نسبة االعرتاف األويل.PDمت وضع حدود دنيا لقياس الزيادة امللحوظة يف خماطر االئتمان بناًء على حركة احتمالية التعثر ( -١
تصنيف األصول املالية اليت لتعكس بشكل أفضل إذا لزمت،  تعديالت،الوإجراء صنيف سيتم إجراء مراجعات نوعية إضافية لتقييم نتائج الت -٢

 وظة يف خماطر االئتمان.شهدت زيادة ملح
قد شهدت زيادة  ،يوماً  ٣٠استحقاقها تاريخ اليت جتاوز  املالية بأن األدوات للنقض، قابالً  اً افرتاض ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  يتضمن -٣

دوات املالية تدين يف قيمتها بتاريخ يتم يف حال شهدت األ املرحلة الثالثةإىل ملرحلة الثانية من ال اقنتاالإن يف خماطر االئتمان. ملحوظة 
ة بني املعيار الدويل للتقارير املالية رقم   .٣٩معيار احملاسبة الدويل رقم و  ٩التقارير املالية. إن أسس حتديد تدين القيمة متشا

 عوامل االقتصاد الكلي، واملعلومات املستقبلية، والسيناريوهات املتعددة
رة االئتمانية املتوقعة حسب كل مرحلة، مؤشرات ومعلومات تارخيية وحالية، باإلضافة إىل توقعات منطقية ومعززة تؤخذ باالعتبار الحتساب اخلسا

  ، يتطلب من اإلدارة استخدام افرتاضات هامة.تقدير وتطبيق معلومات مستقبليةإن والظروف االقتصادية. لألحداث املستقبلية 
نية املتوقعة يف سارة االئتمااخل) املستخدمة لتقدير EAD( واملخاطر عند التعثر) LGD(حال التعثر  ، نسبة اخلسارة يف)PD( التعثراحتمالية إن 

لكل ة مرتبطة بشكل وثيق باخلسائر االئتمانية يف احملفظة ذات الصلة. سيكون كلي  يةمتغريات اقتصادبناًء على  مصاغة ، هياألوىل والثانيةاملرحلة 
  ذات الصلة.ية الكلية تغريات االقتصاداملتوقعات بية املتوقعة، خلسائر االئتماناساب تحا سيناريو اقتصادي كلي مستخدم يف

، سوف يتم اعتماد عدة سيناريوهات حبيث تؤدي إىل احتساب غري منحازة للخسارة االئتمانية املتوقعة. سيتم مراجعة هذه السيناريوهات دورياً 
  بنفس االحتماالت.نية متوقعة وستطبق على مجيع احملافظ اخلاضعة خلسائر ائتما

  التعثرتعريف 
السياسات  املستخدم يفالتعثر مع تعريف ماشياً سيكون مت، بني املراحلاحلركة قياس خسائر االئتمان املتوقعة ولتحديد  التعثر املستخدم يف إن تعريف
  .خاطراملدارة الداخلية إل
عثر حيصل بعد جتاوز تاريخ االستحقاق بأن الت لنقضلكنه حيتوي على افرتاض قابل لللتعثر،  تعريفاً  ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ال يتضمن 

  .اً يوم ٩٠ بفرتة

  العمر املتوقع
االئتمان.  عند قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة، جيب على املصرف أن يأخذ يف االعتبار الفرتة التعاقدية القصوى اليت يتعرض هلا املصرف ملخاطر

راعاة مجيع الشروط التعاقدية عند حتديد العمر املتوقع، مبا يف ذلك خيارات الدفع املسبق وخيارات التمديد. بالنسبة لبعض التسهيالت جيب م
وحيث اليت ليس هلا تاريخ استحقاق ثابت، يتم تقدير العمر املتوقع على أساس الفرتة اليت يتعرض فيها املصرف ملخاطر االئتمان تجددة االئتمانية امل

  ال ميكن للمصرف ختفيف اخلسائر االئتمانية من خالل إجراءات إدارية.
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 احلوكمة
. تتكون اللجنة من ممثلني ٩شراف على تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم إلجلنة داخلية ل ءنشامت إباإلضافة إىل اإلطار القائم إلدارة املخاطر، 

وإدارة املخاطر، وستكون مسؤولة عن مراجعة واعتماد توزيع املوجودات املالية حسب املراحل واملداخالت الرئيسية رفيعي املستوى من اإلدارة املالية 
  االئتمانية املتوقعة. إمجايل احتياطي اخلسائراألخرى واالفرتاضات املستخدمة يف تقدير اخلسائر االئتمانية املتوقعة. كما تقوم بتقييم مدى مالءمة 

  توقع على بيان املركز املايل وحقوق امللكية للمصرف موضح أدناه.إن التأثري امل

  حماسبة التحوط
هذه املتطلبات  إصدار). وقد مت ٢٠١٣(٩كما صدرت يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم   قام املصرف بتطبيق متطلبات حماسبة التحوط مبكراً 

حسب القيمة القياس ، إال لتعكس إضافة ٢٠١٤يف متوز  ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  إصدار، ومل تتغري يف ٢٠١٣ألول مرة يف تشرين الثاين 
  .٩العادلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر كما يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

  دلة من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر.لعدم وجود بنود حتوط مقاسة بالقيمة العاات املالية بيانالال يتوقع املصرف أي تأثري على 

 )٧إفصاحات األدوات املالية (املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

مثل  ٩تتعلق باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم  مشوالً لتشمل إفصاحات نوعية وكمية أكثر  ٢٠١٨بتعديل اإلفصاحات لعام يقوم املصرف سوف 
  ومتطلبات حماسبة التحوط اجلديدة، وأحكام االنتقال. راحل الثالث لتدين القيمة،واملفئات التصنيف اجلديدة، 

مثل الضرائب  املالية، تعديل بنود أخرى يف البيانات ٩عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم سيتم  أعاله ذكورةالتعديالت امل باإلضافة إىل
 لعمالت األجنبية حقوق امللكية للجهة الغري مسيطرة.املؤجلة وفروقات الصرف الناجتة عن حتويل ا

  / هو كما مبني أدناه:٩إن األثر املتوقع لتطبيق املعيار الدويل التقارير املالية رقم /
  إجمالي األثر      األثر المقدر من اإلعتراف      األثر المقدر من إعادة    
    المتوقع      بخسائر االئتمان المتوقعة      التصنيف والقياس    

  لموجوداتا  
 ) ٤٢,٠٨٤,٣٣٨( )  ٤٢,٠٨٤,٣٣٨(    -   أرصدة لدى مصارف

  )  ٩١,٥٦٢,٧٧٥(  )  ٩١,٥٦٢,٧٧٥(    -    إيداعات لدى مصارف
 ) ٧٩,٨٣٠,٥٦٣( ) ٧٩,٨٣٠,٥٦٣(    -    صايف التسهيالت اإلئتمانية املباشرة

 صافي األثر على حقوق الملكية   

  )  ٢١,٣٤٧,٧٦٨(  )  ٢١,٣٤٧,٧٦٨(    -      اإلحتياطي القانوين
  )  ٢١,٣٤٧,٧٦٨(  )  ٢١,٣٤٧,٧٦٨(    -      اإلحتياطي اخلاص

 )  ١٧٠,٧٨٢,١٤٢(  )  ١٧٠,٧٨٢,١٤٢(    -    حمققة أرباح مدورة / (خسائر مرتاكمة)

رباح على حقوق امللكية أقل أو أكثر من تلك الناجتة عن األ ٩للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم  االنتقاليةت اليتوقع أن يكون التأثري اجملمع للتعدي
 .الفصلية واليت تعترب هامة من قبل اإلدارة

 .٢٠١٨كانون األول   ٣١حتسني مناذج اخنفاض القيمة والعمليات ذات الصلة حىت املصرف  وسيواصل
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   السياسات المحاسبية  -٣

  املعايري املالية املتبعة:  -أ
  .التسليفقرارات جملس النقد و و  تعليماتو  قاً للقوانني املصرفية السورية النافذةوفو ، إعداد البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية مت

  إعداد البيانات املالية:  -ب

  :يتم قياسها بالقيمة العادلة ساس مبدأ الكلفة التارخيية باستثناء البنود التالية اليتأتم اعداد البيانات على ي
ا بغرض املتاجرة -  .املوجودات واملطلوبات احملتفظ 

 .اخلسائرأو  رباحدوات املالية احملددة على اساس القيمة العادلة من خالل األاأل -

 .االستثمارات يف حقوق امللكية -

 وراق املالية املتوفرة للبيعاأل -

  .دوات املالية املشتقة اليت يتم قياسها بالقيمة العادلةاأل -

  .قتصاداال عملة وهي، املاليـة البيانـات إعداد عملـة، السورية باللرية املالية البيانات تظهر

  العمالت األجنبية:  -ج
مث يتم حتويل  ٠اللرية السورية بسعر صرف يوم اإلدخال يف القيودإىل جنبية ات واألعباء بالعمالت األيرادمبا يف ذلك اإل، حتّول كافة العمليات

ألسعار الصرف احملددة من قبل املصرف  اللرية السورية وفقاً  إىلجنبية سابات خارج امليزانية بالعمالت األاحلأرصدة املوجودات واملطلوبات و 
لرية سورية  ٥١٧,٤٣مقابل ( ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما يف لليورو  لرية سورية  ٥٢٠,١٣و األمريكي للدوالرلرية سورية  ٤٣٦ ،ملركزيا

  بيان الدخل.فروقات القطع يف يتم قيد  .)٢٠١٦كانون األول   ٣١لرية سورية لليورو كما يف  ٥٤١,١٨للدوالر األمريكي و

اللرية إىل  جرى حتويله، يف بيان التدفقات النقدية ملستعمل يف خمتلف النشاطات كما هو ظاهراأو  الناتججنبية إن التدفق النقدي بالعمالت األ
داية الفرتة الذي جرى حتويله ما يوازي النقد يف بو  وذلك باسـتثناء رصيد النقد ٢٠١٧كانون األول   ٣١السورية على أساس سعر الصرف يف 

  ٠على أساس سعر الصرف بنهاية الفرتة السابقة

  .والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلةجنبية املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت األيتم حتويل 
  .غري النقدية (مثل األسهم) كجزء من التغري يف القيمة العادلةجنبية الت األالتحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعم فروقاتيتم تسجيل 

  املوجودات واملطلوبات املالية:  -د
  االعرتاف:إلغاء و  االعرتاف

جبميع  ويتم االعرتاف أولياً الصادرة بالتاريخ الذي نشأت فيه  من قبل املصرف بالقروض والتسليفات وسندات الدين االعرتاف أولياً  يتم
  .يف الشروط التعاقدية لألداة ملوجودات واملطلوبات املالية األخرى يف التاريخ الذي يصبح فيه املصرف فريقاً ا

عندما حتّول حقوق أو ، مايل عند انتهاء أجل احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من األصلأصل االعرتاف من قبل املصرف بإلغاء  يتم
  .املايلصل اطر وعائدات ملكية األاملايل يف عملية تتضمن حتويل مجيع خمصل قدية العائدة لألاستالم التدفقات النقدية التعا

اانتهاء أجل املوجبات التعاقدية أو إلغاء أو  االعرتاف من قبل املصرف مبطلوبات مالية عند االعفاء منإلغاء  يتم   .اخلاصة 
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  املقاصة:إجراء 
جـراء فقط عنـدما ميلـك املصـرف حـق قـانوين إل بيان الوضع املايلت مالية ويتم إظهار القيمة الصافية يف املقاصة بني موجودات ومطلوباإجراء يتم 

  .دد املطلوبات بشكل متزامنأن حيقق املوجودات ويسأو  التسديد على أساس القيمة الصافيةإجراء أنه ينوي إما أو  املقاصة بني املبالغ

  تقييم القيمة العادلة:
السوق  أو( األصلييف السوق  يف معاملة منظمة لتزامااللنقل  دفعهسيتم  الذيأو  صلادلة السعر الذي سيتم استالمه لبيع األتعترب القيمة الع
أو  كان ذلك السعر ملحوظًا بشكل مباشرإذا   ظر عّمانبغض ال) البيعسعر  أيالسوق احلالية ( لظروفالقياس وفقًا  يف تاريخاألكثر رحباً) 

يف حال رغب  لتزاماالأو  صلخصائص األ، االعتباربعني  يأخذ املصرف، العادلةالقيمة  عند قياس .تقييم آخرأسلوب مقدرًا بإستخدام 
 .يف تاريخ القياس لتزاماالأو  صلعند تسعري األاإلعتبار  اخلصائص بعنيتلك  السوق أخذيف  املشاركون
تسلسل القيمة العادلة الذي يصنف مدخالت أساليب التقييم املستخدمة لقياس  مت حتديد، عداد التقارير املاليةإولغايات ، ذلكإىل  باإلضافة

 مستويات: ةالقيمة العادلة ضمن ثالث
ات املطابقة اليت لتزاماالأو  معلنة (غري معدلة) يف السوق النشط لألصولأسعار  املستوى األول: إن مدخالت املستوى األول عبارة عن -

 .تاريخ القياس تستطيع املنشأة الوصول إليها يف
هذا  .عنها واليت يتم تضمينها يف املستوى األول اً معلن اً أسعار  املستوى الثاين: تتمثل مدخالت املستوى الثاين بكافة املدخالت اليت ال تعترب -

  .غري مباشرأو  إما بشكل مباشر لتزاماالأو  صلوتكون هذه املدخالت ملحوظة لأل
  .لتزاماالأو  صلى الثالث مدخالت غري ملحوظة لألاملستوى الثالث: تعترب مدخالت املستو  -

  تدين قيمة املوجودات املالية:
، اخلســائرأو  ربــاحمــا عــدا تلــك الــيت هــي علــى أســاس القيمــة العادلــة مــن خــالل األ، يــتم تقيــيم املوجــودات املاليــة، وضــع مــايلبيــان يف تــاريخ كــل 

أكثـر بعـد أو  نتيجة حصـول حـدث، قيمة املوجودات املالية عند وجود دليل حّسييف  يكون هنالك تدنٍ  ٠لناحية وجود مؤشرات تدٍن يف قيمتها
  ٠إن التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لالستثمار قد تأثرت، القيد األويل للموجوداتإجراء 

للموجـودات املاليـة والقيمـة احلاليـة  إن خسائر تدين قيمة موجودات مسجلة على أساس الكلفة املطفأة حتدد مبا يساوي الفرق بـني القيمـة الدفرتيـة
اخلســائر وختفــض القيمــة أو  ربــاحتقيــد اخلســائر يف األ ٠للتــدفقات النقديــة املســتقبلية املقــدرة احملســومة علــى أســاس نســبة الفائــدة الفعليــة األصــلية

يـتم عكـس خسـارة تـدين ، سـارة تـدين القيمـةحصـل اخنفـاض يف خ، يف فـرتة الحقـة، إذا ٠الدفرتية للموجودات لتساوي قيمتها االسرتدادية املقـدرة
اخلسائر ضمن حدود أن القيمة الدفرتية لالستثمار بتاريخ عكس خسارة تدين القيمة ال تزيد عمـا كـان أو  رباحمن خالل األ القيمة املقيدة سابقاً 

  ٠ميكن أن تبلغه الكلفة املطفأة فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين القيمة
اخلســائر أو  ربــاحيــتم قيــدها يف األ امللكيــةفــإن اخلســائر املرتاكمــة املســجلة ســابقاً ضــمن حقــوق ، يف أوراق ماليــة متــوفرة للبيــعبالنســبة لالســتثمارات 

إن أي زيـادة يف القيمـة  ٠مسـتمر ملـدة طويلـة يف القيمـة العادلـة لالسـتثمارات يف أوراق ماليـة ائر تـدين القيمـة مثبتـة حبصـول تـدنٍ عندما تكون خسـ
وإن  ٠اخلسـائرأو  ربـاحال تقيـد يف األ، يف القيمـة الحقـة حلصـول خسـارة تـدنٍ ، ستثمارات يف أوراق مالية متوفرة للبيع بشكل مسامهاتالعادلة لال

بيـان حقـوق تقيـد يف ، يف القيمـة الحقـة حلصـول خسـارة تـدنٍ ، أي زيادة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف أوراق ماليـة متـوفرة للبيـع بشـكل ديـون
اخلســائر املثبتــة ضــمن أو  ربــاححيــث يــتم عنــدها حتويــل األ، ثبــات خســارة التــدين يف القيمــةإإلغــاء يف حــال وجــود دليــل موضــوعي علــى إال  يــةامللك

  .اآلخر الدخل الشاملو بيان الدخل إىل  امللكيةحقوق 
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  املوجودات الثابتة:  -هـ 
ومؤونـة التـدين يف القيمـة إن  بعد تنـزيل االسـتهالكات املرتاكمـة باللريات السوريةالتارخيية على أساس سعر التكلفة ، إظهار املوجودات الثابتة جرى

  .وجدت
بطريقـة القسـط الثابـت علـى مـدى األعمـار اإلنتاجيـة ، رض والدفعات املسبقة علـى نفقـات رأمساليـةباستثناء األ، جيري استهالك املوجودات الثابتة
  باعتماد املعدالت السنوية التالية:

        %    
  ٢  مباين    
  ١٥  أثاثو  أجهزةو  معدات    
  ١٠  أجهزة احلاسب اآليل    
  ١٠  حتسينات على املباين    

يـتم قيـد الـربح واخلسـارة يف  .القيمـة الدفرتيـة لألصـلو  مـن املوجـودات الثابتـة الفـرق بـني عائـدات التفـرغأصـل اخلسارة مـن التفـرغ عـن أو  ميثل الربح
    بيان الدخل.
اية كل   .ستهالك وطول مدة اخلدمة املقدرة ويتم تسجيل أي تغري يف التقديرات بأثر مستقبليريقة احتساب اإلعام يتم مراجعة ط يف 

  املوجودات الثابتة غري املادية:  -و
قيمــة إن ومؤونــة التــدين يف ال بعــد تنـــزيل اإلطفــاء املــرتاكم بــاللريات الســوريةالتارخييــة  تظهــر املوجــودات الثابتــة غــري املاديــة علــى أســاس ســعر التكلفــة

  .وجدت
 أي تدنٍ  تسجيليتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ البيانات املالية ويتم ، اليت عمرها الزمين غري حمدد املاديةغري الثابتة لموجودات ل بالنسبة

  بيان الدخل يف قيمتها يف 
  طفاء املوجودات الثابتة غري املادية على مدى األعمار االنتاجية كما يلي:إ جيري

  )%٢٠سنوات ( ٥  برامج املعلوماتية    

  االخنفاض يف قيمة املوجودات الثابتة املادية وغري املادية:  -ز
تلـك  بـأني مؤشـر كـان يوجـد أإذا   صـوله املاديـة وغـري املاديـة لتحديـد فيمـااملصـرف مبراجعـة القـيم الدفرتيـة أليقـوم ، بيـان وضـع مـايليف تاريخ كل 

ا خسارة تدٍن يف قيأصول قد األ ن إلتحديـد مـدى خسـارة تـدين القيمـة (صـل سـرتدادية لأليتم تقـدير القيمـة اإل، ن وجد هكذا مؤشرإ ٠متهاصا
  وجدت)
يــتم حســم ، سـتعماليةعنــد حتديـد القيمــة اإل ٠لفــة البيـع والقيمــة اإلسـتعماليةســرتدادية هـي القيمــة األعلـى مــا بـني القيمــة العادلـة نــاقص كاإل القيمـة

قيمتهــا احلاليــة باســتعمال نســبة حســم قبــل الضــريبة تعكــس تقــديرات الســوق احلاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــد إىل  ية املقــدرةالتــدفقات النقديــة املســتقبل
  ٠الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبليةصل واملخاطر املالزمة لأل

تقيــد خســارة  .ســرتداديةلتــوازي القيمــة اإلصــل القيمــة الدفرتيــة لألإنقــاص  يــتم ،أقـــل مــن قيمتــه الدفرتيــةصــل ســرتدادية لألكــان تقــدير القيمـــة اإل  إذا
ويف هــذه احلالــة تعامــل خســارة تــدين ، التقيــيمإعــادة  املخــتص مســجل دفرتيــاً بقيمــةصــل كــان األإال إذا  ، اخلســائرأو  ربــاحيف األحــاًال  تدنـــي القيمــة

  ٠التقييمإعادة  القيمة كتخفيض لوفر
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لكــن ، ســرتداديةالتقــدير املعــّدل لقيمتهــا اإلإىل  أن تصــلصــل إىل يــتم زيــادة القيمــة الدفرتيــة لأل، الحقــاً  دين القيمــة انعكســتن خســارة تــأحــال  يف
يف ســنوات صـل ن حتـدد فيمـا لــو مل يـتم قيـد خسـارة تــدين قيمـة لألأحبيـث ان القيمـة الدفرتيـة بعــد الزيـادة ال تفـوق القيمــة الدفرتيـة الـيت كـان ميكــن 

ويف ، التقيــيمإعــادة  املخــتص مســجل دفرتيـاً بقيمــةصــل كـان األإال إذا  ، اخلســائرأو  ربــاحيف األحـاًال  قيــد عكـس خســارة تــدين القيمــة يــتم ٠سـابقة
  ٠التقييمإعادة  هذه احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر

  املؤونات:  -ح
ومـن احملتمـل تسـديد ، اسـتنتاجي) نـاتج عـن حـدث حصـل يف املاضـيأو  (قـانوينحايل على املصرف  التزاميتم تكوين املؤونة عندما يكون هنالك 

بيـان الوضـع املـايل بتـاريخ  لتـزاممتثـل املؤونـة املكونـة أفضـل تقـدير للمبلـغ املتوجـب لتسـديد اال .بشـكل موثـوق بـه لتـزاموميكن تقدير مبلـغ اال لتزاماال
ــذا االمــع األخــذ بعــني االعتبــار املخــاطر وعــدم اليقــني ا، املــايل التــدفقات النقديــة املرتقبــة لتســديد إىل  عنــدما حتــدد املؤونــة باالســتناد .لتــزامحمليطــني 
  .فإن قيمتها الدفرتية متثل القيمة احلالية هلذه التدفقات النقدية، لتزاماال

اية اخلدمة:  -ط   اشرتاكات مؤسسة التأمينات اإلجتماعية وتعويض 
 .املؤسســةإىل  يســدد بشــكل منــتظم التأمينــات عــن موظفيــهو  االجتماعيــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســوريةإن املصــرف مســجل يف مؤسســة التأمينــات 

ايــة اخلدمــة بالتــايل ســوف حيصــل املوظفــون علــى هــذا التعــويض مــن مؤسســة و  متثــل هــذه املســامهات اتفــاق املصــرف مــع موظفيــه حــول تعــويض 
اية اخلدمة اتالتزامليس على املصرف أية  .التأمينات االجتماعية   .أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض 

  حتقق املصروف:و  يراداالعرتاف باإل  -ي
ونســـبة الفائـــدة املطبقـــة باســـتثناء الفوائـــد علـــى صـــل األإىل  ات ومصـــاريف الفوائـــد علـــى أســـاس االســـتحقاق الـــزمين باإلســـتنادإيراداالعـــرتاف بـــ يـــتم

ات الناجتــة عــن يراديــتم االعــرتاف بــاإل .ات الفوائــد عنــد حتققهــا الفعلــيإيــرادحبيــث يــتم قيــد  التســليفات الظــاهرة علــى االســاس النقــديو  القــروض
   .من االستثمارات عندما يصبح للمصرف احلق باستالم املبالغ العائدة هلارباح نصبة األأتتحقق  .اخلدمات املصرفية عند حتققها مبوجب العقود

  التسليفات:و  القروض  -ك
تظهــر القــروض  ٠شــطقابلـة للتحديــد وغــري مدرجــة يف سـوق مــايل ناأو  موجــودات ماليـة غــري مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة والتســليفات هــي القـروض

لرديئـة واملشـكوك تسـجل الـديون ا ٠ساس الكلفة املعدلة بعد تنـزيل الفائدة غري احملققة وبعد مؤونة خسـائر الـديون حيـث ينطبـقوالتسليفات على أ
اوك واحتمال بعدم حتصيل قيمتها األوذلك لوجود شكساس النقدي بتحصيلها على األ   ٠صلية و/أو فائد

  كفاالت مالية:  -ل
عجــز عــن  اً معّينــ اً دفعــات حمــددة لتعــويض احلامــل عــن خســارة ترتبــت ألن مــدينإجــراء ان عقــود الكفــاالت املاليــة هــي عقــود توجــب علــى املصــرف 

عقود ضـمان ، كتب اعتماد،  ود ان تأخذ عدة اشكال قانونية للمقاضاة (كفاالتميكن هلذه العق ٠داة دينأدفعة مستحقة مبوجب شروط إجراء 
  ٠ائتماين)

والحقـاً ُحتمـل يف الـدفاتر علـى أسـاس القيمـة األعلـى مـا بـني هـذه القيمـة املعدلـة ، تُقّيد مطلوبات الكفاالت املالية أولياً على أساس قيمتها العادلة
تُــدرج الكفــاالت املاليــة ضــمن حســابات التســوية (يف  ٠دفعــة مــن جــراء الكفالــة)إجــراء يصــبح مــن احملتمــل والقيمــة احلاليــة للدفعــة املتوقعــة (عنــدما 

  ٠املوجودات) ويف املطلوبات

  سهم: التوزيعات النقدية لأل   -م
كمـا يـتم   .قبـل مسـامهي املصـرفزيلها من حقوق امللكية عند املوافقة عليهـا مـن نـويتم ت التزامالعادية ك سهماأل عنرباح بتوزيعات األيتم االعرتاف 

   .املوافق عليها بعد تاريخ بيان الوضع املايلرباح عن توزيعات األ فصاحاإل
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  :املشتقات املالية وحماسبة التحوط  -ن
ـــةالعمـــالت األ، الفائـــدةأســـعار  خمـــاطر دارةيقـــوم املصـــرف باســـتخدام املشـــتقات املاليـــة إل شـــئة عـــن واملخـــاطر االئتمانيـــة متضـــمنةً  تلـــك النا، جنبي

    .العمليات املتوقعة املستقبلية
طبيعـة املخـاطر املتحـوط ، وتتضـمن عمليـة التوثيـق، داة التحـوطالعالقة بني البند املتحوط له وأ القة التحوط يقوم املصرف بتوثيقعنشاء يف بداية إ

  .هداف واسرتاتيجيات التحوطأو  ،هلا
ن تكون عالية الفعالية يف تعويض خماطر البنـد املتحـوط أداة التحوط يتوقع هلا أن أمن كد لتحوط يتم قياس عالقة التحوط للتأكذلك عند بداية ا

  .تم قياس فعالية التحوط بشكل ربعيوي، له
هلـا  بالتدفقات النقدية املتعلقة باملخاطر املتحوط هلا خالل الفـرتة الـيت حـددتأو  كان التغري يف القيمة العادلةإذا   يتم اعتبار التحوط عايل الفعالية

  .)%١٢٥-%٨٠ن يعمل على تعويض اخلسارة يف البند املتحوط له باملدى ( أداة التحوط من املتوقع أ
حتقـق إذا  ) يقـوم املصـرف بقيـاس فيمـاForecast Transactionيف احلـاالت الـيت يكـون البنـد املتحـوط لـه عبـارة عـن عمليـة مسـتقبلية متوقعـة (

 .احلدث مستقبالً عايل االحتمالية

 ويتم تصنيف التحوط كما يلي:، بالقيمة العادلة املالية حماسبة التحوط تظهر املشتقات غراضأل

   :) Hedge ValueFair( العادلةالتحوط للقيمة 
ل بيـان الـدخداة التحـوط يف يتم االعرتاف بـالتغري يف القيمـة العادلـة أل .صرفهو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات امل

   .م خسارةأرحباً كان 

تعـدل بـه القيمـة الدفرتيـة للبنـد املتحـوط لـه ويعـرتف بـالتغري يف ، املخاطر املتحـوط هلـاإىل  أما التغري يف القيمة العادلة للبند املتحوط له والذي يعزى
    بيان الدخل.

  : )Cash Flow Hedge( النقدية للتدفقاتالتحوط 
  .( عملية مستقبلية متوقعة ) احلالية واملتوقعة ملصرفنقدية ملوجودات ومطلوبات اهو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات ال

اخلسـارة املتعلـق بـاجلزء الفعـال مـن أداة التحـوط أو  عندما تتحقـق شـروط حماسـبة التحـوط علـى حتـوط التـدفقات النقديـة فإنـه يـتم االعـرتاف بـالربح
ا  الفرتة يفبيان الدخل ويتم حتويله ل امللكيةمباشرة ضمن حقوق  أمـا اجلـزء غـري الفعـال فيـتم تسـجيله  بيان الـدخل.التحوط على إجراء اليت يؤثر 

    بيان الدخل.يف 
  أجنبية: وحداتلصايف االستثمار يف  التحوط

 .أجنبيةهو التحوط ملخاطر التغريات يف قيمة صايف االستثمار يف وحدات 

اخلسـارة املتعلـق بـاجلزء الفعـال مـن أداة التحـوط أو  لنقديـة فإنـه يـتم االعـرتاف بـالربحعندما تتحقـق شـروط حماسـبة التحـوط علـى حتـوط التـدفقات ا
  بيان الدخل.أما اجلزء غري الفعال فيتم تسجيله يف  .عند بيع االستثمار يف وحدات أجنبيةبيان الدخل ويتم حتويله ل امللكيةمباشرة ضمن حقوق 

  :عباءات واأليراداإل حتقق  -س
باسـتثناء القـروض والتسـليفات املصـنفة ، والنسـبة املطبقـةصـل مـع األخـذ باحلسـبان رصـيد األ، اء الفوائد على أساس االسـتحقاقعبأو  اتإيراد تقيد
ا فقـــط عنـــد حتقـــق اســـرتدادهاالرديئـــة و  العاديـــة ومشـــكوك بتحصـــيلها دون طفـــاء إات وأعبـــاء الفوائـــد إيـــرادتتضـــمن  .الـــيت يـــتم االعـــرتاف بعائـــدا

  .احلسومات والعالوات
مطلوبـات ماليـة (مثـل العمـوالت أو  ات وأعباء الرسوم والعموالت اليت تشكل جزءاً أساسياً من نسبة الفائدة الفعلية علـى موجودات ماليةإيراد إن

  .ات وأعباء الفوائدإيراددراجها ضمن إ والرسوم املكتسبة على القروض) يتم
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  .ت املعنيةات الرسوم والعموالت األخرى عند تنفيذ اخلدماإيراد تقيد

  ما يلي:بيان الدخل ات وأعباء الفوائد الظاهرة يف إيراد تتضمن
  .فوائد على موجودات ومطلوبات مالية بالكلفة املطفأة  -
  وراق مالية متوفرة للبيعأفوائد على استثمارات يف   -
ا عندما تكون خمـاطر نسـبة الفائـدة والبنود امل، مبا فيها عدم فعالية التحوط، التغريات يف القيمة العادلة ملشتقات مقبولة  - تحّوط هلا املتعلقة 

  .هي املخاطر املتحّوط هلا
 حمفظـةات الفوائـد علـى إيـرادو  اخلسـائرأو  ربـاحات الفوائد على املوجـودات املاليـة احملـددة علـى أسـاس القيمـة العادلـة مـن خـالل األإيراد ظهارإ يتم

  بيان الدخل.املتاجرة بشكل منفصل ضمن 
ــا أو  ربــاحســاس القيمــة العادلــة مــن خــالل األأاملوجــودات املاليــة احملــددة علــى  خــرى مــنات األيــراديف اإلصــا تتضــمن اخلســائر غــري تلــك احملــتفظ 

  :لللمتاجرة ما يلي
  .رباحنصبة األأات إيراد  -
  ./ خسائر حمققة وغري حمققةأرباح   -
  .فروقات الصرف  -
ــ االعــرتاف يــتم ات يــرادوراق املاليــة املتــوفرة للبيــع ضــمن اإلعلــى األربــاح يــتم قيــد أنصــبة األ .احلــق باســتالم الدفعــة وءعنــد نشــربــاح نصــبة األأ إيرادب
  .خرىاأل

  :حسابات ائتمانية  -ع
، بنــاء عليــه .صــحاب احلســاباتأإىل  مجيــع احلســابات االئتمانيــة علــى أســس غــري تقديريــة وتنتمــي املخــاطر واملكافــآت ذات الصــلة تعقــد

  ٠ارج بيان الوضع املايلهذه احلسابات خ تنعكس

  :رباححصة السهم من األ  - ف
يـتم  .سـهمه العاديـةاملخفضـة بالنسـبة ألربـاح ساسـية وحصـة السـهم مـن األاألربـاح املصـرف معلومـات حـول حصـة السـهم مـن األ يعرض

مصـرف علـى املعـدل اديـة للسـهم العاخلسارة للفرتة العائد حلملـة األأو  االساسية بتقسيم صايف الربحرباح احتساب حصة السهم من األ
العائـد اخلسـارة أو  املخفضة عرب تعديل الربحرباح يتم احتساب حصة السهم من األ .سهم العادية املتداولة خالل الفرتةاملوزون لعدد األ

هم العاديــة والــيت ســثريات التخفيضــات احملتملــة علــى األميــع تــأجبســهم العاديــة املتداولــة املــوزون لعــدد األ واملعــدلســهم العاديــة ملــة األحل
  .حسبما ينطبق، سهم املمنوح للموظفنيتتضمن خيار األ

  :الدخل ضريبة  -ص
  .الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة مصاريفمتثل 

مــن صـــايف  % ٢٥والـــذي حــدد الضــريبة مبعــدل ، ٢٠٠١نيســان  ١٦تــاريخ  ٢٨حيتســب املصــرف مؤونــة ضــريبة الــدخل وفقـــاً ألحكــام القــانون 
 ٢٠١٣متـوز  ٢ ليت بدأ تطبيقها ابتـداًء مـنا من قيمة الضريبة %٥مبعدل  املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمارإىل  باإلضافة، للضريبة اخلاضعةرباح األ

  .من قيمة الضريبة %١٠لتصبح  ٢٠١٧كانون األول   ٢٠وعدلت بـ 
غ غـري اجلـائز بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضـعة للضـريبة وإضـافة املبـالالدخل بيان الصافية الواردة يف رباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح األ ختتلف

  .تنـزيلها من الوعاء الضرييب
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املطلوبـات يف البيانـات املاليـة أو  اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتـة بـني قيمـة املوجـوداتأو  املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها الضرائبإن 
 لتـزاموحتتسـب الضـرائب املؤجلـة وفقـاً للنسـب الضـريبية الـيت يتوقـع تطبيقهـا عنـد تسـوية اال .تم احتساب الـربح الضـرييب علـى أساسـهاوالقيمة اليت ي

  .حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلةأو  الضرييب
بينمـا يـتم  .حتسـاب الـربح الضـرييب مسـتقبالباملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سـينتج عنهـا مبـالغ سـوف تـدخل يف ا االعرتافيتم 

  .باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبًال عند احتساب الربح الضرييب االعرتاف
م امكانيـة االسـتفادة مـن تلـك املوجـودات رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ البيانات املاليـة ويـتم ختفيضـها يف حالـة توقـع عـد مراجعةيتم 

  .كلياً أو   الضريبية جزئياً 

 :يوازي النقدالنقد وما    -ق

ا األصـلية ثالثـة أ هو النقد واألرصدة النقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر بنـوك وتتضـمن: النقـد واألرصـدة لـدى ، شـهر فأقـل)(اسـتحقاقا
ا  ثالثـة أشـهر ودائـع البنـوك واملؤسسـات املصـرفية الـيت تسـتحق خـالل مـدةوتنــزل ، ملصـرفيةواألرصدة لـدى البنـوك واملؤسسـات ا مركزية (اسـتحقاقا

  .واألرصدة املقيدة السحب شهر فأقل)األصلية ثالثة أ

  معلومات القطاعات:   -ر
ملخــاطر وعوائــد ختتلــف عــن تلــك خــدمات خاضــعة أو  قطــاع العمــل ميثــل جمموعــة مــن املوجــودات والعمليــات الــيت تشــرتك معــاً يف تقــدمي منتجــات

 .املتعلقة بقطاعات أعمال أخرى

ية حمـددة خاضـعة ملخـاطر وعوائـد ختتلـف عـن تلـك املتعلقـة بقطاعـات اقتصـادخـدمات يف بيئـة أو  القطاع اجلغرايف الذي يرتبط يف تقـدمي منتجـات
  .ية أخرىاقتصادتعمل يف بيئات 

 
  واالفتراضات أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات  -٤

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

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

كانت املراجعة تؤثر على الفرتة احلالية إذا   يف فرتة املراجعة وفرتات الحقةأو  ،كانت هذه املراجعة تؤثر حصريًا على هذه الفرتةإذا   التقدير وذلك
   .وفرتات الحقة

  أحكام مهمة لتقدير المخاطر

واليت قد ينتج عنها خماطر التسبب ، ومصادر أساسية أخرى للتقديرات كما يف تاريخ بيان الوضع املايل، ما يلي التقديرات األساسية املتعلقة باملستقبل
 :وبات خالل السنة املالية التاليةبتعديالت على القيمة الدفرتية للموجودات واملطل

  يف قيمة القروض والتسليفات  االخنفاض
كـان يتوجـب قيـد خسـارة ناجتـة عـن إذا   عنـد حتديـد فيمـا .كان هنـاك اخنفـاض يف قيمتهـاإذا   يقوم املصرف دورياً مبراجعة حمفظة القروض ملعرفة ما

يف التـدفقات النقديـة املقـدرة الـيت ، قابـل للقيـاس، يستعمل املصرف لتحديدها وجود معلومـات ملموسـة تؤكـد وجـود اخنفـاض، يمةاخنفاض يف الق
وجـود إىل أو ، حصول تغري سليب يف قدرة مديين املصرف على التسـديدإىل  قد تتضمن األدلة معلومات ملموسة تشري .تنتج من حمفظة القروض

  .ة بعدم قدرة املصرف على حتصيل مستحقاتهية ذات صلاقتصادأوضاع 
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خربات سابقة فيما يتعلق خبسائر متعلقة مبوجودات ذات خماطر ائتمان ودليل موضوعي علـى إىل  األحكام والتقديرات باالستناد دارةتستعمل اإل
ة لتلـــك املتعلقـــة باحملفظـــة صـــرف مبراجعـــة دوريـــة للمنهجيـــة وللتقـــديرات يقـــوم امل، عنـــد تقـــدير التـــدفقات النقديـــة .وجـــود اخنفـــاض يف القيمـــة مشـــا

اخلســائر و  لتقليــل حجــم الفروقــات الــيت قــد تنــتج بــني تقــديرات اخلســائر مــن جهــة، املســتعملة لتحديــد قيمــة وتوقيــت التــدفقات النقديــة املســتقبلية
  .الفعلية من جهة أخرى

 :حتديد القيم العادلة

 .)د( ٣عر سوق ميكن حلظه يتطلب استعمال تقنيات تقييم كما هو مذكور يف االيضاح ن حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا سإ
وتتطلب درجات متفاوتة ، فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضوعية، سعارها قليلة الشفافيةأالية املتداولة بشكل غري متكرر و دوات املوبالنسبة لأل

  .وخماطر اخرى تؤثر على األداة املعنية، افرتاضات تسعري، كيدةأق غري عوامل سو ، الرتكيز، من األحكام تعتمد على السيولة

 تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة

 توجـــد ال، دارةاإل باعتقـــاد .لألصـــول االســـرتدادية القيمـــة بتقـــدير دارةاإل قامـــت، الســـورية العربيـــة اجلمهوريـــة ـــا متـــر الـــيت الراهنـــة الظـــروف ظـــل يف
  .إضافية تدنٍ  مؤونات لتكوين مؤشرات

 :مبدأ االستمرارية
طلبات معيار احملاسبة الدويل تعلى االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستمرارية وذلك حسب م املصرفبتقييم مدى قدرة  دارةقامت اإل

ا أنه و  دارةتعتقد اإل .بتقييمها على جمموعة من املؤشرات املالية والتشغيلية دارةاعتمدت اإل .١رقم  بالرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر 
بناًء عليه  .تلك املوارد الكافية لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظورمي البنكفإن ، اجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية

  .فقد مت إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية
 
    ةمركزيبنوك لدى أرصدة و  نقد  -٥

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون األول  ٣١          
          ٦١٢٠          ٧١٢٠    
      .س.ل          .س.ل          

    ٩٠٥,٢٨٩,٨٦٥        ١,٤٩٥,٩٤٤,٢٥٥    نقد يف اخلزينة
  بنوك مركزية:أرصدة لدى 

    ٦,٦٧٤,٣٧٧,٦٧٧        ١١,٦٥٩,٨٢٥,٠١٩    حسابات جارية وحتت الطلب  
    ٨٩٦,٦٦٢,٩٤٥        ٤٣٣,٤٥٣,٩٣٢,١    احتياطي نقدي الزامي  

        ٨,٤٧٦,٣٣٠,٤٨٧        ١٤,٥٨٩,٢٢٣,٢٠٦    

من متوسط  %٥/ الذي حدد مبوجبه نسبة االحتياطي اإللزامي على الودائع إىل ٥٩٣٨قرار رئيس جملس الوزاراء رقم / ٢٠١١أيار  ٢صدر بتاريخ 
 .ودائع العمالء
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 أرصدة لدى مصارف   -٦

   يتكون هذا البند مما يلي:

    ٧٢٠١كانون األول   ٣١      
    المجموع      خارجيةمصارف       محليةمصارف       
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  ٣,٩٧٢,٥٤١,٥٥٤    ٢,٧٦١,٩٠٣,٥٠٨    ١,٢١٠,٦٣٨,٠٤٦  حتت الطلبو  حسابات جارية
    ٧٨,٠١٩,٥٠٠    ٧٨,٠١٩,٥٠٠    -    االعتمادات املستندية تأمينات

    ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤    ٢,٨٣٩,٩٢٣,٠٠٨    ١,٢١٠,٦٣٨,٠٤٦    
  

    ٢٠١٦كانون األول   ٣١      
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٣,١٦٩,٣٩٢,٧٦٦    ٢,١٢٥,٠٥٦,٧٢٩    ١,٠٤٤,٣٣٦,٠٣٧  حسابات جارية وحتت الطلب
    ٧٣,٧٥٥,٢٥٧    ٧٣,٧٥٥,٢٥٧    -    تأمينات االعتمادات املستندية

    ٨,٠٢٣٣,٢٤٣,١٤    ٢,١٩٨,٨١١,٩٨٦    ١,٠٤٤,٣٣٦,٠٣٧    

 مقابل( ٢٠١٧ كانون األول  ٣١كما يف لرية سورية   ١,٣١٦,٨٥٨,٤٢٣ تتقاضى فوائد بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال
  .)٢٠١٦كانون األول   ٣١كما يف لرية سورية   ١,٨٤٤,٧٧٠,٦٥١

 
 إيداعات لدى مصارف   -٧

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١      
    المجموع      صارف خارجيةم      مصارف محلية      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    -    أشهر) ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من 

      -    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    
  

    ٢٠١٦كانون األول   ٣١      
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      
    ٥,٥٧١,١٧٤,٢٠١    ٥,٥٧١,١٧٤,٢٠١    -    أشهر) ٣جل (استحقاقها األصلي أكثر من ودائع أل

      -    ٥,٥٧١,١٧٤,٢٠١    ٥,٥٧١,١٧٤,٢٠١    
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  مباشرةالئتمانية اإلتسهيالت صافي ال  -٨

 يتكون هذا البند مما يلي:

    كانون األول   ٣١       
          ٦٢٠١          ٧٢٠١    

  .س.ل          .س.ل      الشركات الكبرى
      ١٠,٦٩٨,٤٦٤        ١٢,١٣٥,٩٣٨    ندات حمسومة)كمبياالت (س  
      ١,١٨٠,٣٢٢,٥٢٧        ٥١٠,٩٧٦,٣٨٤    حسابات جارية مدينة  
      ٩,١٦٩,٩١١,٢٦٥        ١٢,٣٦٠,٥٢٩,٩٢٩    قروض وسلف  

        ١٠,٣٦٠,٩٣٢,٢٥٦        ١٢,٨٨٣,٦٤٢,٢٥١    
  األفراد والقروض العقارية

      ١,٩٦٤,٨٣٤        -      كمبياالت (سندات حمسومة)  
      ٦٦,٠٧٢,٧٢٣        ١٠١,٤٦٧,٩٢٩    رية مدينة حسابات جا  
      ٨٨٩,٢٦,٥٦٣        ١٩,٦٢٨,٣٦٦    قروض وسلف  

        ٤٤٦,٩٤,٦٠١        ١٢١,٠٩٦,٢٩٥      
  الشركات الصغيرة والمتوسطة

      ١٥١,٨٦٤,٢٦٥        ١٠٤,٦٥٤,٩٥٢    حسابات جارية مدينة  
      ٨١١,٣٠,٤٠١        ٢١,٤٢٢,٨١٨    قروض وسلف  

        ٦١٨٢,٢٦٦,٠٧        ١٢٦,٠٧٧,٧٧٠      
    ١٠,٦٣٧,٧٩٩,٧٧٨        ١٣,١٣٠,٨١٦,٣١٦    إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة  
  )  ١,٤٦٤,٠٧٧,١٧٩(  )  ١,٣٦٨,١٤١,٤٢٠(  خمصص تدين قيمة تسهيالت ائتمانية مباشرة  
  )  ٧٥٥,٩٧٩,٧٨٣(  )  ٧٩٣,٩٩٩,٥٣٠(  فوائد معلقة (حمفوظة)  

      ٨,٤١٧,٧٤٢,٨١٦        ١٠,٩٦٨,٦٧٥,٣٦٦    صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
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  املباشرة: خمصص تدين التسهيالت االئتمانية
          ٦٢٠١          ٧٢٠١      
    .س.ل          .س.ل          
 :الرصيد أول السنة  

    ٥٣٣,٧٧٢,٤٠٦        ٣٩٧,٦٤٢,٨٣٥    ديون منتجة 
    ١,٣١٨,٩٠٩,١٦٥        ١,٠٦٦,٤٣٤,٣٤٤    ديون غري منتجة  

  إضافات خالل السنة:
    ٣٥١,٩٤٨,٨٧١        ١١٥,٩٣٣,٧٢٥    ديون منتجة  
      ٢٧,٥٣٩,٩٤٤        ١٣,٣٤٩,٨٣٤    ديون غري منتجة   

  االسرتدادات خالل السنة:
  )  ٥٢٦,١٢٠,٤٩٤(  )  ١٦٦,٩١٩,٠٥٤(  ديون منتجة  
  )  ٥٥٠,٥٩٩,٣٧٨(  )  ٣٧,٢٢٧,٧٢٧(  ديون غري منتجة  

  خالل السنة: اإلطفاءات
    -          -      ديون منتجة  
    -      )    ١٦٢,٥٦١(  ديون غري منتجة  
  :روق أسعار صرفف

      ٣٨,٠٤٢,٠٥٢    )    ٨٢(  ديون منتجة  
    ٢٧٠,٥٨٤,٦١٣    )  ٢٠,٩٠٩,٨٩٤(  ديون غري منتجة   

  :الرصيد آخر السنة
      ٣٩٧,٦٤٢,٨٣٥        ٣٤٦,٦٥٧,٤٢٤    ديون منتجة  
      ١,٠٦٦,٤٣٤,٣٤٤        ١,٠٢١,٤٨٣,٩٩٦    ديون غري منتجة  

        ١,٤٦٤,٠٧٧,١٧٩        ١,٣٦٨,١٤١,٤٢٠      
  

      فوائد املعلقة كما يلي:تتلخص حركة ال
          ٦٢٠١          ٧٢٠١      

    .س.ل          .س.ل      الفوائد املعلقة:
      ٦٣٩,٨٩٥,٠٤٥        ٧٥٥,٩٧٩,٧٨٣    الرصيد أول السنة   
      ٢٢٨,٨٣٢,٥٣٠        ٢٠٤,٧٩٤,٣١٥    الفوائد املعلقة خالل السنة  
  )  ١٥٦,١٣٠٧٢٣(  )  ١٤٩,٠٩٥,٧٨٤(  اتيرادـزل الفوائد احملولة لإلين  
      ٤٣,٣٨٢,٩٣١    )  ٧,٤٩٢,٦٩٤(  صرفأسعار  فروق  
    -      )  ١٠,١٨٦,٠٩٠(  ملعلقة اليت مت شطبهاينـزل الفوائد ا  

      ٧٥٥,٩٧٩,٧٨٣        ٧٩٣,٩٩٩,٥٣٠    الرصيد آخر السنة  
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ة يف قرار جملس تعديل بعض التعليمات الوارد واملتضمن ١٣/١١/٢٠١٢) تاريخ ٤/م ن/ب٩٠٢على أحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم ( اً بناء
  :)٤/م ن/ب٩٠٢رقم (املتضمن متديد العمل بالقرار  ٢٩/١/٢٠١٤) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٧٩القرار رقم () و ٤/م ن/ب٥٩٧النقد والتسليف رقم (

دها وبلغ رصي) ٤/م ن/ب٩٠٢مت االحتفاظ باملخصصات السابقة الفائضة عن احلد األدىن املطلوب وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف ( -
   .)٢٠١٦كانون األول   ٣١كما يف   لرية سورية ٣٤,٥٨٣,٠٠٢(مقابل  ٢٠١٧كانون األول   ٣١بتاريخ  لرية سورية ٣٢,٤٥٧,٩٦٨مبلغ 

ا مت - عدم نتيجة لذلك املصرف  إدارةوارتأت  إعداد اختبارات جهد للمحفظة االئتمانية من قبل املصرف لتقدير مدى كفاية املخصصات احملتفظ 
ا لتبقىتعديل امل وذلك ، ٢٠١٦كانون األول  ٣١كما يف  لرية سورية ٣٠٩,٨٥٦,٦١٩بلغ مب ٢٠١٧كانون األول   ٣١يف  خصصات احملتفظ 

  .ية االستثنائيةقتصاددف احلد من خماطر االئتمان املتزايدة يف ظل الظروف اال
من  %١٤,٠٤ أي ما نسبته ٢٠١٧كانون األول   ٣١ما يف لرية سورية ك ١,٨٤٤,١٧٦,٧٨٦بلغت التسهيالت االئتمانية املباشرة غري املنتجة 

  ).%١٩,١٢أي ما نسبته  ٢٠١٦كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٢,٠٣٣,٥٥٧,٧٥٧مقابل التسهيالت االئتمانية املباشرة ( إمجايل

أي ما  ٢٠١٧كانون األول   ٣١ة سورية كما يف لري  ١,٠٥٠,١٧٧,٢٥٦ بلغت التسهيالت االئتمانية املباشرة غري املنتجة بعد تنـزيل الفوائد املعلقة
أي ما نسبته  ٢٠١٦كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١,٢٧٧,٥٧٧,٩٧٤ مقابلالتسهيالت االئتمانية املباشرة ( صايفمن  %٩,٥٧نسبته 

١٥,١٨%(.  
لرية سورية كما يف  ٥,٠٠٠,٠٠٠مقابل ( ٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٤,٣٥٢,١٣٤بلغت التسهيالت غري املباشرة غري العاملة 

مقابل ( ٢٠١٧كانون األول   ٣١) كما يف ١٨(إيضاح لرية سورية  ٨٢٣,٩٣٣ومت حجز خمصصات هلا بقيمة  .)٢٠١٦كانون األول   ٣١
  .)٢٠١٦كانون األول   ٣١كما يف لرية سورية   ٥٠٠,٠٠٠

مقابل ( ٢٠١٧كانون األول   ٣١ن قبل الزبائن كما يف لرية سورية نتيجة سداد م ٢٠٤,١٤٦,٧٧٧مت اسرتداد خمصصات مببلغ 
  .)٢٠١٦كانون األول   ٣١لرية سورية نتيجة سداد من قبل الزبائن كما يف  ١,٠٧٦,٧١٩,٨٧٢

   .٢٠١٦كانون األول   ٣١و ٢٠١٧كانون األول   ٣١التوجد تسهيالت ائتمانية ممنوحة للحكومة والقطاع العام كما يف 
  
  للبيعموجودات مالية متوفرة   -٩

 متللدوالر األمريكي  %٥,٦٥إىل  %٢,٤٥٢مبعدالت فائدة ترتاوح من  خليجية وأسيوية وسيادية لبنانيةقام املصرف بشراء استثمارات من أسواق 
ا من سنة تصنيفها كموجودات مالية متوفرة للبيع   وهي تتكون مما يلي:، سنوات ستإىل  ترتاوح استحقاقا

    كانون األول  ٣١          
          ٦١٢٠          ٧٠١٢    

    .س.ل          .س.ل      موجودات مالية متوفر هلا أسعار سوقية:
    ١,٥٥٥,٢١٨,٧٥٩    -      *شهادات إيداع

   ٤,٩٠٠,٧٣٣,٤٩٠        ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢    سندات مالية أخرى

        ٦,٤٥٥,٩٥٢,٢٤٩        ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢    
    ات واالذونات:دحتليل السن

    ٢٤٩,٦,٤٥٥,٩٥٢        ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢    ذات عائد ثابت
        ٦,٤٥٥,٩٥٢,٢٤٩        ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢    

بتجديدها أو االستثمار يف شهادات إيداع جديدة. دارةمل تقم اإلو  استحقت استثمارات املصرف يف شهادات اإليداع، ٢٠١٧* خالل العام 
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  تايل:على الشكل ال ٢٠١٧كانون األول   ٣١املتوفرة للبيع بقيمتها العادلة كما يف املالية تظهر املوجودات 
  شهادات إيداع             سندات مؤسسات            
    مؤسسات مالية      سندات حكومية      مالية ومصرفية ذات      سندات شركات ذات      
    المجموع      عائد ثابتذات ومصرفية       ذات عائد ثابت      عائد ثابت      عائد ثابت       
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      
   ٤,٥٧٨,٠٠٠,٠٠٠        -          ٢,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠        ١,٧٤٤,٠٠٠,٠٠٠        ٦٥٤,٠٠٠,٠٠٠    وناتذمسية للسندات واأليمة االالق

    ١٠٦,٧٣٧,١٦٠        -          ٣٢,٨٠٩,٠٠٠        ١١,٥٨٠,١٦٠        ٦٢,٣٤٨,٠٠٠    العالوة
    ٤,٦٨٤,٧٣٧,١٦٠        -          ٢,٢١٢,٨٠٩,٠٠٠        ١,٧٥٥,٥٨٠,١٦٠        ٧١٦,٣٤٨,٠٠٠    ذوناتاألالدفرتية للسندات و  القيمة
  )  ٧٠,٤١٣,٢٢٨(      -      )  ١٨,٨٣٨,٢١٤(  )  ١٤,٠٧٠,١٢٢(  )  ٣٧,٥٠٤,٨٩٢(  العالوة إطفاء

 )  ٨٤,٠٢١,٥٦٠(      -      )  ٤٣,٧٠٩,٠٠٠(  )  ٧,٣٩٤,٥٦٠(  )  ٣٢,٩١٨,٠٠٠(  يف القيمة العادلةالنقص 

      ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢        -          ٢,١٥٠,٢٦١,٧٨٦        ١,٧٣٤,١١٥,٤٧٨        ٦٤٥,٩٢٥,١٠٨    
  

  على الشكل التايل: ٢٠١٦كانون األول   ٣١الية املتوفرة للبيع بقيمتها العادلة كما يف تظهر املوجودات امل
  شهادات إيداع             سندات مؤسسات            
    مؤسسات مالية      سندات حكومية      مالية ومصرفية ذات      سندات شركات ذات      
    المجموع      ومصرفية ذات عائد ثابت      ذات عائد ثابت      عائد ثابت      عائد ثابت       
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٦,٤٦٧,٨٧٥,٠٠٠        ١,٥٥٢,٢٩٠,٠٠٠        ٢,٠٦٩,٧٢٠,٠٠٠        ٢,٠٦٩,٧٢٠,٠٠٠        ٧٧٦,١٤٥,٠٠٠    القيمة االمسية للسندات واألذونات
    ١٤٦,٨٢٥,٩٣٧        ١٨,٢١٣,٥٣٦        ٤٠,٨٧٦,٩٧٠        ١٣,٧٤٢,٩٤١        ٧٣,٩٩٢,٤٩٠    العالوة

    ٦,٦١٤,٧٠٠,٩٣٧        ١,٥٧٠,٥٠٣,٥٣٦        ٢,١١٠,٥٩٦,٩٧٠        ٢,٠٨٣,٤٦٢,٩٤١        ٨٥٠,١٣٧,٤٩٠    للسندات واألذوناتالقيمة الدفرتية 
  )  ٦٩,٤٨٦,٨٣٨(  )  ١٢,٥٩٤,١٤١(  )  ١٣,٤٤٤,٧٢٨(  )  ١٠,٣٥٤,٣٣٣(  )  ٣٣,٠٩٣,٦٣٦(  إطفاء العالوة

 )  ٨٩,٢٦١,٨٥٠(  )  ٢,٦٩٠,٦٣٦(  )  ٤٣٤,٤٠٦٧٤,(      ٧,٧٨٢,١٤٧    )  ١٩,٩٤٦,٩٢٧(  الزيادة / (النقص) يف القيمة العادلة

      ٦,٤٥٥,٩٥٢,٢٤٩        ١,٥٥٥,٢١٨,٧٥٩        ٢,٠٢٢,٧٤٥,٨٠٨        ٢,٠٨٠,٨٩٠,٧٥٥        ٧٩٧,٠٩٦,٩٢٧    
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  موجودات ثابتة   -١٠

  يتكون هذا البند مما يلي:
      ٧٢٠١    
  أجهزة      معدات                  
    المجموع      الحاسب اآللي      ووسائل نقل أثاثو       تحسينات المباني      أراض ومبان      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س      

  الكلفة التاريخية:
    ٢,٧٣٨,٨٢٩,٤١٦        ٣١,١٥٨,٩٣٣        ٥٢٣,٣٩٢,٣٩٧        ٥٥٩,٤٣٩,٦٤٠        ١,٦٢٤,٨٣٨,٤٤٦    ٢٠١٧كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 

    ٩٤,٨٢٢,٦٥٥        ٨,١١٧,٧٩١        ٥٤,٠٣٢,٩٥٤        ٣٢,٦٧١,٩١٠        -      إضافات
  )  ٣,٨٩٩,٨٠٠(  )  ٢,٨٠١,٦٠٠(  )    ١٣٠,٢٠٠  (  )    ٩٦٨,٠٠٠(      -      استبعادات

    ٢,٨٢٩,٧٥٢,٢٧١        ٣٦,٤٧٥,١٢٤        ٥٧٧,٢٩٥,١٥١        ٥٩١,١٤٣,٥٥٠        ١,٦٢٤,٨٣٨,٤٤٦    *٧٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  اإلستهالكات المتراكمة:

  )  ٥٥٦,٠٤٣,٣١١(  )  ١٥,٠٥٧,٠٩٩(  )  ٢٢٦,٧٨٨,١٦٧  (  )  ٢٠٩,١١١,٩٢١( )  ١٠٥,٠٨٦,١٢٤( ٢٠١٧كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  )  ١٤٨,٦٦٧,٦٤١(  ) ٣,٤٠٦,٠٤٤(  )  ٥٩,٠٢٠,١٠٣  (  )  ٥٤,١٨٩,٩٧٢(  )  ٣٢,٠٥١,٥٢٢( إضافات، أعباء السنة

      ٢٠٠٢٩٤,          ١٤٢,١٢١          ٤٠,٩٧٤          ١١١,١٠٥        -      استبعادات

  )  ٧٠٤,٤١٦,٧٥٢(  )  ١٨,٣٢١,٠٢٢(  )  ٢٨٥,٧٦٧,٢٩٦  (  )  ٢٦٣,١٩٠,٧٨٨( )  ١٣٧,١٣٧,٦٤٦( ٧٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  صافي القيمة الدفترية:

    ٢,١٢٥,٣٣٥,٥١٩        ١٨,١٥٤,١٠٢        ٢٩١,٥٢٧,٨٥٥        ٣٢٧,٩٥٢,٧٦٢        ١,٤٨٧,٧٠٠,٨٠٠    ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما يف  الرصيد

  .٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١٤٦,٦١٣,٨١٣وال تزال قيد االستعمال  تكلفة املوجودات الثابتة املستهلكة بالكامل *
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      ٢٠١٦    
  أجهزة      معدات                  
    المجموع      الحاسب اآللي      أثاث ووسائل نقلو       تحسينات المباني      أراض ومبان      

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س    الكلفة التاريخية:
    ٢,٠٤٧,٢٤٩,٥٦٢        ٢٥,٠٣٢,٧٢٧        ٢٧٧,٣٨٠,٩٧٧        ٢٩٩,٠٤٨,٤٤٨        ١,٤٤٥,٧٨٧,٤١٠    ٢٠١٦نون الثاين كا  ١الرصيد كما يف 

    ٦٩٢,٨٥٤,٠١٩        ٦,٤١٩,٣٥٤        ٢٣٦,٥٢٥,٨١٣        ٢٧٠,٨٥٧,٨١٦        ١٧٩,٠٥١,٠٣٦    إضافات
  )  ١,٢٧٤,١٦٥(  )    ٩٢,٣٦٥(  )  ١,١٨١,٨٠٠  (      -          -      استبعادات
    -      )    ٢٠٠,٧٨٣(      ١٠,٦٦٧,٤٠٧    )  ٦٢٤١٠,٤٦٦,(      -      حتويالت

    ٢,٧٣٨,٨٢٩,٤١٦        ٣١,١٥٨,٩٣٣        ٥٢٣,٣٩٢,٣٩٧        ٥٥٩,٤٣٩,٦٤٠        ١,٦٢٤,٨٣٨,٤٤٦    *٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  اإلستهالكات المتراكمة:

  )  ٤٢٩,٦١٣,٣٥٠(  )  ١٣,٧٤٢,٥١٧(  )  ١٧٣,١٦٥,٣١٣  (  )  ١٦٨,١٧١,٨٣٦( )  ٧٤,٥٣٣,٦٨٤( ٢٠١٦كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  )  ١٢٧,٣٧٩,٩٨٠(  ) ١,٧٦٩,٥٢٧(  )  ٤٧,٣١٤,٦٢٢  (  )  ٤٧,٧٤٣,٣٩١(  )  ٣٠,٥٥٢,٤٤٠( أعباء السنة، إضافات

        ٩٥٠,٠١٩          ٩٢,٣٦٥          ٨٥٧,٦٥٤        -          -      استبعادات
    -            ٣٦٢,٥٨٠    )  ٧,١٦٥,٨٨٦  (      ٦,٨٠٣,٣٠٦        -      حتويالت

  )  ٥٥٦,٠٤٣,٣١١(  )  ١٥,٠٥٧,٠٩٩(  )  ٢٢٦,٧٨٨,١٦٧  (  )  ٢٠٩,١١١,٩٢١( )  ١٠٥,٠٨٦,١٢٤( ٢٠١٦كانون األول   ٣١ الرصيد كما يف
  صافي القيمة الدفترية:

    ٢,١٨٢,٧٨٦,١٠٥        ١٦,١٠١,٨٣٤        ٢٩٦,٦٠٤,٢٣٠        ٣٥٠,٣٢٧,٧١٩        ١,٥١٩,٧٥٢,٣٢٢    ٢٠١٦كانون األول   ٣١كما يف  الرصيد

  .٢٠١٦كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف ١٢٧,٢٨٣,١٥٥ابتة املستهلكة بالكامل وال تزال قيد االستعمال تكلفة املوجودات الث *
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  ملموسةغير موجودات   -١١

  يتكون هذا البند مما يلي:
      معلوماتية برامج                    
      س.ل                    
٧٢٠١  

  :القيمة الدفترية
      ٩,٧٦٥,٨٩٦              ٢٠١٧كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 

    ٤,١٧٥,٢٠٧              إضافات

    ١٣,٩٤١,١٠٣              ٧٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  اإلطفاءات المتراكمة:

  )  ٩,١٥٤,٦٣٧(            ٢٠١٧كانون الثاين   ١ الرصيد كما يف
  )    ٦٠٧,٣٣٦(            أعباء السنة، إضافات

  )  ٩,٧٦١,٩٧٣(            ٧٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  القيمة الدفترية:صافي 
    ٤,١٧٩,١٣٠              ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما يف الرصيد  

  
  
      معلوماتية برامج                    
      س.ل                    

٢٠١٦  
  :القيمة الدفترية

      ٩,٧٦٨,٧١٧              ٢٠١٦كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  )    ٢,٨٢١(            استبعادات

    ٧٦٥,٨٩٦,٩              ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  اإلطفاءات المتراكمة:

  )  ٨,٨٥٢,٨٩٨(            ٢٠١٦كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  )    ٣٠١,٧٣٩(            أعباء السنة، إضافات

  )  ٩,١٥٤,٦٣٧(            ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  صافي القيمة الدفترية:

      ٦١١,٢٥٩              ٢٠١٦كانون األول   ٣١كما يف الرصيد  



 

 
- ٣٥ -

  موجودات ضريبية مؤجلة) / ضريبة الدخل مخصص(  -١٢

  :كما يف  يتكون هذا البند مما يلي
    كانون األول  ٣١كما في           
          ٦٢٠١          ٧٢٠١    
    ل.س.          .س.ل         

  )  ٨٣٧٣,٠٥٦,٥٣(  )  ٦٩٩,٢٣١,٩٦(  خمصص ضريبة الدخل
  ناجتة عن التغيري يف القيمة  ضريبيةموجودات 

      ٣٢٢,٣١٥,٤٦        ٢١,٠٠٥,٣٩٠    ملتوفرة للبيعللموجودات املالية ا العادلة  

   ملخص تسوية الربح احملاسيب مع الربح الضرييب واحتساب مصروف ضريبة الدخل
    كانون األول  ٣١          
          ٦٢٠١          ٧٢٠١    
    .س.ل          .س.ل         

      ٦,١٠٦,٩٦٥,١٧٦  )  ٢,٠٢٤,٢٦٨,٨٠٩(  الربح قبل الضريبة(اخلسارة) / صايف 
      ٣٠,٥٥٢,٤٤٠        ٣٢,٠٥١,٥٢٢    إستهالك املباين

  )  ١٦٨,٩٩٥,٦٧٤(  )  ٥٠,٩٨٥,٣٢٩(  التسهيالت االئتمانية املنتجة خمصص اسرتداد
        ٣٠٢,٥٤٢        ٥٠٠,٠٠٠    )١٨خمصصات متنوعة (ايضاح 

  )  ٤,٥٨٦,٧٨٠,٩٧٧(      ٢,٣٥٧,٧٦٧,٢٩٦    ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي )أرباح(خسائر /
      ٣٩,١٢٤,٢٥٩        ٤٥,٧٧٨,٨٣٠    ين عن فروع مشرتاةاستهالك حتسينات املبا

      ١,٤٢١,١٦٧,٧٦٦        ٣٦٠,٨٤٣,٥١٠    الضرييبالربح 
      %٢٥          %٢٥      معدل الضريبة
 )  ٣٥٥,٢٩١,٩٤١(  )  ٩٠,٢١٠,٨٧٨(  ضريبة الدخل

  )  ١٧,٧٦٤,٥٩٧(  )  ٩,٠٢١,٠٨٨(  %١٠ عماراإلإعادة ضريبة 

 )  ٥٦,٥٣٨٣٧٣,٠(  )  ٩٩,٢٣١,٩٦٦(  دخلالضريبة  مصروف

 

  الضريبية املؤجلة الناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع كما يلي: )املطلوبات/( املوجودات مت احتساب
    كانون األول  ٣١          
          ٦٢٠١          ٧٢٠١    
    .س.ل          .س.ل          

  )  ٨٩,٢٦١,٨٥٠(  )  ٨٤,٠٢١,٥٦٠(  لية املتوفرة للبيعناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة للموجودات املا خسائر
      %٢٥          %٢٥      معدل الضريبة 

        ٣٢٢,٣١٥,٤٦        ٢١,٠٠٥,٣٩٠      



 

 
- ٣٦ -

  كما يلي:  أعمال السنةاملؤجلة الناجتة عن  ضريبية(املطلوبات) / املوجودات الحركة إن 
    كانون األول  ٣١          
          ٦٢٠١          ٧٢٠١    
    .س.ل          .س.ل          
  )  ٣٩,٣٤٦,٦٢٥(  )  ٣٧٣,٠٥٦,٥٣٨(  صيد بداية السنة الر 

  )  ٣٧٣,٠٥٦,٥٣٨(  )  ٩٩,٢٣١,٩٦٦(  ضريبة دخل السنة
     ٥٣٩,٣٤٦,٦٢        ٣٧٣,٠٥٦,٥٣٨    ضريبة مدفوعة

اية السنة    )  ٨٣٧٣,٠٥٦,٥٣(  )  ٦٩٩,٢٣١,٩٦(  الرصيد 
  

  كما يلي:  يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيعاملؤجلة الناجتة عن التغيري الضريبية  )املطلوباتاملوجودات /(إن حركة 
    كانون األول  ٣١      

          ٦٢٠١          ٧٢٠١    
    .س.ل          .س.ل          

      ١٠,٥١٦,٩٤٦        ٢٢,٣١٥,٤٦٣    رصيد أول السنة 
      ٧١١,٧٩٨,٥١    )  ١,٣١٠,٠٧٣(  التغيري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع

      ٣٢٢,٣١٥,٤٦        ٢١,٠٠٥,٣٩٠    خر السنة رصيد آ
  
  موجودات أخرى  -٣١

 يتكون هذا البند مما يلي:

      كانون األول  ٣١     
          ٦١٢٠          ٧٢٠١    
    .س.ل          .س.ل          

  :حمققة غري مستحقة القبضفوائد 
      ٥٣,٨٠٨,٦٦٤        ٤٤,٢٢٢,٧٦٩    استثمارات متوفرة للبيع  
      ٢,٨٨٦,٧٦٣        ١,٤٧٨,٦٣٩    التسهيالت االئتمانية  
      ٢٨,٧٣٨,٩٧٣        ٩٩,٦٠٠,٦٩٠    حسابات لدى املصارف  
        ٨٥,٤٣٤,٤٠٠      ١٤٥,٣٠٢,٠٩٨      

      ٢٠٥,٣٨٢        ٢١٠,١٠٤    طوابع مالية
      ٢٢,٥٣٢,٠٢٠        ٣٥,٢١٠,٢١٥    آجارات مدفوعة مقدماً 

      ٣٨,٤٤٠,٠٥٤        ٢٧,٥٤٣,٣٨٤    مصاريف مدفوعة مقدماً 
      -          ٣٢١,١٥٦,٠٠٠    اإلجنازمصاريف مدفوعة مقدماً لفرع قيد 

      ١,٨٣٠,٨٨٤        ١,٨٥٩,٤٤١    تأمينات مدفوعة
      -            ١٦٦,٠٩٨    رىخحسابات مدينة أ

        ١٤٨,٤٤٢,٧٤٠        ٥٣١,٤٤٧,٣٤٠      



 

 
- ٣٧ -

  
  مصرف سورية المركزيوديعة مجمدة لدى   -٤١

مساهلا من رأ %١٠اص أن حتتجز لى مصارف القطاع اخليتوجب ع ٢٠٠١) لعام ٢٨رقم (رة (ب) من القانون ق) للف١٢بناًء على أحكام املادة (
  يتكون هذا البند مما يلي: .لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد ميكن اسرتداده عند تصفية املصرف

    كانون األول  ٣١      
          ٦٢٠١          ٧٢٠١    
    .س.ل          .س.ل          

      ١١٦,٠٩٨,٠٠٠        ١١٦,٠٩٨,٠٠٠    لرية سورية
      ١,٤٩٨,١٩٤,١٩٤        ٢,٤١٧,٤٦٤١,٢٦    دوالر أمريكي

        ١,٦١٤,٢٩٢,١٩٤        ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤      
  
  مصارف ودائع    -٥١

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ٧٢٠١ كانون األول ٣١      
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ١,٤٤٨,١٩١,٩٦٣    ١٢,٩٧٠,٨٥٦    ١,٤٣٥,٢٢١,١٠٧  حسابات جارية
    ٢٦٠,٠٦٥,٠٠٠    ٢٦٠,٠٦٥,٠٠٠    -    (تستحق خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل) ع ألجلودائ
    ٠٠,٠٠٠,٠٠٠٥,٢    -      ٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٥  (تستحق خالل فرتة أكثر من ثالثة أشهر) ألجل مصارف ودائع

    ٤,٢٠٨,٢٥٦,٩٦٣    ٢٧٣,٠٣٥,٨٥٦    ٣,٩٣٥,٢٢١,١٠٧    
  

    ٢٠١٦ كانون األول ٣١      
    المجموع      رجيةمصارف خا      مصارف محلية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ١,١٣٨,٨٩٢,٢٨٥    -      ١,١٣٨,٨٩٢,٢٨٥  حسابات جارية
    ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  (تستحق خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل) ودائع ألجل

    ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  (تستحق خالل فرتة أكثر من ثالثة أشهر) ألجل مصارف ودائع

    ٣,٦٣٨,٨٩٢,٢٨٥    -      ٨,٨٩٢,٢٨٥٣,٦٣    



 

 
- ٣٨ -

  ودائع الزبائن  -٦١

 يتكون هذا البند ممايلي:
    كانون األول  ٣١      

          ٦٢٠١          ٧٢٠١    
    .س.ل          .س.ل          

      ٥,٢٠٥,٨٤٠,٤١١        ٥,٤٠١,٦٧٦,١٠٥    حسابات جارية وحتت الطلب
     ١١١,٧٩٢,٧٨٩        ١٨٣,٧٠٤,٦٩٢    ودائع التوفري

    ١١,٥٢٩,٤١٥,٤٨٦        ٢٠,٧٧١,٥٥٤,٤٣٠    اروخاضعة إلشع ودائع ألجل
      ١٧,٠٩١,٧٦٧        ١,٤٩٨,٤٤٢,٦٧٦    احلسابات اجملمدة

        ١٦,٨٦٤,١٤٠,٤٥٣      ٢٧,٨٥٥,٣٧٧,٩٠٣    

مجايل الودائع (مقابل إ) من %٩,٨١أي ما نسبته ( ٢٠١٧لعام  لرية سورية ٢,٧٣٢,٥٠١,٩١٣ القطاع العام السوري بلغت ودائع
  .)من إمجايل الودائع) %٠,٥٤أي ما نسبته ( ٢٠١٦لعام لرية سورية  ٩١,٣١٥,٣٥٧

مجايل الودائع (مقابل إمن  %١٧,٥٨ما نسبته  أي ٢٠١٧لعام لرية سورية  ٤,٨٩٦,١٥٠,١٦٤بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد 
  .من إمجايل الودائع) %٢٩,٣أي ما نسبته  ٢٠١٦لعام لرية سورية  ٤,٩٤١,٥٠٥,٨٣٨

  
  مينات نقديةأت  -٧١

 ون هذا البند مما يلي:يتك
    كانون األول  ٣١      

          ٦٢٠١           ٧٢٠١    
  .س.ل          .س.ل          

    ٩,٢٢٩,٥١٥        ١٤,٦٨٢,٣٨٣    تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
    ٤١٤,٧٧٤,٨٥٣        ١٥٨,٨٧٢,٥٩١    تأمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة

        ٤٢٤,٠٠٤,٣٦٨        ١٧٣,٥٥٤,٩٧٤    
  
  مخصصات متنوعة  - ١٨

 هذا البند مما يلي:يتكون 
    كانون األول  ٣١      

          ٦١٢٠           ٧١٢٠    
  .س.ل          .س.ل          

        ٦١٤,٨٥٤          ٩٣٧,٢٠٨    خمصص تدين التسهيالت غري املباشرة
      ٢,٥٠٠,٠٠٠        ٢,٠٠٠,٠٠٠    **خمصص ملواجهة أعباء حمتملة

      ١,٠٠٠,٠٠٠        ٢,٠٠٠,٠٠٠     *القطعأسعار  خمصص تقلبات
        ٤,١١٤,٨٥٤        ٤,٩٣٧,٢٠٨      
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 ٢٠٠٨شباط  ٤/م ن/ الصادر بتاريخ ٣٦٢بناء على املادة السابعة من قرار جملس النقد والتسليف رقم  القطعأسعار  خمصص تقلباتمت احتساب * 
ة خالل من وسطي مراكز القطع التشغيلي %٥الصرف على أساس أسعار  حيث يتوجب على املصارف العاملة يف سوريا أن حتتجز مؤونة لتقلبات

  .الشهر
      ٧٢٠١    
    رصيد      فروقات            المستخدم      المكون      رصيد      
    سنةنهاية ال      أسعار الصرف      اتيرادما تم رده لإل      سنةخالل ال      سنةخالل ال      سنةبداية ال      
    .س.ل      ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

      ١١٣,٢٧٥  )    ١,٥٧٩(    -      -      -      ٤١١٤,٨٥  نتجةامل – خمصص تدين التسهيالت غري املباشرة
  خمصص تدين التسهيالت

      ٨٢٣,٩٣٣    -      -      -      ٣٢٣,٩٣٣    ٥٠٠,٠٠٠  نتجةاملغري  – غري املباشرة   
    ٢,٠٠٠,٠٠٠    -    )  ٧٥٢,١٠٤(  )  ١,٧٤٧,٨٩٦(    ٢,٠٠٠,٠٠٠    ٢,٥٠٠,٠٠٠  **عباء حمتملةأخمصص ملواجهة 

    ٠٠٠,٠٠٠٢,    -    )  ٧,٥٠٠,٠٠٠(    -      ٠٠٠,٠٠٥,٨    ٠٠٠,٠٠٠,١  خمصص تقلبات أسعار القطع

    ٤,٩٣٧,٢٠٨  )    ١,٥٧٩(  )  ٨,٢٥٢,١٠٤(  )  ١,٧٤٧,٨٩٦(    ١٠,٨٢٣,٩٣٣    ٤,١١٤,٨٥٤    

  .٢٠١٧كانون األول   ٣١كما يف   دارةكون خمصص ملواجهة أعباء حمتملة مت تقديرها من قبل اإل  **
  

      ٢٠١٦    
    رصيد      فروقات            المستخدم      المكون      رصيد      
    نهاية السنة      أسعار الصرف      ما تم رده لإليرادات      خالل السنة      خالل السنة      داية السنةب      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

      ١١٤,٨٥٤      ١٣,٠١٧  )  ٢٢٨,٣٢٠(    -      -      ٣٣٠,١٥٧  املنتجة – خمصص تدين التسهيالت غري املباشرة
  خمصص تدين التسهيالت

      ٥٠٠,٠٠٠    -    )  ٩٣٤,٠٠٠(    -      -      ١,٤٣٤,٠٠٠  غري املنتجة – غري املباشرة   
    ٢,٥٠٠,٠٠٠    -    )  ٣٠٢,٦٠٨(  )  ١,٨٠٢,٥٤٢(    ٢,٦٠٥,١٥٠    ٢,٠٠٠,٠٠٠  خمصص ملواجهة أعباء حمتملة**
    ١,٠٠٠,٠٠٠    -    )  ١٠,٠٠٠,٠٠٠(    -      ٨,٠٠٠,٠٠٠    ٣,٠٠٠,٠٠٠  خمصص تقلبات أسعار القطع

    ٤,١١٤,٨٥٤      ١٣,٠١٧  )  ١١,٤٦٤,٩٢٨(  )  ٠٢,٥٤٢١,٨(    ١٠,٦٠٥,١٥٠    ٦,٧٦٤,١٥٧    

  .٢٠١٦كانون األول   ٣١كما يف   دارة** كون خمصص ملواجهة أعباء حمتملة مت تقديرها من قبل اإل
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  مطلوبات أخرى  -٩١

 يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون األول  ٣١      

          ٦٢٠١          ٧٢٠١    
  .س.ل          .س.ل          

      ٤٣,٤٦٣,٧٩٨        ٧٧,٢٨٧,٧٣٩    يةفوائد مستحقة حلسابات مصرف
      ٩٠,٢١٥,٦٧٨        ٢٠٩,٦٥٥,٩٧٨    حلسابات الزبائن حمققة غري مستحقة الدفعفوائد 

      ٢٨١,١٣٩,٢٨٦        ٨٨٤,٢١٠,٤٥٠    مصرفية وأوامر دفع شيكات 
      ٥١,٤٥١,١١٠        ٤٦,٨١٣,٧٧٣    كات مصدقةيش

      ٤,٢٠٠,٧٥١        ٤,٧٩١,٨٧٥    اشرتاكات مؤسسة التأمينات االجتماعية املستحقة
      ٢٦,٠٨٥,٣٥٣        ٢٥,٠٥٨,٧٦١    ضرائب مقتطعة على رواتب وأجور املوظفني

      ٦,٣٥١,٢٢٠        ١٧,٠٦٦,٥٩٧    ضريبة غري مقيم)و ( ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة
      ١٠,١٩٥,٤٣٥        ٢,٥٠٩,٩٣٠    ةقرسوم حكومية مستح

      ٥,٧٩٠,٠٠٠        ٥,٥١٠,٠٠٠    لدفعاهاتف مستحقة و  كهرباءمصاريف  
        ٧٥٢,٥٣٠        ٢,٠٥٨,٠٠٠    على عمليات البطاقات (تقاص) دائنون خمتلفون

      ١٩,٨١٤,٨١٨        ٢٩,٥٥٠,١١٨    موردون
        ٧٨٢,٩٨١        ٥,٣٠٤,٤٣٧    أرصدة دائنة أخرى

        ٥٤٠,٢٤٢,٩٦٠        ١,٣٠٩,٨١٧,٦٥٨      
  
  المكتتب به والمدفوع رأس المال  -٢٠

للسهم لرية سورية  ١,٠٠٠ مسيةإسهم بقيمة ٢,٥٠٠,٠٠٠موزع على لرية سورية  ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠تأسس املصرف برأمسال مقداره 
هيئة األوراق واألسواق املالية السورية على تعديل القيمة األمسية لسهم بنك الشرق لتصبح مائة لرية سورية  توافق ٢٠١٢أيلول  ٤بتاريخ .الواحد

   .لرية سورية للسهم الواحد ١٠٠سهم بقيمة امسية  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠نك للسهم الواحد وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم الب
  القيمة المعادلة                      

    بتاريخ االكتتاب          دوالر أمريكي          عدد األسهم        ٧٢٠١ كانون األول  ٣١كما في 
    .س.ل                                

    ١,١٦٠,٩٨٠,٠٠٠        -          ١١,٦٠٩,٨٠٠      رأس املال املدفوع باللرية السورية
      ٣٣٣,٣٥٠,٠٠٠        ٧,٢٠٩,١٢٦        ٣,٣٣٣,٥٠٠      يات بيع من مركز القطع البنيوي عمل

  )    ٣٣٣,٣٥٠,٠٠٠  (  )    ٧,٢٠٩,١٢٦  (  )    ٣,٣٣٣,٥٠٠  (    عمليات ترميم ملركز القطع البنيوي
    ١,٣٣٩,٠٢٠,٠٠٠        ٢٨,٩٥٤,٥٢٩        ١٣,٣٩٠,٢٠٠    رأس املال املدفوع بالدوالر (سجل باللرية السورية)

          ٠٠٠,٠٠٠,٥٠٠,٢        ٢٨,٩٥٤,٥٢٩        ٠٠٠,٠٠٠,٢٥    



 

 
- ٤١ -

  القيمة المعادلة                      
    بتاريخ االكتتاب          دوالر أمريكي          عدد األسهم        ٢٠١٦ كانون األول  ٣١كما في 

    ل.س.                                
    ١,١٦٠,٩٨٠,٠٠٠        -          ١١,٦٠٩,٨٠٠      رأس املال املدفوع باللرية السورية

      ٣٣٣,٣٥٦,٦٠٠        ٧,٢٠٩,١٢٦        ٣,٣٣٣,٥٦٦      من مركز القطع البنيوي عمليات بيع 
  )    ٢٧٣,٦٤٤,٤٠٠  (  )    ٥,٩١٧,٩١٥  (  )    ٢,٧٣٦,٤٤٤  (    عمليات ترميم ملركز القطع البنيوي

    ١,٢٧٩,٣٠٧,٨٠٠        ٢٧,٦٦٣,٣١٨        ١٢,٧٩٣,٠٧٨    رأس املال املدفوع بالدوالر (سجل باللرية السورية)
          ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠        ٢٨,٩٥٤,٥٢٩        ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    

 ٢٠٠٥لعام  ٣٥واملرسوم رقم  ٢٠٠١لعام  ٢٨املتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم  ٣صدر القانون رقم  ٢٠١٠كانون الثاين   ٤بتاريخ 
وقد منحت املصارف ، مليارات لرية سورية ١٠الذي يتضمن زيادة احلد األدىن لرأمسال املصارف التقليدية العاملة يف اجلمهورية العربية السورية ليصبح 

 ١٧وقد مت متديد املهلة لتصبح أربع سنوات مبوجب القانون رقم ، احلد األدىن املطلوبإىل  املرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأمساهلا
  .٢٠١١لعام 

منوحة للمصارف التقليدية يف اجلمهورية العربية السورية لزيادة احلد / والذي تضمن زيادة املهلة امل٦٣صدر املرسوم التشريعي رقم / ٢٠١٣يف عام 
اية العام  املتضمن متديد املهلة املمنوحة لزيادة  ٢٠١٥نيسان  ٢٢/م.و تاريخ ١٣من مث صدر قرار جملس الوزراء رقم و ، ٢٠١٤األدىن لرأمساهلا حىت 

اية العام رؤوس أموال املصارف سنة إضافية أخرى حبيث تصبح ست سنوات أ ينتظر املصرف صدور تعليمات جديدة من  .٢٠١٥ي حىت 
ذا اخلصوص.    السلطات الرقابية الختاذ اإلجراءات املناسبة 

  .٢٠١٧و ٢٠١٦ركز القطع البنوي خالل عامي ترميم ملعدة عمليات  وقد جرت ٢٨,٩٥٤,٥٢٩بلغ رأس املال املكتتب به بالدوالر األمريكي 
ركز القطع البنيوي وذلك وفق نشرة صرف العمالت األجنبية مقابل الدوالر املعشر عملية إلعادة ترميم باثنيت  ٢٠١٧عام  خاللقام املصرف 

  دوالر أمريكي. ١,٢٩١,٢١١األمريكي بتاريخ الرتميم بإمجايل بلغ 
مقابل الدوالر جنبية ف العمالت األركز القطع البنيوي وذلك وفق نشرة صر املإلعادة ترميم  خبمسة عشر عملية ٢٠١٦عام  خاللقام املصرف 

  .دوالر أمريكي ٣,٠٠٠,٠٠٠األمريكي بتاريخ الرتميم بإمجايل بلغ 
  
  والخاص القانوني االحتياطي  -١٢

السـنوية حـىت بلوغـه ربـاح مـن صـايف األ % ١٠االحتيـاطي القـانوين مبعـدل  ٢٠١١شـباط  ٢٤تـاريخ  ٢٩من قانون الشـركات رقـم  ١٩٧حددت املادة 
  .أس املالمن ر  % ٢٥

 %١٠٠السـنوية حـىت بلوغـه ربـاح مـن صـايف األ %١٠االحتياطي اخلاص مبعدل  ٢٠٠٢) لعام ٢٣من قانون النقد األساسي رقم ( ٩٧حددت املادة 
  .من رأس املال

ـا تشـكل الفـارق بـني جممـوع ٢٠١١شـباط  ٢٤تاريخ  ٢٩من قانون الشركات رقم  ٢٠٠الصافية حسب املادة رباح مت تعريف األ ات احملققـة يـراداإل بأ
   .وجمموع املصروفات واالستهالك قبل تنـزيل خمصص ضريبة الدخل على األرباح
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والتعمـيم رقـم  ٢٠٠٩كـانون الثـاين   ٢٠بتـاريخ  ٣٦٩/١٠٠/٣التعميمني الصادرين عن مصـرف سـورية املركـزي رقـم إىل  ماسبق وباإلشارةإىل  باالستناد
  مت احتساب االحتياطي كما يلي:، ٢٠٠٩شباط  ١٢الصادر بتاريخ  ٩٥٢/١٠٠/١

    األول كانون ٣١للسنة المنتهية في               
              ٦٢٠١          ٧٢٠١      
    .س.ل          .س.ل              

      ٦,١٠٦,٩٦٥,١٧٦    )  ٢,٠٢٤,٢٦٨,٨٠٩(      الضريبة قبل الربح(اخلسارة) / 
  )  ٧٨٠,٩٧٧,٤,٥٨٦(      ٢,٣٥٧,٧٦٧,٢٩٦      البنيوي القطع مركز تقييم )أرباح( ائر /خس ينـزل

            ١,٥٢٠,١٨٤,١٩٩        ٣٣٣,٤٩٨,٤٨٧    

      ١٥٢,٠١٨,٤١٩        ٣٣,٣٤٩,٨٤٩        )%١٠( القانوين االحتياطي

      ١٥٢,٠١٨,٤١٩        ٣٣,٣٤٩,٨٤٩        )%١٠( اخلاص االحتياطي

  إن حركة االحتياطي القانوين كما يلي:
    األول كانون ٣١للسنة المنتهية في               
              ٦٢٠١          ٧٢٠١      
    .س.ل          .س.ل              

      ١٢٠,٨٩٣,٦٦٧        ٢٧٢,٩١٢,٠٨٦        بداية السنةرصيد 
      ٠١٨,٤١٩,١٥٢        ٣٣,٣٤٩,٨٤٩        يضاف احتياطي قانوين

اية السنة       ٢٧٢,٩١٢,٠٨٦        ٣٠٦,٢٦١,٩٣٥        رصيد 

  إن حركة االحتياطي اخلاص كما يلي:
    األول كانون ٣١للسنة المنتهية في               
              ٦٢٠١          ٧٢٠١      
    .س.ل          .س.ل              

      ١٢٠,٨٩٣,٦٦٧        ٢٧٢,٩١٢,٠٨٦        بداية السنةرصيد 
      ٠١٨,٤١٩,١٥٢        ٣٣,٣٤٩,٨٤٩        يضاف احتياطي خاص

اية السنة       ٢٧٢,٩١٢,٠٨٦        ٣٠٦,٢٦١,٩٣٥        رصيد 
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  للموجودات المالية المتوفرة للبيع المتراكم في القيمة العادلة التغير  -٢٢

  ون هذا البند مما يلي:يتك
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في         
    المجموع          سندات          شهادات إيداع             
    .س.ل          .س.ل      .س.ل            

  )  ٦٦,٩٤٦,٣٨٧(  )  ٦٤,٩٢٨,٤١٠(  )    ٢,٠١٧,٩٧٧(   ٢٠١٧ كانون الثاين  ١الرصيد كما يف 
    ٥,٢٤٠,٢٩٠        ٢,٥٤٩,٦٥٤        ٢,٦٩٠,٦٣٦      غري حمققة أرباح

  )  ١,٣١٠,٠٧٣(  )    ٦٣٧,٤١٤(  )    ٦٧٢,٦٥٩  (  )١٢ضريبة مؤجلة (ايضاح رقم موجودات 

  )  ٦٣,٠١٦,١٧٠(  )  ٠٦٣,٠١٦,١٧(      -        ٧٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  

    ٢٠١٦كانون األول   ٣١كما في         
    المجموع          سندات          شهادات إيداع             
    ل.س.          ل.س.      ل.س.            
  )  ٣١,٥٥٠,٨٣٨(  )  ٣٠,٢٣٧,٩٠٣(  )    ١,٣١٢,٩٣٥(   ٢٠١٦كانون الثاين   ١د كما يف الرصي

  )  ٤٧,١٩٤,٠٦٦(  )  ٤٦,٢٥٤,٠١٠(  )    ٩٤٠,٠٥٦  (    خسائر غري حمققة
      ١١,٧٩٨,٥١٧        ١١,٥٦٣,٥٠٣        ٢٣٥,٠١٤    )١٢موجودات ضريبة مؤجلة (ايضاح رقم 

  )  ٦٦,٩٤٦,٣٨٧(  )  ٦٤,٩٢٨,٤١٠(  )    ٢,٠١٧,٩٧٧(    ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

  

  مدورة أرباح   -٣٢

 الصــادر ٩٥٢/١٠٠/١ رقــم والتعمــيم ٢٠٠٨ لعــام ١ب/ ن م/ ٣٦٢ رقــم والتســليف النقــد جملــس وقــرار املركــزي ســورية مصــرف تعليمــات علــى بنــاءً 
 إعـادة عـن الناجتـة ة للتوزيـع و غـري خاضـعة للضـريبةوهي أربـاح غـري قابلـ ققةاحمل غري القطع لفروقات املدورة األرباح فصل يتم ٢٠٠٩ شباط ١٢ بتاريخ
يتم إقفال اخلسائر احملققة خالل السـنة ضـمن بنـد اخلسـائر املرتاكمـة. بينمـا يـتم توزيـع األربـاح يف  .املدورة األرباح حساب من البنيوي القطع مركز تقييم

  حال حقق املصرف ذلك مبا يتناسب مع السياسة املعتمدة لديه

 وهـي ربـاح املرتاكمـة احملققـة. وبلـغ رصـيد األلـرية سـورية ٢٣٤,٢٦٦,٥٢١مبلـغ  ٢٠١٧ول كـانون األ  ٣١باح حمققة للسنة املنتهيـة يف ر أحقق املصرف 
 .لرية سورية ١٧٩,٤٥٠,٥٠٠مبلغ  ٢٠١٧ول كانون األ  ٣١كما يف األرباح القابلة للتوزيع  
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  الدائنة فوائدال  -٤٢

    كانون األول  ٣١لسنة المنتهية في ل      :من فوائد ناجتة عنيتكون هذا البند 
          ٦٢٠١          ٧٢٠١    
 .س.ل           .س.ل          

  :تسهيالت إئتمانية مباشرة
     ٤٠٨,٨٨٥,٥٧٣        ٣٨١,٧٨٥,٢٠٨    حسابات جارية مدينة  

      ٨٧٣,٧٨١,٦٢٢        ١,١٩٠,٩٥٣,٠٨٣    سلفو  قروض  
      -            ٥٦٤,٤٨٠    سندات حمسومة  

        ٥١,٢٨٢,٦٦٧,١٩        ١,٥٧٣,٣٠٢,٧٧١     

      ٥٦,٥٠٦,٨٠٢        ١٤٥,٠٣٧,٩٠٠    إيداعات لدى مصارف و  أرصدة
      ٢٦٠,٨٦٠,٨٢٧        ٢٥٧,٦٥٦,٧٦١    موجودات مالية متوفرة للبيع

        ٣١٧,٣٦٧,٦٢٩        ٤٠٢,٦٩٤,٦٦١      

        ١,٦٠٠,٠٣٤,٨٢٤        ١,٩٧٥,٩٩٧,٤٣٢      
  الفوائد المدينة  -٥٢

    كانون األول  ٣١لمنتهية في للسنة ا      :من أعباء فوائد ناجتة عنيتكون هذا البند 
          ٦٢٠١          ٧٢٠١    
 .س.ل           .س.ل          

  :ودائع زبائن
      ٤,٧٠٣,٥٨٠        ٢,٥١١,٥٤٨    حسابات جارية  
      ٨,١٥٠,٩٨٥        ١١,٠٣٠,٩١٤    ودائع توفري  
      ٦٠٢,٣٥٤,٨٥٣        ٩٦١,٠٨٠,٠٥٦    ودائع ألجل وخاضعة إلشعار  
        ٩١٨٤,٢٤        ١١,٧٠٨,٠٣٨    التأمينات النقدية  

        ٦١٥,٣٩٣,٦٦٧        ٩٨٦,٣٣٠,٥٥٦      
    ٨٥,٤٥٧,٠٢٣        ٢١٤,٠٩٢,٨٥٩    ودائع مصارف

        ٧٠٠,٨٥٠,٦٩٠        ١,٢٠٠,٤٢٣,٤١٥      
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  العموالت الدائنةو  الرسوم  -٦٢

  يتضمن هذا البند ما يلي: 
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في           

          ٦٢٠١          ٧٢٠١    
 .س.ل           .س.ل          

      ٣٠,٩٣٠,٥٥٩        ٤٨,١٣١,١٩٣   سهيالت مباشرةعموالت ت
      ١٨٢,٦٠٤,١٦٨        ١٢٦,١٦٨,٣٨٧   عموالت تسهيالت غري مباشرة

      ١٥,٧٦٠,٠٥٢        ١٤,٤٢٦,٦٤٣   وإصدار بطاقات احلسابات إدارةعموالت 
      ٣٦٩,٩٥٨,٨٥٨        ٢٤٤,١٧١,٨٩٩    وعمليات نقدية أخرى عموالت التحويالت والشيكات

    -          ٣,٩٤٠,٠٠٠    صناديق حديدية)( االشرتاكاتعموالت 
      ٣,٤٢٦,٠٠٠        ١٧,٤١٩,٤٥٩    أجور سويفت وعموالت على حتصيل البوالص

     ١٨,٩٢٦,٢٣٦          ٢٦٧,٤٦٠     عموالت أخرى

       ٦٢١,٦٠٥,٨٧٣        ٤٥٤,٥٢٥,٠٤١      
  
  العموالت المدينةو  الرسوم  - ٧٢

  يتضمن هذا البند ما يلي: 
    األول كانون  ٣١للسنة المنتهية في           
          ٦٢٠١          ٧٢٠١    
 .س.ل           .س.ل          

    ١٤,٨٥٠,٤٨٥        ١٦,١٠٨,٢٦٣    عموالت مدفوعة على العمليات بني املصارف

        ١٤,٨٥٠,٤٨٥        ١٦,١٠٨,٢٦٣    
  

 ات تشغيلية أخرىإيراد  - ٨٢

  يتضمن هذا البند ما يلي: 
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في           
          ٦٢٠١          ٧٢٠١    
 .س.ل           .س.ل          

      ٨,٢١٩,٩٣٣        ٤,٢٧٨,٦٩٦    وإيرادات أخرى اسرتداد مصاريف مستحقة

        ٨,٢١٩,٩٣٣        ٤,٢٧٨,٦٩٦      
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 نفقات موظفين   - ٢٩

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في      يتضمن هذا البند ما يلي: 
          ١٦٢٠          ٧١٢٠    
 .س.ل           .س.ل          

     ٢٠٦,٨٤١,٣٦٧        ٢٤٦,٥٦٧,٦٥٤    املوظفني رواتب

      ٣٥,٨٩٦,٧٩٧        ٤١,٦٠١,٨٣٦    مسامهة املصرف يف التأمينات االجتماعية
      ١٦,١٨٠,٥٥٢        ٢٢,٣٨٠,١٣٤   وأخرى ال ختضع للضريبة تعويض التمثيل

        ٧٥,٠٠٠        -     اية اخلدمةتعويض 
      ٨١,٤٩٠,٢٢٤        ١١٠,١٩٧,١٢٢    عالواتو  مكافآت

      ١,٧٨٧,٢٠٠        ٨,٣٨٤,٠٠٠    مالبس موظفني
      ٢,٠٨٦,٣٧٠        ٢,٣٠٠,٤٦٩    * نفقات توظيف

    ١٠,٢٦٤,٤٥٤        ٩,٩٣٧,١٦٤    تعويضات خاضعة لضريبة الرواتب**

      ٦,١٤٣,١٦٠        ٥,٣٢٩,٣١٦    مزايا عينية خاضعة للضريبة
    ٤,٤٦٢,٥٣٦        ٦,٨١٩,١٣٦    التأمني الصحي

       ٣٦٥,٢٢٧,٦٦٠        ٤٥٣,٥١٦,٨٣١      

  .ورسوم أخرى طوابعرسوم إقامة للموظفني األجانب و ، ن نفقات فحوصات طبية ما قبل التوظيفيتألف هذا البند م  *
  .إقامة وتنقالت وأجور عمل إضايف، يتألف هذا البند من تعويض مدراء  **



 

 
- ٤٧ -

  لية أخرىيمصاريف تشغ  -٣٠
  يتضمن هذا البند ما يلي: 

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في          
          ٦٢٠١          ٧٢٠١    
 .س.ل           .س.ل          

      ١٧,٩٩١,٦٩٠        ٢٢,٨١٨,٩٩٤    املهماتو  نفقات السفر
      ٩,١٦٦,٠٤٠        ١٩,٠٢٩,١٨٠    يف هيئات ودوريات االشرتاكات

      ٤١,٠٩١,٠٢٠        ٢٥,١١٥,١١١    ونفقات قانونية الضرائبو  الرسوم
      ١٣,٨٦٣,٧٢٥        ٢٤,٦٦٩,١٨١    وعالقات عامة االعالنو  الدعاية
      ٣,٤٦١,١٦٥        ٤,٧١٦,٩٨٨    استقبالنفقات 

      ٧١,٢١٧,٤٠٤        ٥٩,٨٧٠,٥٥٠    واستشارية تعاب مهنيةأ
      ٧٣,٥٦٣,٢٦٩        ٨٠,٥٣٨,٤٨٠    ونفقات حراسة االصالحو  الصيانة

      ٣٠,٩٩٥,٣٩٥        ٤٨,٦٧٧,٢٥٨    احلريقو  تأمني ضد األخطار
      ٥٣,٩٥٤,٠٩٩        ٧١,٥٦٩,٤٤٧    والتدفئة الكهرباءو  املياه

      ١١,٦٥٥,٣٦٢        ٤١,٠٨٩,١٥٠    وتقانة املعلومات تنفقات االتصاال
      ١٣,٧٥٧,٦٤١        ١٢,٩٦٠,٢٩٨    القرطاسيةو  املطبوعات
      ٤٧,١٩٥,١٢٥        ٧٩,٢٥٣,٢٦٠    جيارإمصاريف 

      ٤٩,٩٥٤,١٥٩        ١٩,٦٧١,٣٦٨    نفقات التدريب والتأهيل 
      ٣,٨٩٧,٦٢٠        ٥,٧٨٩,١٤٩    الربيد والشحن

      ٣٦,٢٣٥,٠٢٤        ٣٧,٠٠٩,٣٨٨    ف اهليئة العامةومصاري دارةتعويضات جملس اإل
      ٥٧٣,٦٠٠        ١,٤٣٧,٦٠٠    مصاريف السيارات

      ١,٠٨٦,٧٠٩          ٩٥١,٧٤٣    خمتلفة أخرى
        ٤٧٩,٦٥٩,٠٤٧        ٥٥٥,١٦٧,١٤٥      
  

  السهم األساسية والمخفضة ربحية(خسارة) /   -٣١

      :مت احتساب حصة السهم األساسية واملخفضة كما يلي
    كانون األول  ٣١نة المنتهية في للس          
          ٦١٢٠          ٧٢٠١    

     ٥,٧٣٣,٩٠٨,٦٣٨    )  ٢,١٢٣,٥٠٠,٧٧٥(   (لرية سورية) السنة ربح (خسارة) / صايف

      ٢٥,٠٠٠,٠٠٠        ٢٥,٠٠٠,٠٠٠     (سهم) املتوسط املرجح لعدد األسهم

      ٩,٣٦٢٢      )  ٨٤,٩٤  (   (لرية سورية) السهم األساسية واملخفضة رحبية (خسارة) /

عند رباح ة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها املصرف ذات تأثري على حصة السهم يف األضاملخفو  رحبية السهم األساسية(خسارة) / تتطابق 
  .حتويلها
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  ما يوازي النقدو  النقد  -٢٣
       يتألف هذا البند مما يلي:

    كانون األول  ٣١         
          ٦٢٠١          ٧٢٠١    
  .س.ل          .س.ل          
      ٧,٥٧٩,٦٦٧,٥٤٢        ١٣,١٥٥,٧٦٩,٢٧٤    *بنوك مركزيةوأرصدة لدى  نقد

  يضاف:
      ٣,٢٤٣,١٤٨,٠٢٣        ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤    أشهر أوأقل) ٣أرصدة لدى مصارف (استحقاقها األصلي خالل فرتة   

  ينـزل:
  )  ٨٥١,٦٣٨,٨٩٢,٢  (  )  ١,٧٠٨,٢٥٦,٩٦٣(  أشهر أوأقل) ٣ودائع مصارف (استحقاقها األصلي خالل فرتة   

        ٩,١٨٣,٩٢٣,٢٨٠        ١٥,٤٩٨,٠٧٣,٣٦٥      

لــدى مصــرف ســورية املركــزي يف أنشــطة املصــرف التشــغيلية اليوميــة لــذلك اليعتــرب جــزء مــن النقــد ومــا يــوازي  اإللزامــي ينقــدحتيــاطي الاال* اليســتخدم 
  .النقد
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  ذات العالقةعمليات األطراف   -٣٣
مو  العليا دارةإلوا، مدراء املصرف األطراف ذات العالقةتتضمن    ما يلي: األطراف ذات العالقةتتضمن أرصدة وعمليات  .واملصارف الشقيقة، الشركات املرتبطة 

        ٧٢٠١ كانون األول  ٣١    
    ٢٠١٦ كانون األول  ٣١          وكبار دارةأعضاء مجلس اإل              
    المجموع      المجموع    المساهمين وكبار الموظفين    شقيقةالشركات ال      الشركة األم    

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    / داخل امليزاينةبنود بيان الوضع املايل- أ 
  حسابات مدينة 

    ٢,١٠٥,٨٦٦,٥٢٠    ٢,٧٤٥,٧٣١,٨١٦    -      ٩٢,٦٧٦,٦٠٩    ٢,٦٥٣,٠٥٥,٢٠٧  أرصدة لدى املصارف املقربة
    ٥,٥٧١,١٧٤,٢٠١    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    -      ٤٢٦,٧٠٥,٣٥٢    ٧,١٩٤,٠٠٠,٠٠٠  ودائع ألجل لدى املصارف املقربة

    ٢٨,٧٣٨,٩٧٤    ٩٩,٦٠٠,٦٨٦    -      ٦,٩٤٤,٦٣٠    ٩٢,٦٥٦,٠٥٦  فوائد مستحقة غري مقبوضة
    ٢,٢٢٣,٤٥٩    ١,٥٢٤,٢٨٣    ١,٥٢٤,٢٨٣    -      -    قروض كبار املوظفني

    ٧٣,٧٥٥,٢٥٧    ٧٨,٠١٩,٥٠٠    -      ٧٨,٠١٩,٥٠٠    -    تأمينات بوالص واعتمادات
  ٧,٧٨١,٧٥٨,٤١١    ١٠,٥٤٥,٥٨١,٦٣٧    ١,٥٢٤,٢٨٣    ٦٠٤,٣٤٦,٠٩١    ٩,٩٣٩,٧١١,٢٦٣    

    حسابات دائنة  
    -      ٢٧٣,٠٣٥,٨٥٦    -      ١٢,٩٧٠,٨٥٦    ٢٦٠,٠٦٥,٠٠٠  حسابات املصارف

    ٣٣,١٩١,٣٦١    ٣٨,٣٢٣,٤٨٣    ٣٨,٣٢٣,٤٨٣    -      -    وكبار املوظفني وكبار املسامهني دارةأعضاء جملس اإل حسابات
    -      ٢٦٧,١٩١    -      -      ٢٦٧,١٩١  فوائد مستحقة غري مدفوعة

  ٣٣,١٩١,٣٦١    ٣١١,٦٢٦,٥٣٠    ٣٨,٣٢٣,٤٨٣    ١٢,٩٧٠,٨٥٦    ٢٦٠,٣٣٢,١٩١    
  بنود خارج امليزانية

    ١٤٠,٧٢٦,٢٨٢    ٧٨,٠١٩,٥٠٠    -      ٧٨,٠١٩,٥٠٠    -    لالستريادوقبوالت مستندية اعتمادات 
    ٦,٣٩٠,٥٩٥,٥٩٣    ٦,٠٩٦,٦٦٥,٦٤٧    -      ٦,٠٣٤,٩٣١,٤٦٨    ٦١,٧٣٤,١٧٩  كفاالت مصرفية

  ٦,٥٣١,٣٢١,٨٧٥    ٦,١٧٤,٦٨٥,١٤٧    -      ٦,١١٢,٩٥٠,٩٦٨    ٦١,٧٣٤,١٧٩    
  اخلسائر أو  رباحاألبنود -ب

    ٥٤,٢١٤,٩٦٢    ١٤٥,٠٣٨,٦٩٨      ٧٩٩    -      ١٤٥,٠٣٧,٨٩٩  فوائد دائنة
  )    ٤١,٣١٩(  )  ١٦٤,٣٠٣(  )  ١٦٢,٥١٠(  )    ١,٧٩٣(    -    فوائد مدينة

  ٤,١٧٣,٦٤٣٥    ١٤٤,٨٧٤,٣٩٥  )  ١٦١,٧١١(  )    ١,٧٩٣(    ٩٩١٤٥,٠٣٧,٨    
    -    )  ٨,٨١٩,٦٠٤(    -    )  ٨,٨١٩,٦٠٤(    -    مدينة عموالت

    -    )٨,٨١٩,٦٠٤(    -    )  ٨,٨١٩,٦٠٤  (    -    

  ٥٤,١٧٣,٦٤٣    ١٣٦,٠٥٤,٧٩١  )  ١٦١,٧١١(  )  ٨,٨٢١,٣٩٧(    ٩٩١٤٥,٠٣٧,٨    
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الفوائد والعموالت السارية مع أسعار  دامإن مجيع التعامالت املسموحة مع األطراف ذوي العالقة تتم ضمن النشاطات االعتيادية للمصرف وباستخ
  .الزبائن

  .٢٠١٧و ٢٠١٦ ييف عام %٩,٥- ٧بني  معدالت الفوائد على القروض املمنوحة لكبار املوظفني بلغت

  .تعترب مجيع التسهيالت مع األطراف ذوي العالقة عاملة وال يؤخذ هلا أي خمصصات

على  %٠,٧٥ مقابل( ٢٠١٧يف عام الدوالر على  %٢,٦ %٢,١بني  الشقيقةملصارف بلغ معدل الفائدة على الودائع لدى املصرف األم وا
  .)٢٠١٦ الدوالر يف عامعلى  %١,٦٥و %١,٣٢بني و اليورو 

واإلقامة اليت  لرية سورية عن مصاريف االنتقال ٣٥,٠٠٠,٠٠٠املمثلني للمسامهني مببلغ  دارةتعويض أعضاء جملس اإل ٢٠١٧مت خالل العام 
  ).٢٠١٦لرية سورية خالل عام  ٣٥,٠٠٠,٠٠٠(مقابل مبلغ  ٢٠١٧ ل عامتكبدوها خال

  
  التنفيذية دارةتعويضات اإل-ج

  التنفيذية العليا للمصرف: دارةفيما يلي ملخص ملنافع اإل
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في           
          ٦١٢٠          ٧٢٠١    
 .س.ل           .س.ل          

      ٤٣,٦٠٩,٦٠٠        ٥٤,٠٤٤,٧٣٨    العليا دارةرواتب اإل
      ٢٦,٢٥٤,٦٠٠        ٣٥,٠٥٩,١٠٠     املكافأت

        ٦٩,٨٦٤,٢٠٠        ٩,١٠٣,٨٣٨٨      
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  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -٤٣

  .القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية اليت ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات املالية :أوالً 
    ٦٢٠١كانون األول   ٣١      ٧٢٠١كانون األول   ٣١    
    معترف بهاالغير النتيجة       القيمة العادلة      القيمة الدفترية      معترف بهاالالنتيجة غير       القيمة العادلة      القيمة الدفترية    
  .س.ل      س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  الموجودات المالية
    -      ٨,٤٧٦,٣٣٠,٤٨٧    ٨,٤٧٦,٣٣٠,٤٨٧    -      ١٤,٥٨٩,٢٢٣,٢٠٦    ١٤,٥٨٩,٢٢٣,٢٠٦  بنوك مركزيةنقد وأرصدة لدى 

    -      ٣,٢٤٣,١٤٨,٠٢٣    ٣,٢٤٣,١٤٨,٠٢٣    -      ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤    ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤  أرصدى لدى املصارف
    -      ٥,٥٧١,١٧٤,٢٠١    ٥,٥٧١,١٧٤,٢٠١    -      ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢  ايداعات لدى مصارف ومؤسسات مصرفية

  )  ٣٥٣,٦٩٥,٠٣٥(    ٨,٠٦٤,٠٤٧,٧٨١    ٨,٤١٧,٧٤٢,٨١٦  )  ١٠٧,٣٦٤,٢٥٢(    ١٠,٨٦١,٣١١,١١٤    ١٠,٩٦٨,٦٧٥,٣٦٦  املباشرة التسهيالت االئتمانية
    -      ١,٦١٤,٢٩٢,١٩٤    ١,٦١٤,٢٩٢,١٩٤    -      ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٢    ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  المطلوبات المالية
    -      ٣,٦٣٨,٨٩٢,٢٨٥    ٣,٦٣٨,٨٩٢,٢٨٥    -      ٤,٢٠٨,٢٥٦,٩٦٣    ٤,٢٠٨,٢٥٦,٩٦٣  ودائع مصارف ومؤسسات مصرفية

  )  ٣١,٨٧٠,٠٩٤(    ١٦,٨٣٢,٢٧٠,٣٥٩    ١٦,٨٦٤,١٤٠,٤٥٣  )  ٢٠,٣٧٠,٢٦٥(    ٢٧,٨٣٥,٠٠٧,٦٣٨    ٢٧,٨٥٥,٣٧٧,٩٠٣  ودائع الزبائن
    -      ٤٢٤,٠٠٤,٣٦٨    ٤٢٤,٠٠٤,٣٦٨    -      ١٧٣,٥٥٤,٩٧٤    ١٧٣,٥٥٤,٩٧٤  تأمينات نقدية 

  
وذلك باحتساب ، وبالنسبة للموجودات واملطلوبات املالية ذات تواريخ استحقاق أكثر من سنة بالقيمة العادلة، ن املوجودات واملطلوبات املالية ذات تواريخ استحقاق دون السنة بالقيمة الدفرتيةمت اإلفصاح ع

 %١١,٥مقابل معدل حسم ( ٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية السورية كما يف بالللتسهيالت االئتمانية  %١٥و لرية السوريةللودائع بال %١١التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة منها باستخدام معدل حسم بلغ 
 معدل حسم مقابل( ٢٠١٧ األول كانون  ٣١للتسهيالت االئتمانية بالدوالر األمريكي كما يف  %٦معدل حسم بلغ و ، )٢٠١٦كانون األول   ٣١للتسهيالت االئتمانية كما يف  %١٥,٥والسورية  للودائع باللرية

 .)٢٠١٦كانون األول   ٣١يف كما للتسهيالت االئتمانية بالدوالر األمريكي   %٧,٥٠
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  .)١٣لية رقم حتديد املستويات الثالث لقياس القيمة العادلة بالنسبة لألدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة (وفق املعيار الدويل للتقارير املا :ثانياً 
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١في  كما      
    القيمة العادلة مقاسة من خالل            
    المجموع      المستوى الثالث     المستوى الثاني      المستوى األول      القيمة الدفترية       

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      س.ل    الموجودات المالية:
    ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢    -      -      ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢    ٤,٦١٤,٣٢٣,٩٣٢  موجودات مالية متوفرة للبيع

  
    ٢٠١٦كانون األول   ٣١كما في       
    القيمة العادلة مقاسة من خالل            
    المجموع      المستوى الثالث     المستوى الثاني      المستوى األول      القيمة الدفترية       

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س    الموجودات المالية:
    ٦,٤٥٥,٩٥٢,٢٤٩    -      ١,٥٥٥,٢١٨,٧٥٩    ٤,٩٠٠,٧٣٣,٤٩٠    ٦,٥٤٥,٢١٤,٠٩٩  موجودات مالية متوفرة للبيع

  

 لتاريخ الشراء تاريخ من طفاءاإل تنـزيل بعد( العالوة صايف إليه مضافاً  لألصل مسيةاإل القيمة على للبيع املتوفرة املالية للموجودات الدفرتية القيمة تشمل
 بتاريخ ا املتداولة األسواق ضمن املوجودات هذه قفالإ سعر على بناء العام بنهاية العادلة بالقيمة تقييمها مت وقد). الفعالة الفائدة أسلوب وفق امليزانية
  يف كما سلبيةال التقييم فروقات بلغت فيما(لرية سورية  ٦٣,٠١٦,١٧٠ قيمته ما السلبية التقييم فروقات بلغت حيث ٢٠١٧ األول كانون ٣١

 .)وريةسرية ل ٦٦,٩٤٦,٣٨٧ قيمته ما ٢٠١٦ األول كانون ٣١ 
  

  تقنيات التقييم واالفرتاضات املستعملة ألغراض قياس القيمة العادلة
  يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية باستعمال مستويات التقييم التالية:

  

  . أسواق فعالةاملستوى األول: ميثل القيمة العادلة لألسعار املتداولة (غري املعدلة) ملوجودات مماثلة يف
  

بشكل أو  املستوى الثاين: ميثل العناصر األخرى خبالف األسعار املتداولة ضمن املستوى األول واليت يتم مالحظتها بشكل مباشر (من خالل األسعار)
  .غري مباشر (يتم اشتقاقها من األسعار)

  

  .املستوى الثالث: ميثل املوجودات غري املرتبطة ببيانات السوق
  

  املالية اليت تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفرتيةاألدوات 
  .اليت هلا فرتة استحقاق أقل من سنة وتكون قيمتها الدفرتية مقاربة لقيمتها العادلةأو  هي املوجودات واملطلوبات املالية النقدية

  

  األدوات املالية ذات سعر فائدة ثابت
الية املدرجة بالتكلفة املطفأة واليت هلا سعر فائدة ثابت عن طريق مقارنة التدفقات النقدية املخصومة يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات امل

ةأسعار  باستخدام   .الفائدة السوقية عند إدراجها أول مرة مع األسعار السوقية احلالية ألدوات مالية مشا
  
 المخاطر إدارة  - ٥٣

التعرف إىل املخاطر وقياسها وإىل الرقابة املستمرة على املخاطر املالية  لسهر على سالمة املصرف وهي تشملاملخاطر وظيفة أساسية ل إدارةتعترب وظيفة 
املخاطر أيضاً توزيعاً فعاًال ملصادر التمويل لتحقيق املعدل األمثل للعوائد  إدارةعلى أداء املصرف ومسعته. تضمن سلباً وغري املالية اليت من املمكن أن تؤثر 

  ملخاطر. مقابل ا
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  :الشرق بنك لدى المخاطر إدارة أنظمة

 ويصادق ويرسم أنيتحملها املصرف، كما ميكن اليت املخاطر نواعأ لكافة القصوى السقوف وحيدد املصرف خماطر إدارة مسؤولية دارةاإل جملس يتحمل
 جراءاتاإل واختاذ املعتمدة السياسات تنفيذ حسن لضمان ملخاطرا قياس تقارير دورياً  ويراجع نواعهاأ بكافة املخاطر إدارة جراءاتإو  اسرتاتيجيات على

  . احلاجة عند املناسبة التصحيحية
 عن دورية تقارير ترفع اليت التسليف وجلنة التدقيق وجلنة املخاطر إدارة جلنة السيما عنه املنبثقة اللجان خالل من املخاطر إدارة على دارةاإل جملس ويعمل
  . اوتوصيا عماهلاأ نتائج
 املصرف هلا يتعرض اليت املخاطر كافة ومتابعة دارةإل الالزمة التحتية البىن تفعيل مسؤولية التنفيذية العامة دارةاإل تتحمل التنفيذي، الصعيد على أما

 دارةاإل تعمل. دارةاإل جملس قبل من املعتمدة بالسياسات االلتزام من للتأكد الداخلي الضبط نظم وتفعيل التنظيمية جراءاتواإل السياسات ووضع
 التدقيق ومديرية املخاطر إدارة ومديرية التسليف وجلنة واملوجودات املطلوبات وجلنة داريةاإل اللجنة السيما اللجان خالل مناملخاطر  إدارةعلى  التنفيذية
 .الداخلي

  المخاطر إدارة إستراتيجية

  : يلي ماإىل  املخاطر إدارة اسرتاتيجية دف

التحقق من أن األموال اخلاصة  دف )، وسيولةائتمانية،تشغيلية،سوقية( نواعهاأ على املخاطر دارةإل عمل جراءاتإو  سياسات عتمادا من التأكد -
 . والتسليف النقد جملس عن الصادرة والقرارات ٢ بازل حكامأوب املصرف حبوكمة التزاماً  للمصرف املخاطر كافة تغطية تأمنيقادرة على  للمصرف

 .املناسبةوالقرارات  اإلجراءاتإلختاذ  دارةاإل وجملس العامة دارةاإلإىل  ورفعهامرفقة بالتوصيات املناسبة  املخاطر ختلفمل الدورية لتقاريرا نظام اعتماد -

 .املخاطر مديرية عمل استقاللية وضمان املخاطر دارةإل الكافية والنظم املوارد توافر من التأكد -

 .املصرف هلا يتعرض قد اليت املخاطر ومواجهة العمل استمرارية ضمان دف الطوارئ خطط عمل واستمرارية فعالية من التأكد -

 دف املصرف قبل من املقبولة املخاطر وسقوف جراءاإل املرعية بالقوانني االلتزام لضمان واالستثمارية االئتمانية للعمليات وضوابط معايري وضع -
 .عنها تنجم قد اليت املخاطر وختفيف ارةدإل املتوفرة جراءاتواإل الوسائل حتديد

امل املخاطرة اليت يتعرض هلا املصرف عالسعي من خالل السياسات االئتمانية واالستثمارية لتحقيق التوازن األمثل ما بني العائد لصاحل املصرف و  -
 من خالل هذه االستثمارات.

 ومواجهة املالية املصرف سالمة على احملافظة دف السيولة خماطر إدارة اتجراءإ وكفاية فعالية من والتأكد املصرف يف التمويل مصادر تنويع -
ا الطارئة الظروف  . والعاملية قليميةواإل احمللية سواقاأل تقلبات عن تنشأ اليت السلبية وتداعيا

  دارةاإل مجلس عن المنبثقة المخاطر إدارة لجنة مسؤولية

يكون  على األقل على أال يزيد عدد األعضاء التنفيذيني عن عضو واحد فقط وعلى أن دارةن جملس اإلاملخاطر من ثالثة أعضاء م إدارةتتكون جلنة 
ا و  ،رئيس اللجنة عضواً مستقالً   املصرف خماطر إدارة سياسة وضع على دارةاإل جملس مساعدةإىل  املخاطر إدارة جلنة دف. دوري بشكلتتم اجتماعا

 والسيولة االئتمان خماطر من املصرفية املخاطر كافة إدارة يف التنفيذية دارةاإل داءأ ومراجعة كما املخاطر حتمل لهقبو مدى و  املصرف وقدرة ينسجم مبا
  :مايلي علىللجنة  ساسيةاأل هامامل وترتكز. والرتكز والسمعة وغريها وااللتزام والتشغيل والسوق
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املخاطر املرتبطة بالنشاط القائم للمصرف،  إدارةوحتديد ومراجعة سياسات  املخاطر يف املصرف لرسم إدارةالعمل بشكل متواصل مع مديرية  -
 للمصادقة عليها. دارةباإلضافة إىل تلك املتعلقة بأي نشاط أو منتج مصريف جديد، ورفع توصية جمللس اإل

 جمللس رفعهامث  املخاطر وحدود ومستويات املخاطر اسرتاتيجيات ساسيأ بشكل تتضمن حبيث سنوياً، ومراجعتها املخاطر صالحيات حتديد -
 . عليها للمصادقة دارةاإل

 العامة التنفيذية للمصرف.  دارةاألزمات اليت يكون املصرف عرضة هلا وذلك بالتنسيق مع اإل إدارةتقدمي خطط الطوارئ و  -

تقدمي اإلحصائيات خبصوص كافة املخاطر و  دارة، ورفع تقارير دورية جمللس اإلاملصرف هلا يتعرض اليت املخاطر حول الدورية التقارير مراجعة -
 املخاطر. إدارةاليت يتعرض هلا املصرف مقابل احلدود املعتمدة والتغريات والتطورات اليت قد تطرأ على 

 .٢بازل ومتطلبات مبعايري املخاطر إدارة التزام مدى ومراقبة املال رأس لكفاية اجلهد ختبارا تقارير مراجعة -
العامة التنفيذية باختاذ اإلجراءات املناسبة لتأسيس وإجياد بنية أساسية مالئمة وكافية (مبا فيها اهليكل التنظيمي،  دارةالتأكد من قيام اإل -

املخاطر جلهة حتديدها وحصرها  إدارةالعمليات، السياسات واإلجراءات، الكادر الكفء واألنظمة التكنولوجية) اليت تكفل وباستمرار 
  ا ينسجم وحدود وسياسات املخاطر املصادق عليها. مب وقياسها ومتابعتها وضبطها

 املصرف حتمل عنها ينجم اليت نشطةاأل عن املصرف يف املخاطر مديرية موظفي استقاللية وضمان املخاطر دارةإل التنظيمي اهليكل مراجعة -
  .للمخاطر

  دارةاإل مجلس عن المنبثقة التدقيق لجنة مسؤولية

 التنفيذي العام املدير وحبضور املصرف يف الداخلي التدقيق مديرإىل  باإلضافة تنفيذيني غري إدارة جملس وعضوين لمستق رئيس من التدقيق جلنة تتألف
دف. دوري بشكل وجتتمع احلاجة، عند   :التالية األمور على اإلشراف على اجمللس مساعدةإىل  دارةاإل جملس عن املنبثقة التدقيق جلنة و

  .املالية التقارير ومراجعة إعداد نظم -

 إجراءات فيها مبا تطبيقها، حسن وتأمني الدورية مراجعتها من والتأكد الداخلي والتدقيق الرقابة وبرامج الضبط نظم وكفاية فعالية تقييم -
  .ةاملصرفي واملعلومات والقيود املعلوماتية أنظمة أمن وإجراءات كما املعتمدة املنشآت ومحاية أمن وإجراءات األموال، تبيض مكافحة

 وأنظمته املصرف سياسات تطبيق يف التقيد مدى من والتحقق النافذة واألنظمة بالقوانني االلتزام جلهة املعتمدة املصرف إجراءات تقييم -
  املصرف. لدى السليمة احلوكمة من عالية معايري توفري من والتأكد الداخلية

  دارةاإل مجلس عن المنبثقة التسليف لجنة مسؤولية

ا ،و  تنفيذيني غري إدارة جملس عضاءثالثة أ من تسليفال جلنة تتألف  االئتمانية التسهيالت قرارإو  مراجعةإىل  اللجنة دف. دوري بشكلتتم اجتماعا
  .ب)-(أ  داريةاإل التسليف جلان قبل من املمنوحة االئتمانية التسهيالتعلى قرارات  تصادق كماوفق حدود وسقوف يتم إقرارها ومراجعتها دورياً  

  والمطلوبات الموجودات إدارة لجنة مسؤولية

 الصرف،أسعار  الفوائد،أسعار  خماطر من واحلد دارةإلل الالزمة واإلجراءات السياسات وحتدد. السيولة وخماطر السوق خماطر إدارة عن مسؤولة وهي
 وااللتزام كافة املخاطر دارةإل املعتمدة اإلجراءات تطبيق حسن مراقبة على اللجنة وتعمل. االستثمارية احملافظ يف التوظيف ومنها وخماطرالسوق السيولة،
ا تقاريرها وترفع شهرياً  مرة جتتمع. دارةاإل جملس قبل من املعتمدة الرقابية والنسب احملددة بالسقوف  السوق خماطر إدارة سياسات العتماد وتوصيا
  . عليها للموافقة دارةاإل جملس عن املنبثقة املخاطر إدارة وللجنة العامةدارةلإل والسيولة
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  المخاطر إدارة مديرية مسؤولية

  :ىلإ املصرف يف املخاطر إدارة مديرية دف
 . اعتمادها ليتم دارةاإل جملس عن املنبثقة املخاطر إدارة جلنة علىمث طرحها  كافة املخاطر إدارة جراءاتإو  سياسات وحتديث إعداد -

 رفعمث نتائجها وتقييم اجلهد اختبارات سيناريوهات حتديد، و مستمر بشكل ومراقبتها املصرف اهل يتعرض اليت للمخاطر ومقاييس حدود وضع -
ا التقارير  .دارةاإل جملس عن املنبثقة املخاطر إدارة وجلنة التنفيذية العامة دارةاإلإىل  بشأ

 صعدةأ مجيع على كافة املخاطر إدارة جلهة املعتمدة والسياسات جراءاتباإل التقيد من التأكد دف التنفيذية دارةاإل عن مستقل بشكل العمل -
 .املصرف نشاط

  .دارةاإل جملس عن املنبثقة املخاطر إدارة جلنةإىل  شاملًة لكافة أنواع املخاطر متضمنًة مقرتحات وتوصيات ملعاجلة القصور فرفعها دورية تقارير عدادإ -
 سالمة لضمان الرقابية اجلهات وسائر املركزي سورية مصرف عن الصادرة والقرارات والقوانني ٢ بازل حكامأ كافة بتطبيق االمتثال على السهر -

 . والتشغيلية املالية املصرف

  : التالية قساماأل من املخاطر إدارة مديرية وتتألف
 من قرارهاإ بغية دارةاإل جملس نع املنبثقة املخاطر إدارة جلنةإىل  ورفعها التسليف سياسة قواعد وضع إىل هدفيو : االئتمانية املخاطر إدارة قسم -

 املمنوحة التسهيالت طبيعة وفق االئتمانية للمخاطر معاجلةو  املقرتحة التوظيفات على للموافقة واضح طارإ وجود بذلك فيضمن دارةاإل جملس قبل
 وفقاً  التسليف قراراتتقوم باختاذ و  كما اجلغرافية واملناطق االقتصادي بالقطاع املتعلقة وتلك العميل خماطر تركز ونسب نتاجياإل والقطاع

جراء اإل املرعية القوانني مع يتوافق مبا املصرف يف الديون تصنيف قواعد اللجنةهذه  تضع. داريةاإل التسليف جلنة قبل من املعتمدة جراءاتإلل
  .بيقهابتط االمتثال على وتسهر املركزي سورية مصرف عن الصادر وتعديالته )٤/م.ن/ب٥٩٧( القرار والسيما

 : وحدات ثالث من القسم هذا ويتألف

 االئتمانخماطر  حتليل وحدة 

 االئتمان وضبطمتابعة  وحدة 

 االئتمان معلومات وحدة  
 تقلبات عن الناجتة املخاطر مراقبة: هدفها دارةاإل وجملس التنفيذية دارةلإل دورية تقارير إصدارإىل  ويهدف: والسيولة السوقية املخاطر إدارة قسم -

، ومراقبة املخاطر اليت قد تواجه املصرف فيما يتعلق مبخاطر العمالت وفق والتوظيفات املطلوبات بني االستحقاقات حركة وميزان الفوائد أسعار
 من للتأكد اجلهد اختبارات وتطبيق االستثمار مبحفظة املنوطة املخاطر ومراقبة السيولة خماطر متابعة جلهةًا تقارير تصدر و  كما أسعار الصرف،

 .السوقية املخاطر ملواجهة الرقابية السلطات قبل من احملددة اخلاصة موالاأل كفاية مع ينسجم مبا املال رأس كفاية
املخاطر التشغيلية حيث يعترب هذا  دارةالتأكد من تطبيق السياسات واإلجراءات املتعلقة بتطبيق اإلطار العام إل املخاطر التشغيلية: إدارةقسم  -

املصرف باملخاطر التشغيلية اليت تواجه  إدارةاملخاطر يف البنك، باإلضافة إىل مسؤوليته عن إعالم جملس  إدارةن خلق ثقافة القسم مسؤوًال ع
ا واالحتياط هلا عن عملية اإلبالغ عن أي  مسؤولو الوحدات ومدراء األقسام مسؤولني يُعتربكما . املصرف باعتبارها خماطر جيب االهتمام 

 هلا يتعرض اليت املخاطر حتديدبقياس و  املخاطر التشغيلية إدارةحيث تقوم  شأنه أن يعرض املصرف ملخاطر مالية أو مسعة.من  تشغيليحدث 
. املصرفية العمليات تنفيذ عن تنجم قد اليت املخاطر الستدراك الداخلية والرقابة الضبط نظم وتفعيل كفاية على شرافاإلباإلضافة إىل  املصرف
 بني والصالحيات املهام فصل مببدأ االمتثال ضمان دف التنفيذية واملخططات جراءاتاإل علىاملخاطر التشغيلية  إدارةقسم  يصادق كما

  . العمل استمرارية لضمان الطوارئ خطط وفعالية كفاية على شرافواإل املصرف قسامأ خمتلف
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  الداخلي التدقيق مديرية مسؤولية

 وفعالية كفاية من التأكد تشمل كما. تامة باستقاللية املخاطر دارةإل الالزمة التحتية البىن توفر من التأكد خليالدا التدقيق مديرية مسؤولية وتشمل
. كافة املخاطر إدارة جلهة دارةاإل جملس قبل من املعتمدة واإلجراءات بالسياسات التزام ومن املخاطر إدارة مديرية قبل من املوضوعة واإلجراءات األنظمة
 . دارةاإل جملس عن املنبثقة التدقيق جلنةإىل  املعتمدة والسياسات األنظمة عن احنرافات أيأو  ذلك بشأن دورية ريرتقا ترفع

  المخاطر قياسأنظمة تقارير و 

ا  حيث تقوم بأداء دارةاملنبثقة عن جملس اإل املخاطر إدارةمباشرًة للجنة  لكنه يتبع تقوم مديرية املخاطر بتأدية عملها بشكل مستقل مهامها وواجبا
  .العليا دارةوقسم التسليف واإل دارةاملخاطر املنبثقة عن جملس اإل إدارةيتم إرساهلا إىل كل من جلنة لوإعداد تقارير متابعة رقابية 

  : وهي هلا يتعرض كافةاملخاطراليت لقياس ٢ مبعايريبازل املصرف يلتزم
 .عياريةامل طريقةالقياس يعتمداملصرف ،السوق ملخاطر بالنسبة -
 .ساسياأل املؤشر طريقة املصرف ،يعتمدالتشغيلية للمخاطر بالنسبة -
 .املعيارية القياس طريقة يعتمداملصرف االئتمانية، للمخاطر بالنسبة -

  المخاطر دارةالهيكل التنظيمي إل
  

 

ا فإن إدارةفيما يتعلق باستقاللية وظائف مديرية  تم عن طريق جلنة تت التعويضات والصرف والعزل عمليا املخاطر وعمليات املساءلة املتعلقة 
ا تتابع إداريًا وفنيًا عمل مديرية  دارةاإل على اقرتاح بناء دارةالرتشيحات والتعويضات املنبثقة عن جملس اإل  هذا وأناملخاطر،  إدارةالتنفيذية كو

 .من خالل جلنة الرتشيحات والتعويضاتال تتم إال ومديرية املخاطر العليا  دارةصالحيات التعيني والعزل لكوادر اإل
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 المخاطر االئتمانية

الت حرص املصرف على جودة عملية التسليف والتعامل مع العمالء املتميزين عن طريق السيطرة على املخاطر االئتمانية والعمل على ختفيض احتما
مدى قدرة العميل على السداد. يتم اعتماد إجراءات رقابة ومتابعة مستمرة التعثر وذلك بإجراء الدراسة االئتمانية املعمقة وحتديد نقاط القوة والضعف و 

احلرص على أن تكون نسبة (املخاطرة على العائد) هي و  خماطر االئتمان إدارةللتسهيالت املمنوحة واليت ستمنح مبا يكفل محاية مصلحة البنك جلهة 
املخاطر املنبثقة عنه بناء  إدارةف سياسة منح التسهيالت االئتمانية املقرتحة من قبل جلنة املصر  إدارةاعتمد جملس  ضمن النسب املثلى بالنسبة للمصرف.

  على الضوابط التالية:

  توصيات سياسة المنح

املصرف توجه القيام بعملية املراجعة الدورية لقيمة سقوف حمافظ التسهيالت االئتمانية واالستثمارية وفقًا لكل عملة وحتديدها مبا يتناسب مع خطة و 
بتمويل متوسط وطويل األجل للمشاريع اإلنتاجية الصناعية وغري الصناعية (كإنشاء املدارس واملشاريع إضافة لذلك مت السماح خالل كل ربع 

  . من جهة أخرى مت السماح أيضاً بتمويل قروض استهالكية وقروض سكنية وحتديد حجم احملفظة املطلوب.السياحية)

حتديد التمويل باملناطق اآلمنة مع األخذ بعني االعتبار توزع فروع املصرف وانتشار قاعدة عمالئه، إضافة بطة بعمليات املنح مت وللحد من املخاطر املرت
 إىل عدم منح تسهيالت لعمالء كان املصرف قد قام بشطب جزئي أو كلي ملديونيتهم ما مل يقم العميل بتسديد املبلغ املشطوب. 

  .تم قبول التأمينات على األصول العقارية ضمن املناطق اآلمنةأما بالنسبة للضمانات في

  توصيات سياسة التصنيف االئتماني ومتابعة القروض المتعثرة:

كانون األول   ٩) الصادر عن جملس النقد والتسليف بتاريخ ٤/م.ن/ب٥٩٧مت التأكيد على االلتزام بتطبيق مبادئ التصنيف االئتماين وفق القرار (
) الصادر عن جملس النقد ٤/م.ن/ب٩٠٢والقرار ( ٢٠١٠نيسان  ١٤) الصادر عن جملس النقد والتسليف بتاريخ ٤/م.ن/ب٦٥٠رقم ( والقرار ٢٠٠٩

الديون غري املنتجة للتوصل إىل تسويات مع و  . كما مت التأكيد على متابعة الديون اليت تتطلب اهتماماً خاصاً ٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣والتسليف بتاريخ 
 مع األخذ بعني االعتبار قيام املصرف مبباشرة اإلجراءات القضائية والتنفيذ على كافة الضمانات املتخذة لقاء الديون غري املنتجة.  العمالء

ا تضمن حقوق املصرف وختفف إدارةومن اجلدير بالذكر أن  من  املصرف تعمل بشكل دائم دون أن توفر أي جهد للقيام بتنفيذ التوصيات السابقة كو
 ملخاطر احملتملة إىل احلد األدىن.ا

 توصيات حول تركز المخاطر االئتمانية:

نويع على العمل على احلد من الرتكز يف زبائن التسليف من حيث حجم التسهيالت مبا يتوافق مع القرارات واألنظمة النافذة، إضافة إىل القيام بالت
  انات املقدمة مبا يتوافق مع الظروف الراهنة.مستوى حمفظة االئتمان من حيث القطاعات االقتصادية والضم
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  االئتمانية المخاطر تخفيف

م التعاقدية عند االستحقاق،   املصرف سياسة تقضي وعليههي املخاطر اليت تنشأ من احتمال عدم قدرة امللتزمني جتاه املصرف على الوفاء بالتزاما
 الواحد، العميل مستوى على هلا سقوف وضع خالل من املقبولة املخاطر مستويات ديدحتبالعمل على  االئتمانية املخاطر إىل عرضالت من للتخفيف
ونوع التسهيالت والسقوف املمنوحة حسب العملة ويتم كل ذلك وفق التعليمات  اجلغرافية واملنطقة االقتصادي القطاعحتديد و  العمالء من وجمموعة

دف لوضع اإلجراءات و  زي باإلضافة إىل احلدود الرقابية الداخليةواحلدود الرقابية لقرارات وتعاميم مصرف سورية املرك مراقبة مؤشرات اإلنذار املبكر اليت 
املخاطر حيث يتم وضع التوصيات وفق تطور  إدارةالعالجية الضرورية قبل التعرض للمخاطر. يتم إعداد تقارير دورية بالتعرضات االئتمانية إىل جلنة 

  على سياسة وإسرتاتيجية التسليف الرامية إىل احلفاظ على حمفظة التسهيالت املثلى املنشودة. دارةادق جملس اإلالظروف السوقية، ومن مث يص

  : وهي خمتلفة مستويات على االئتمان خماطر من للتخفيف جراءاتإ املصرف ويعتمد

 ملاليةا وقدرته حدة، على عميل لكلًا ودقيقًا عيموضو ًا تقييم االئتماين التحليل قسم عمل جراءاتإ تضمن: االئتماين التحليل مستوى على -
. يقع نشاط العميل ضمنها اليت اجلغرافية واملنطقة االقتصادي القطاع وضع بتحليل القسم هذا ويقوم كما. التزامه ومصداقية السداد ومصادر

 الرتكزات حبدودلتزام اال من والتأكد االئتمانية احملفظة تنويع مبدأ على العمل جراءاتإو  االئتماين التحليل قسم لدى قراضاإل قرارات اختاذ يعتمدو 
 منطقةأو  قطاع ولكل العمالء من مرتابطة وجمموعة العميل مستوى على والتسليف النقد جملس قراراتوعلى  جهة من املصرف قبل من املعتمدة

 .من جهة أخرى غرافيةج

 :وأمهها مقبولة، ضمانات على باحلصول االئتمان خماطر من للتخفيف املصرف جراءاتإ تقضي: املقبولة الضمانات -
 النقدية والضماناتضمن املناطق اآلمنة  واملخزون العقاريةاألصول  على الرهونات: واالستثماري التجاري للتمويل بالنسبة. 
 املصرفهة جل لرواتباتتضمن حتويل و  النقدية الضماناتضمن املناطق اآلمنة باإلضافة إىل  صولاأل رهن: الشخصية للقروض بالنسبة. 

 على مرةالذي جيري  املمنوحة التسهيالت ملف جتديد عند وخاصة دوري بشكل املقبولة الضمانات لكافة السوقية القيمة دارةاإل تراقب
ني ضد كالكفاالت الشخصية و/أو بوالص التأمني على احلياة أو بوليصة التأم  ضافيةإ ضمانات طلبأيضاً  املمكن ومن. العام خالل قلاأل

 القيمة دراسةتتم . العميل مع باالتفاقاحلريق و/أي أخطار أخرى حمتملة ممكن أن تؤثر على القدرة التشغيلية واستمرارية العمل وذلك 
  . وتعديالته )٤/م.ن/ب٥٩٧( رقم والتسليف النقد جملس قرار وفقغري املنتجة  الديون خمصصات كفاية دراسة خالل للضمانات السوقية

 والضمانات املخصصات كفاية ومدى، احملفظة وجودة املختلفة، والرتكزات، وتطورها القروض حمفظة وكمية نوعية ملراقبة الدورية قاريرالت عدادإ -
 . املقبولة

 . شهري بشكل غرياملنتجة للديون املناسبة املخصصات واختاذ وتعديالته )٤/م.ن/ب٥٩٧( القرار وفق للديون التصنيف معايري اعتماد -

اختبارات جهد وفق عدة سيناريوهات بشكل دوري على احملفظة االئتمانية والتأكد من كفاية املخصصات احملتجزة على كامل احملفظة اجراء  -
 ملواجهة خماطر حتقق السيناريو.
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  ات الكمية:فصاحاإل

  :مخاطر االئتمان

 خرى):التعرضات لمخاطر االئتمان (بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األ )١

  يتضمن هذا البند ما يلي:
    كانون األول   ٣١    
   ٦٢٠١      ١٧٢٠    
   .س.ل       .س.ل    

  بنود داخل الميزانية:  -أ
    ٧,٥٧١,٠٤٠٦٢٢    ١٣,٠٩٣,٢٧٨,٩٥١  بنوك مركزيةأرصدة لدى 
    ٣,٢٤٣,١٤٨,٠٢٣    ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤  املصارفأرصدة لدى 

    ٥,٥٧١,١٧٤,٢٠١    ٥,٣٥٢٠٧,٦٢٠,٧  املصارفايداعات لدى 

    ,٦١٦,٣٨٥,٣٦٢,٨٤    ٣٥٧,٥٤٥,٧٦٤٢٤    
    :المباشرة التسهيالت االئتمانية

    ٩٢,٠٦٩,٠٨٤    ٥٦,٢٣٥,٥٩٩  األفراد
  الشركات:

    ٨,٢٨١,٦٣٢,٩٥٦    ١٠,٨٨١,٢٠١,٥٣٦  الشركات الكربى  
    ٦٤٤,٠٤٠,٧٧    ٣١,٢٣٨,٢٣١  املتوسطةو  الشركات الصغرية  

    ٢٨,٣٢٥,٦٧٣,٧٣    ١٠,٩١٢,٤٣٩,٧٦٧    
  أذونات:و  سندات إسناد

    ٦,٤٥٥,٩٥٢,٢٤٩    ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢  وجودات مالية متوفرة للبيعم
    ٨٥,٤٣٤,٣٩٩    ١٤٥,٣٠٢,٠٩٨  األخرىوجودات امل

    ١,٦١٤,٢٩٢,١٩٤    ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٢٨,١٥٥,٦٧٨,٨٤    ٤٦,٠٥٤,١١٩,٩٣    

    ٣٢,٩٥٨,٧٨٤,٥٠٤    ٤١,٧٨٧,٣٤٠,٦٥٧    
  الميزانية: خارجبنود  - ب

    ٤١٦,٣٧٤,٤٣٢    ١,٠١٢,٢٦٤,٨١٨  كفاالت
    ١٤٠,٧٢٦,٢٨٢    ٧٨,٠١٩,٥٠٠  استرياد اعتمادات

    ٣,٨٣٩,٤٣١,٦٧١    ٢,٥٤٧,٣٥٢,٠٤٩  مباشرة غري مستعملة سقوف تسهيالت

    ٤,٣٩٦,٥٣٢,٣٨٥    ٣,٦٣٧,٦٣٦,٣٦٧    
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  توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر: )٢

ـــاًء علـــى أحكـــام قـــرار جملـــس النقـــد والتســـليف رقـــم  وتعديالتـــه يـــتم تصـــنيف حمفظـــة التســـهيالت إىل ســـت فئـــات وذلـــك طبقـــاً  ٤/م ن/ ب ٥٩٧بن
ــا كــل ديــن يــتم تصــنيفه وتــوزع التعرضــات ملخــاطر االئتمــان (بعــد خمصــص التــدين وقبــل الضــمانات وخمففــات  للمؤشــرات واملواصــفات الــيت يتســم 

  ما يلي: ٢٠١٧كانون األول   ٣١املخاطر األخرى)كما يف 
  ت االئتمانية املباشرة حسب درجة املخاطر:توزع التسهيال

        المؤسسات الصغيرة                        
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      األفراد            
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      س.ل      

    -      -      -      -    ديون متدنية املخاطر
  ١٠,٨٥٨,٢٣٨,٨٦٨    ٧,٠٤٥,٦٢٧    ١٠,٧٩٤,٦٩٩,٢٠٢    ٥٦,٤٩٤,٠٣٩  عادية (مقبولة املخاطر) 
    ٤٢٨,٤٠٠,٦٥٩      ٢,٧٨٩    ٤٢٨,٣٢٨,٠٣٥      ٦٩,٨٣٥  تتطلب اهتمام خاص

  *:منها مستحقة
      ٢١,٦٨١    -        ٣,٤٧٠      ١٨,٢١١  يوم ٩٠يوم ولغاية  ٦١من 
      ٨٨,٧١٤      ٢,٧٨٩      ٣٤,٣٠١      ٥١,٦٢٤  يوم ١٧٩يوم ولغاية  ٩١من 

    ٤٢٨,٢٩٠,٢٦٤    -      ٤٢٨,٢٩٠,٢٦٤    -    غري مستحقة
  ١١,٢٨٦,٦٣٩,٥٢٧    ٧,٠٤٨,٤١٦    ١١,٢٢٣,٠٢٧,٢٣٧    ٥٦,٥٦٣,٨٧٤  جةيون املنتجمموع الد

  ديون غري منتجة:
    ١٣,٥٧٠,٥٤١    ١٣,٤٨٤,٦٩٢      ٨,٦١١      ٧٧,٢٣٨  دون املستوى

      ٢٩٧,٩٠٦      ١٣,٠٢٤      ١٢,٠٨٧    ٢٧٢,٧٩٥  مشكوك بتحصيلها
    ١,٨٣٠,٣٠٨,٣٤٠    ١٠٥,٥٣١,٦٣٨    ١,٦٦٠,٥٩٤,٣١٦    ٦٤,١٨٢,٣٨٦    ديون رديئة

    ١,٨٤٤,١٧٦,٧٨٧    ١١٩,٠٢٩,٣٥٤    ١,٦٦٠,٦١٥,٠١٤    ٦٤,٥٣٢,٤١٩  املنتجةغري موع الديون جم
    ١٣,١٣٠,٨١٦,٣١٤    ١٢٦,٠٧٧,٧٧٠    ١٢,٨٨٣,٦٤٢,٢٥١    ١٢١,٠٩٦,٢٩٣    اجملموع 

  )  ٧٩٣,٩٩٩,٥٣٠(  )  ٦٣,٢٢٠,٤٣٨(  )  ٧٢٣,٣٧٤,٩١٨(  )  ٧,٤٠٤,١٧٤(  يطرح فوائد معلقة
  )  ١,٣٦٨,١٤١,٤١٨(  )  ٣١,٦١٩,١٠١(  )  ١,٢٧٩,٠٦٥,٧٩٧(  )  ٥٧,٤٥٦,٥٢٠(  رةائتمانية مباش يطرح خمصص تدين تسهيالت
  ٣٦٦,٦٧٥١٠,٩٦٨,    ٣١,٢٣٨,٢٣١    ١٠,٨٨١,٢٠١,٥٣٦    ٥٦,٢٣٥,٥٩٩  املباشرة صايف التسهيالت االئتمانية

  توزع التسهيالت االئتمانية غري املباشرة حسب درجة املخاطر:
          المؤسسات الصغيرة                        
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      راداألف            
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل            

  ١,٠٤٢,١٩٤,٩٥٦    ٩,٧٩٠,٥٠٠    ١,٠٣٢,٤٠٤,٤٥٦    -          عادية (مقبولة املخاطر) 
    ٤٣,٧٣٧,٢٢٩    ٣٨,٧٣٧,٢٢٩    ٥,٠٠٠,٠٠٠    -          تتطلب اهتمام خاص

    -      -      -      -      ديون غري عاملة دون املستوى العادي
    -      -      -      -          مشكوك بتحصيلها

    ٤,٣٥٢,١٣٤    -      ٤,٣٥٢,١٣٤    -            رديئة
  )  ٩٣٧,٢٠٨(  )    ٦٣,٢٧٥(  )  ٨٧٣,٩٣٣(    -    يطرح خمصص تدين

    ١,٠٨٩,٣٤٧,١١١    ٤٨,٤٦٤,٤٥٤    ١,٠٤٠,٨٨٢,٦٥٧    -      اجملموع 



 

 - ٦١ -

  .ترب احلساب اجلاري املدين مستحق يف حال جتاوز السقف املمنوحالفوائد ويعأو  يعترب كامل رصيد الدين مستحق يف حال استحقاق أحد األقساط  *

  ما يلي: ٢٠١٦كانون األول   ٣١كما يف التعرضات ملخاطر االئتمان (بعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر األخرى)
  توزع التسهيالت االئتمانية املباشرة حسب درجة املخاطر:

        المؤسسات الصغيرة                        
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      األفراد            
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س      

    -      -      -      -    ديون متدنية املخاطر
    ٥,٨٨١,٦٥١,٥٩٦    ٩,٦٦٠,٧٣٦    ٥,٧٨٧,٨٣٤,٨٣٤    ٨٤,١٥٦,٠٢٦  عادية (مقبولة املخاطر) 
    ٢,٧٢٢,٥٩٠,٤٢٦    ٧,٤٦٧,٨٣٣    ٢,٧١٤,٨٠٤,٩٧١    ٣١٧,٦٢٢  تتطلب اهتمام خاص

  منها مستحقة*:
    ٢,٧٢٢,٥٩٠,٤٢٦    ٣٧,٤٦٧,٨٣    ٢,٧١٤,٨٠٤,٩٧١    ٢٣١٧,٦٢  يوم ٩٠لغاية 

    ٨,٦٠٤,٢٤٢,٠٢٢    ١٧,١٢٨,٥٦٩    ٨,٥٠٢,٦٣٩,٨٠٥    ٨٨٤,٤٧٣,٦٤  جمموع الديون املنتجة
  ديون غري منتجة:

      ١٩٣,٦٦٢    -        ٩,٤٦٣    ١٨٤,١٩٩  دون املستوى
      ٧٤٩,٧٣٤      ٢٣,٨٩٣      ٤٧,٣٦٤    ٦٧٨,٤٧٧  مشكوك بتحصيلها

    ٢,٠٣٢,٦١٤,٣٦٠    ١٦٥,١١٣,٦١٤    ١,٨٥٨,٢٣٥,٦٢٤    ٩,٢٦٥,١٢٢    ديون رديئة

    ٢,٠٣٣,٥٥٧,٧٥٦    ١٦٥,١٣٧,٥٠٧    ١,٨٥٨,٢٩٢,٤٥١    ١٠,١٢٧,٧٩٨  جمموع الديون غري املنتجة

  ١٠,٦٣٧,٧٩٩,٧٧٨    ٦١٨٢,٢٦٦,٠٧    ١٠,٣٦٠,٩٣٢,٢٥٦    ٦٩٤,٦٠١,٤٤    اجملموع 
  )  ٧٥٥,٩٧٩,٧٨٣(  )  ٦٣,٨١٩,٥٠٩(  )  ٦٩٠,٩١٠,٠٦٩(  )  ١,٢٥٠,٢٠٥(  يطرح فوائد معلقة

  )١,٤٦٤,٠٧٧,١٧٩(  )  ٧٤,٤٠٥,٧٩١(  )  ١,٣٨٨,٣٨٩,٢٣١(  )  ١,٢٨٢,١٥٧(  يطرح خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة
    ٨,٤١٧,٧٤٢,٨١٦    ٦٤٤,٠٤٠,٧٧    ٨,٢٨١,٦٣٢,٩٥٦    ٤٩٢,٠٦٩,٠٨  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة

  انية غري املباشرة حسب درجة املخاطر:توزع التسهيالت االئتم
          المؤسسات الصغيرة                        
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      األفراد            
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.            

  ١,٦٣٩,٧٥٣,٣٢٦    ٢٨,٨٠٨,٨٧٢    ١,٦١٠,٩٤٤,٤٥٤    -          عادية (مقبولة املخاطر) 
    ٢٨٢,٣٥٥,٦٣٤    ٣٢,٨٦٩,٩٥٨    ٢٤٩,٤٨٥,٦٧٦    -          تتطلب اهتمام خاص

    -      -      -      -      ديون غري عاملة دون املستوى العادي
    -      -      -      -          مشكوك بتحصيلها

    ٥,٠٠٠,٠٠٠    -      ٥,٠٠٠,٠٠٠    -            رديئة
  )  ٦١٤,٨٥٧(  )    ٦٤,٨٥٧(  )  ٥٥٠,٠٠٠(    -    يطرح خمصص تدين

    ٢٦,٤٩٤,١٠٣١,٩    ٦١,٦١٣,٩٧٣    ١,٨٦٤,٨٨٠,١٣٠    -      اجملموع 

  ح.يعترب كامل رصيد الدين مستحق يف حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ويعترب احلساب اجلاري املدين مستحق يف حال جتاوز السقف املمنو   *



 

 - ٦٢ -

يتوجب  ٢٠٠٩كانون األول   ٩تاريخ  ٤/م ن/ ب٥٩٧واملعدل لبعض أحكام القرار  ٢٠١٠نيسان  ١٤تاريخ  ٤/م ن/ب٦٥٠بناًء على أحكام القرار 
اية العام حجز احتياطي عام ملخاطر التمويل حيتسب كالتايل:   على املصارف يف حال حتقيق أرباح يف 

 من إمجايل حمفظة الديون العادية املباشرة  % ١  
 من إمجايل التسهيالت العادية غري املباشرة  % ٠,٥ 

  تتطلب اهتمام خاص) املباشرة املمنوحة بضمانة شخصية أو بدون ضمانة. إضافية من جزء التسهيالت االئتمانية املنتجة (العادية واليت% ٠,٥

كانون ٢٩) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٧٩القرار رقم (و  ٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣) تاريخ ٤/م ن/ب٩٠٢على أحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم ( بناءً 
بلغ إمجايل احتياطي العام ملخاطر  وقد٢٠١٧العام ملخاطر التمويل لنهاية عام عليق تكوين االحتياطي مت االستمرار بتوالتعاميم الالحقة  ٢٠١٤الثاين 

استكمال احتجاز االحتياطي العام ملخاطر عند انتهاء العمل بالقرار وسيتم ألف لرية سورية  ٤٨,٨٦١مبلغ  ٢٠١٧كانون األول   ٣١التمويل لغاية 
  .والقرارات املعدلة له )٤/م ن/ب٩٠٢(

  

 لة للضمانات مقابل التسهيالت:القيمة العاد توزيع )٣

  :توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت المباشرة  -أ
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في       
          المؤسسات الصغيرة                         
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      األفراد            

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      س.ل          :ديون الضمانات مقابل
    ٦,٢٤٢,٨٥٧,٨٢٧      ٧,٠٤٤,٦٢٥    ٦,٢٢٦,٩٧٥,٥٨٩    ٨,٨٣٧,٦١٣       عادية (مقبولة املخاطر) 
    ٣٥٩,٦٤٧,٩٤٩    -      ٣٥٩,٦٤٧,٩٤٩    -          تتطلب اهتمام خاص

    ١٣,٤٨٤,٦٩٢    ١٣,٤٨٤,٦٩٢    -      -          دون املستوى
    ١٠٦,٦١٣,٣٥٧    ٥٨,٠٧٥,٥٠١    ٤٨,٥٣٧,٨٥٦    -            رديئة

    ٦,٧٢٢,٦٠٣,٨٢٥    ٧٨,٦٠٤,٨١٨    ٦,٦٣٥,١٦١,٣٩٤    ٨,٨٣٧,٦١٣          اجملموع 
  منها:

    ٧,٠٤٤,٦٢٥    ٧,٠٤٤,٦٢٥    -      -        لقاء تسهيالت ائتمانية مباشرة تأمينات نقدية
    ٢,٣٥٩,٠٣٥,٩٣٨    -      ٢,٣٥١,٣٦٧,٩٤٩    ٧,٦٦٧,٩٨٩      (لقاء تسهيالت ائتمانية مباشرة) رهن عقاري
    ٢٥٣,٨١٢,٨٩٩    -      ٢٥٣,٨١٢,٨٩٩    -        )تتطلب اهتمام خاص( لقاء ديون رهن عقاري

    ١٣,٤٨٤,٦٩٢    ١٣,٤٨٤,٦٩٢    -      -        رهن عقاري دون املستوى العادي واملقبول
    ٧٢,١٨٢,٠٠٠    ٥٧,١٨٢,٠٠٠    ١٥,٠٠٠,٠٠٠    -          )ديون رديئة( لقاء رهن عقاري

    ٢,٠١٧,٠٢١,٩٧١    -      ٢,٠١٥,٨٥٢,٣٤٧    ١,١٦٩,٦٢٤        كفالة أشخاص طبيعني
    ١٠٥,٨٣٥,٠٥٠    -      ١٠٥,٨٣٥,٠٥٠    -        ون تتطلب اهتمام خاصكفالة أشخاص دي

    ٣٤,٤٣١,٣٥٧    ٨٩٣,٥٠١    ٣٣,٥٣٧,٨٥٦    -          كفالة أشخاص طبيعني (ديون رديئة)
    ١,٨٥٩,٧٥٥,٢٩٣    -      ١,٨٥٩,٧٥٥,٢٩٣    -          اعتبارين كفالة أشخاص 

    ٦,٧٢٢,٦٠٣,٨٢٥    ٧٨,٦٠٤,٨١٨    ٦,٦٣٥,١٦١,٣٩٤    ٨٣٧,٦١٣,٨         اجملموع 

  الضمانات ال تزيد عن قيمة الدين لكل زبون. إن قيمة



 

 - ٦٣ -

  
    ٢٠١٦كانون األول   ٣١كما في       
          المؤسسات الصغيرة                         
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      األفراد            

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س          :ديون الضمانات مقابل
    ٢,٤٢٩,١٢٣,٧٨٤      -      ٢,٤١٦,٢٦٠,٠٣٤    ١٢,٨٦٣,٧٥٠       عادية (مقبولة املخاطر) 
    ٤٢٩,٠٤٢,٤٨٣    ١٩٢,٦٩١    ٤٢٨,٨٤٩,٧٩٢    -          تتطلب اهتمام خاص

    ٤٠٣,٣٣٢,٢٥٣    ٧٧,١٨٥,٨٢٣    ٣٢٦,١٤٦,٤٣٠    -            رديئة

    ٣,٢٦١,٤٩٨,٥٢٠    ٧٧,٣٧٨,٥١٤    ٣,١٧١,٢٥٦,٢٥٦    ١٢,٨٦٣,٧٥٠          اجملموع 
  منها:

    ٤٢٠,٩٥٠    -      -      ٤٢٠,٩٥٠      نية مباشرةتأمينات نقدية لقاء تسهيالت ائتما
    ٧٣١,٢٨٩,٧٢٦    -      ٧٢٠,١١٧,٦٩٤    ١١,١٧٢,٠٣٢      رهن عقاري (لقاء تسهيالت ائتمانية مباشرة)

    ٢٧٩,٢٢٣,٦٧٩    ١٩٢,٦٩١    ٢٧٩,٠٣٠,٩٨٨    -        رهن عقاري لقاء ديون (تتطلب اهتمام خاص)
    ٣٧٣,٢١٧,٢٦٥    ٧٥,٨٠١,٩٠٣    ٢٩٧,٤١٥,٣٦٢    -          رهن عقاري لقاء (ديون رديئة)

    ١٥٨,١٤٩,٣٣٩    -      ١٥٦,٨٧٨,٥٧١    ١,٢٧٠,٧٦٨        كفالة أشخاص طبيعني
    ١٤٩,٨١٨,٨٠٤    -      ١٤٩,٨١٨,٨٠٤    -        كفالة أشخاص ديون تتطلب اهتمام خاص

    ٣٠,١١٤,٩٨٨    ١,٣٨٣,٩٢٠    ٢٨,٧٣١,٠٦٨    -          كفالة أشخاص طبيعني (ديون رديئة)
    ١,٥٣٩,٢٦٣,٧٦٩    -      ١,٥٣٩,٢٦٣,٧٦٩    -          كفالة أشخاص اعتبارين 

    ٣,٢٦١,٤٩٨,٥٢٠    ٧٧,٣٧٨,٥١٤    ٣,١٧١,٢٥٦,٢٥٦    ١٢,٨٦٣,٧٥٠         اجملموع 

  إن قيمة الضمانات ال تزيد عن قيمة الدين لكل زبون.



 

 - ٦٤ -

  :المباشرة غير توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل التسهيالت  -ب
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في       
          المؤسسات الصغيرة                         
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      األفراد            

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      س.ل          :ديون الضمانات مقابل
    ٢٧٨,٣٧٢,٦١٠    ٢٥,٥١٩,١٢٥    ٢٥٢,٨٥٣,٤٨٥    -         عادية (مقبولة املخاطر) 
    ٤,٢٦٣,٥٤٣    ٤,٢٦٣,٥٤٣  -      -        تتطلب اهتمام خاص

    ١,٣٥٢,١٣٤    -      ١,٣٥٢,١٣٤    -            رديئة

    ٢٨٣,٩٨٨,٢٨٧    ٢٩,٧٨٢,٦٦٨    ٢٥٤,٢٠٥,٦١٩    -            اجملموع 
  منها:

    ١٠٤,٧٠٠,٠٠٥    ١٦,٧٩٢,١٢٥    ٨٧,٩٠٧,٨٨٠    -        تسهيالت غري مباشرة لقاء تأمينات نقدية
    ٤,٢٦٣,٥٤٣    ٤,٢٦٣,٥٤٣    -      -      تتطلب اهتمام خاص  تأمينات نقدية لقاء تسهيالت

    ١,٣٥٢,١٣٤    -      ١,٣٥٢,١٣٤    -        رديئةنقدية لقاء تسهيالت تأمينات 
    ٤١,٧٢٧,٠٠٠    ٨,٧٢٧,٠٠٠    ٣٣,٠٠٠,٠٠٠    -      رهن عقاري (لقاء تسهيالت ائتمانية غري مباشرة)

    ١٣١,٩٤٥,٦٠٥    -      ١٣١,٩٤٥,٦٠٥    -        ديون عادية– كفالة أشخاص طبيعيني

    ٩٨٨,٢٨٧,٢٨٣    ٢٩,٧٨٢,٦٦٨    ٢٥٤,٢٠٥,٦١٩    -         اجملموع   
  

    ٦٢٠١كانون األول   ٣١كما في       
          المؤسسات الصغيرة                         
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      األفراد            

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س          :ديون الضمانات مقابل
    ١,٠٩٣,٠٥٠,١٧٥    ٢٠,٢١٧,٢٩٢    ١,٠٧٢,٨٣٢,٨٨٣    -         عادية (مقبولة املخاطر) 

    ٣٨,٣١١,٥٢١  ١٣,٨٦٢,٩٥٣  ٢٤,٤٤٨,٥٦٨  -        لب اهتمام خاصتتط
    ٢,٠٠٠,٠٠٠    -      ٢,٠٠٠,٠٠٠    -            رديئة

    ١,١٣٣,٣٦١,٦٩٦    ٣٤,٠٨٠,٢٤٥    ١,٠٩٩,٢٨١,٤٥١    -            اجملموع 
  منها:

    ٢٤٩,٩١٨,٧٣٣    ١١,٤٩٠,٢٩٢    ٢٣٨,٤٢٨,٤٤١    -        تأمينات نقدية لقاء تسهيالت غري مباشرة
    ٣٨,٣١١,٥٢١    ١٣,٨٦٢,٩٥٣    ٢٤,٤٤٨,٥٦٨    -      تتطلب اهتمام خاص  لقاء تسهيالت تأمينات نقدية

    ٢,٠٠٠,٠٠٠    -      ٢,٠٠٠,٠٠٠    -        رديئةتأمينات نقدية لقاء تسهيالت 
    ٨,٧٢٧,٠٠٠    ٨,٧٢٧,٠٠٠    -      -      رهن عقاري (لقاء تسهيالت ائتمانية غري مباشرة)

    ٨٣٤,٤٠٤,٤٤٢    -      ٠٤,٤٤٢٨٣٤,٤    -        ديون عادية– كفالة أشخاص طبيعيني

    ١,١٣٣,٣٦١,٦٩٦    ٣٤,٠٨٠,٢٤٥    ١,٠٩٩,٢٨١,٤٥١    -         اجملموع   



 

 - ٦٥ -

  الديون المجدولة:
ة هي تلك الديون اليت سبق وأن صنفت كتسهيالت ائتمانية غري عاملة وأخرجت من إطـار التسـهيالت االئتمانيـة غـري العاملـة مبوجـب جدولـة أصـولي

ـــــــب اهتومت تصـــــــنيفها كـــــــديون  ـــــــغ رصـــــــيدها و  مامـــــــاً خاصـــــــاً تتطل ـــــــرية ٢٨٩,٢٥٢,٣٧٢يبل ـــــــل  ٢٠١٧كـــــــانون األول   ٣١ســـــــورية كمـــــــا يف  ل (مقاب
  .)٢٠١٦كانون األول   ٣١كما يف دوالر أمريكي   ١,١١٧,٩٩٣وسورية  لرية ١١٥,٤٦١,٦٤١

  الديون المعاد هيكلتها:
تأجيــل بعــض أو  إطالــة عمــر التســهيالت االئتمانيــةأو  اطترتيــب وضــع التســهيالت االئتمانيــة مــن حيــث تعــديل األقســإعــادة  يقصــد بإعــادة اهليكلــة

كـانون األول   ٣١كمـا يف  سـورية لـرية ١٥٤,١٣١,٠٣٩ويبلـغ رصـيدها  تتطلـب اهتمامـاً خاصـاً متديد فرتة السماح ومت تصنيفها كديون أو  األقساط
  .)٢٠١٦ كانون األول  ٣١كما يف دوالر أمريكي   ٣,٩٠١,١٩٨سورية و لرية ٢٥٥,٣٤١,٠٤٨(مقابل  ٢٠١٧

  

  :االئتمان مخاطر ناحية من المالية الموجودات نوعية )٤

 نوعيـــة التـــايل اجلـــدول يوضـــح، االئتمـــاين للتصـــنيف داخليـــة تصـــنيف آليـــة باســـتخدام االئتمـــان خمـــاطر ناحيـــة مـــن املاليـــة املوجـــودات نوعيـــة قيـــاس يـــتم
  :القيمة يف االخنفاض خمصص تتضمن ال املبينة األرقام إن .االئتماين صنيفللت الداخلية اآللية باستخدام االئتمان خماطر ناحية من املالية املوجودات

    ٧٢٠١كانون األول   ٣١    
    المجموع     بدون تصنيف      عادي     جيد    
    ليرة سورية     ليرة سورية       ليرة سورية     ليرة سورية     

    ١٣,٠٩٣,٢٧٨,٩٥١    -      -      ١٣,٠٩٣,٢٧٨,٩٥١  بنوك مركزية أرصدة لدى 
    ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤    ٢,٨٢٣,٧٥١,٣١٦    ١,٢١٠,٦٣٨,٠٤٦    ١٦,١٧١,٦٩٢  دى مصارفأرصدة ل

    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    -      -    ايداعات لدى املصارف
    ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢    -      ٢,٣٧٢,٣٧٢,٤٦٥    ٢,١٥٧,٩٢٩,٩٠٧  موجودات مالية متوفرة للبيع

    ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤    -      -      ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  ٣٣٠,٦٧٣,٣٦٣,١٩    ١٠,٤٤٤,٤٥٦,٦٦٨    ٣,٥٨٣,٠١٠,٥١١    ٤١٦,٦٤٥,٨٩٦,٠١    
  

    ٦٢٠١كانون األول   ٣١    
    المجموع      بدون تصنيف      عادي     جيد    
    ليرة سورية      ليرة سورية       ليرة سورية     ليرة سورية     

    ٧,٥٧١,٠٤٠,٦٢٢    -      -      ٧,٥٧١,٠٤٠,٦٢٢  بنوك مركزية أرصدة لدى 
    ٣,٢٤٣,١٤٨,٠٢٣    ٢,١٧٩,٦٢١,٧٧٧    ١,٠٤٤,٣٣٦,٠٣٧    ١٩,١٩٠,٢٠٩  أرصدة لدى مصارف

    ٥,٥٧١,١٧٤,٢٠١    ٥,٥٧١,١٧٤,٢٠١    -      -    ايداعات لدى املصارف
    ٦,٤٥٥,٩٥٢,٢٤٩    -      ٣,٨٤٨,١٧٣,٧٤٣    ٢,٦٠٧,٧٧٨,٥٠٦  موجودات مالية متوفرة للبيع

    ١,٦١٤,٢٩٢,١٩٤    -      -      ٢,١٩٤١,٦١٤,٢٩  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  ٢٤,٤٥٥,٦٠٧,٢٨٩    ٧,٧٥٠,٧٩٥,٩٧٨    ٤,٨٩٢,٥٠٩,٧٨٠    ١١,٨١٢,٣٠١,٥٣١    



 

 - ٦٦ -

  :للمخاطر الداخلي التصنيف حسب االئتمانية التعرضات توزيع )٥
    األول كانون ٣١      التصنيف      
    ٦٢٠١          ٧٢٠١       وما يعادلهاأ S & P حسب     
    .س.ل          .س.ل                
 جيد

      ٩,١٨٥,٣٣٢,٨١٦        ١٤,٤٧١,٧٩٤,٤١٥     +AAA- To AAA    * األوىل ةالدرج
      ٥٢٦,٨٨٧,٧٥٠        ٤٢٣,٨١٤,٤٢٩      +AA- To AA   الثانية الدرجة
      ٢,١٠٠,٠٨٠,٩٦٥        ١,٧٥٠,٢٨٧,١٧٠      To A+ -A   الثالثة الدرجة

              ١١,٨١٢,٣٠١,٥٣١        ٤١٦,٦٤٥,٨٩٦,٠١      
       عادي

      ١,٣١٤,٥٤٥,٢١٣        ١,٤٣٢,٧٤٨,٧٢٦     +BBB- To BBB    ** الرابعة الدرجة
      -          -       +BB- To BB    اخلامسة الدرجة

      ٣,٥٧٧,٩٦٤,٥٦٧        ٢,١٥٠,٢٦١,٧٨٥     Less than B-  الدرجة السادسة

              ٤,٨٩٢,٥٠٩,٧٨٠        ٣,٥٨٣,٠١٠,٥١١      
       من دون تصنيف

      ٨٧,٧٥٠,٧٩٥,٩٧        ١٠,٤٤٤,٤٥٦,٦٦٨          السابعة الدرجة

              ٨٧,٧٥٠,٧٩٥,٩٧        ١٠,٤٤٤,٤٥٦,٦٦٨      

              ٨٩٢٤,٤٥٥,٦٠٧,٢        ٣٣٠,٦٧٣,٣٦٣,١٩      
  .* مت تصنيف أرصدة لدى مصرف سورية املركزي ضمن الدرجة األوىل

  .** مت تصنيف أرصدة مصارف حملية ضمن الدرجة الرابعة

  سندات وأسناد وأذونات:

  :٢٠١٧كانون األول   ٣١ذونات حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية كما يف األات السندات واألسناد و يوضح اجلدول التايل تصنيف
  ضمن الموجودات          

    اإلجمالي      المالية المتوفرة للبيع      مؤسسة التصنيف   درجة التصنيف 
  .س.ل      .س.ل          

A  S&P+Fitch   ١,٥١٠,٢٨٦,٦٦٩    ١,٥١٠,٢٨٦,٦٦٩   

A-  S&P    ٢٢٣,٨٢٨,٨٠٩    ٢٢٣,٨٢٨,٨٠٩    
AA  S&P    ٤٢٣,٨١٤,٤٢٩    ٤٢٣,٨١٤,٤٢٩    
B-   S&P    ٢,١٥٠,٢٦١,٧٨٦    ٢,١٥٠,٢٦١,٧٨٦    

BBB   S&P    ٢٢٢,١١٠,٦٧٩    ٢٢٢,١١٠,٦٧٩  

    ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢    ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢      اإلمجايل



 

 - ٦٧ -

  :٢٠١٦كانون األول   ٣١يوضح اجلدول التايل تصنيفات السندات واالسناد واالذونات حسب مؤسسات التصنيف اخلارجية كما يف 
  ضمن الموجودات          

    اإلجمالي      المالية المتوفرة للبيع      مؤسسة التصنيف   درجة التصنيف 
  ل.س.      ل.س.          

A+    Fitch    ٢٥٨,٨٨٥,٤٠٠    ٢٥٨,٨٨٥,٤٠٠    
A  S&P+Fitch   ١,٥٥٧,٢٥٨,٠٣٦    ١,٥٥٧,٢٥٨,٠٣٦   

A-  S&P    ٢٦٤,٧٤٧,٣١٩    ٢٦٤,٧٤٧,٣١٩    
AA  S&P    ٥٢٦,٨٨٧,٧٥١    ٥٢٦,٨٨٧,٧٥١    
B-   S&P    ٣,٥٧٧,٩٦٤,٥٦٧    ٣,٥٧٧,٩٦٤,٥٦٧    

BBB   S&P    ٢٧٠,٢٠٩,١٧٦    ٢٧٠,٢٠٩,١٧٦  

    ٦,٤٥٥,٩٥٢,٢٤٩    ٦,٤٥٥,٩٥٢,٢٤٩      اإلمجايل

  



 

 - ٦٨ -

 التركز الجغرافي: )٦

  يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب التوزيع اجلغرايف:
    ٧١٢٠كانون األول   ٣١كما في     
                      الشرق دول      داخل الجمهورية          
    المجموع      آسيا      أوروبا      األوسط األخرى      العربية السورية      البند / المنطقة الجغرافية  
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

    ١٣,٠٩٣,٢٧٨,٩٥١    -      -      -      ١٣,٠٩٣,٢٧٨,٩٥١    بنوك مركزيةأرصدة لدى 
    ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤    -      ١٧٠,٦٩٦,١١٠    ٢,٦٦٩,٢٢٦,٨٩٨    ١,٢١٠,٦٣٨,٠٤٦    أرصدة لدى مصارف 

    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    -      ٤٢٦,٧٠٥,٣٥٢    ٧,١٩٤,٠٠٠,٠٠٠    -      ايداعات لدى مصارف 
    ١٠,٩٦٨,٦٧٥,٣٦٦    -      -      -      ١٠,٩٦٨,٦٧٥,٣٦٦  صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

    ٥٦,٢٣٥,٥٩٩    -      -      -      ٥٦,٢٣٥,٥٩٩      لألفراد
    ١٠,٨٨١,٢٠١,٥٣٦    -      -      -      ١٠,٨٨١,٢٠١,٥٣٦    لشركات الكربىا

    ٣١,٢٣٨,٢٣١    -      -      -      ٣١,٢٣٨,٢٣١    املتوسطةو  املؤسسات الصغرية
    ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢    ٨٦٠,٠٦٦,٥٥٨    -      ٣,٦٧٠,٢٣٥,٨١٤    -      موجودات مالية متوفرة للبيع

    ١٤٥,٣٠٢,٠٩٨    ١١,٩٢١,٨٧٥    ٦,٩٤٤,٦٢٩    ١٢٤,٩٥٦,٩٥٥    ١,٤٧٨,٦٣٩    املوجودات األخرى
  لدىجممدة وديعة 

    ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤    -      -      -      ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤    سورية املركزي مصرف  
    ٤١,٧٨٧,٣٤٠,٦٥٧    ٨٧١,٩٨٨,٤٣٣    ٦٠٤,٣٤٦,٠٩١    ١٣,٦٥٨,٤١٩,٦٦٧    ٢٦,٦٥٢,٥٨٦,٤٦٦      االمجايل



 

 - ٦٩ -

  
    ٢٠١٦كانون األول   ٣١كما في     
                      دول الشرق      داخل الجمهورية          
    المجموع      آسيا      أوروبا      األوسط األخرى      العربية السورية      يةالبند / المنطقة الجغراف  
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

    ٧,٥٧١,٠٤٠,٦٢٢    -      -      -      ٧,٥٧١,٠٤٠,٦٢٢    أرصدة لدى بنوك مركزية
    ٣,٢٤٣,١٤٨,٠٢٣    -      ٢١٣,٢٤٤,٧٣٠    ١,٩٨٥,٥٦٧,٢٥٧    ١,٠٤٤,٣٣٦,٠٣٦    أرصدة لدى مصارف 
    ٥,٥٧١,١٧٤,٢٠١    -      ٥٠٢,٤٨١,٧٠١    ٥,٠٦٨,٦٩٢,٥٠٠    -      رف ايداعات لدى مصا

    ٨,٤١٧,٧٤٢,٨١٦    -      -      -      ٨,٤١٧,٧٤٢,٨١٦  صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
    ٩٢,٠٦٩,٠٨٤    -      -      -      ٩٢,٠٦٩,٠٨٤      لألفراد

    ٨,٢٨١,٦٣٢,٩٥٦    -      -      -      ٨,٢٨١,٦٣٢,٩٥٦    الشركات الكربى
    ٤٤,٠٤٠,٧٧٦    -      -      -      ٤٤,٠٤٠,٧٧٦    املتوسطةاملؤسسات الصغرية و 

    ٦,٤٥٥,٩٥٢,٢٤٩    ١,٠٣٩,٣٦٧,٧٠٢    -      ٥,٤١٦,٥٨٤,٥٤٧    -      موجودات مالية متوفرة للبيع
    ٨٥,٤٣٤,٣٩٩    ١٤,١٤٨,٣٨٦    ١,٨٨٤,٣٠٦    ٦٦,٥١٤,٩٤٤    ٢,٨٨٦,٧٦٣    املوجودات األخرى
  وديعة جممدة لدى

    ١,٦١٤,٢٩٢,١٩٤    -      -      -      ١,٦١٤,٢٩٢,١٩٤    مصرف سورية املركزي  
    ٣٢,٩٥٨,٧٨٤,٥٠٤    ١,٠٥٣,٥١٦,٠٨٨    ٧١٧,٦١٠,٧٣٧    ١٢,٥٣٧,٣٥٩,٢٤٨    ١٨,٦٥٠,٢٩٨,٤٣١      االمجايل

  



 

 - ٧٠ -

  ي:قتصادالتركز حسب القطاع اال )٧

  ي:قتصاديوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب القطاع اال
        ٧٢٠١كانون األول   ٣١      
    المجموع      خدمات      أفراد      حكومي خارجي      زراعي      عقارات      تجارة      صناعة      مالي      
  .س.ل      س.ل      .س.ل      .س.ل    .  س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      
    ١٣,٠٩٣,٢٧٨,٩٥١    -      -      -      -      -      -      -    ١٣,٠٩٣,٢٧٨,٩٥١  بنوك مركزية أرصدة لدى 

    ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤    -      -      -      -      -      -      -      ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤  أرصدة لدى مصارف
    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    -      -      -      -      -      -      -      ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢  ايداعات لدى مصارف

    ١٠,٩٦٨,٦٧٥,٣٦٦  ٢,٠٢٥,٦٥٥,٨٤٨      ٥٦,٢٣٥,٥٩٩    -      -      ٧٩٤,٩٥١,٩٨٨    ٥,٥٢٩,٦٦٧,٢٣٣    ٢,٥٦٢,١٦٤,٦٩٨      -    تمانية املباشرةئالتسهيالت اإل
    ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢    ٢٢٢,١١٠,٦٧٩    -      ٢,١٥٠,٢٦١,٧٨٦    -      ٤٢٣,٨١٤,٤٢٩    -      -      ١,٧٣٤,١١٥,٤٧٨  توفرة للبيعاملوجودات املالية امل
    ١٤٥,٣٠٢,٠٩٨    ٥,٥٦٦,٩٩٧      ١٥٤,٤٧٤    ١٠,٨٣٠,٧٤٤    -      ٩,٦٥٥,٩٧٨    ١,٣٢٤,١٦٥    -      ١١٧,٧٦٩,٧٤٠  املوجودات األخرى
    ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤   -      -      -      -      -      -      -     ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤  مصرف سورية املركزي وديعة جممدة لدى

    ٤١,٧٨٧,٣٤٠,٦٥٧  ٤٢,٢٥٣,٣٣٣,٥٢    ٥٦,٣٩٠,٠٧٣    ٠٢,١٦١,٠٩٢,٥٣    -      ١,٢٢٨,٤٢٢,٣٩٥    ٥,٥٣٠,٩٩١,٣٩٨    ٢,٥٦٢,١٦٤,٦٩٨  ٩٢٧,٩٩٤,٩٤٦,٠٣    
  

        ٢٠١٦كانون األول   ٣١      
    المجموع      خدمات      أفراد      حكومي خارجي      زراعي      عقارات      تجارة      صناعة      مالي      
  ل.س.      ل.س      ل.س.      ل.س.    .  ل.س      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٧,٥٧١,٠٤٠,٦٢٢    -      -      -      -      -      -      -      ٧,٥٧١,٠٤٠,٦٢٢  أرصدة لدى بنوك مركزية 
    ٣,٢٤٣,١٤٨,٠٢٣    -      -      -      -      -      -      -      ٣,٢٤٣,١٤٨,٠٢٣  أرصدة لدى مصارف

    ٥,٥٧١,١٧٤,٢٠١    -      -      -      -      -      -      -      ٥,٥٧١,١٧٤,٢٠١  ايداعات لدى مصارف
    ٨,٤١٧,٧٤٢,٨١٦  ٢,٥٩٤,١٠٢,٤٩٤    ٩٢,٠٦٩,٠٨٤    -      ٥,٧٣٩,٢٤٨    ٧,١٢٥,٤٣٥    ١,٩٢٩,٦٩١,٤٧٥    ٣,٧٨٩,٠١٥,٠٨٠    -    التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
    ٦,٤٥٥,٩٥٢,٢٤٩    ٧٩٧,٠٩٦,٩٢٧    -      ٢,٠٢٢,٧٤٥,٨٠٨    -      -      -      -      ٣,٦٣٦,١٠٩,٥١٤  املوجودات املالية املتوفرة للبيع

    ٨٥,٤٣٤,٣٩٩    ١٨,١٨٢,٦٧٠      ١٣٠,٠٨٠    ١٠,٢٨٢,٨٤٩    -      -      ١,٨٢٣,٤٨١      ٨١٧,٠٦١    ٥٤,١٩٨,٢٥٨  املوجودات األخرى
    ١,٦١٤,٢٩٢,١٩٤   -      -      -      -      -      -      -     ١,٦١٤,٢٩٢,١٩٤  مصرف سورية املركزي وديعة جممدة لدى

    ٣٢,٩٥٨,٧٨٤,٥٠٤  ٣,٤٠٩,٣٨٢,٠٩١    ٩٢,١٩٩,١٦٤    ٢,٠٣٣,٠٢٨,٦٥٧    ٥,٧٣٩,٢٤٨    ٧,١٢٥,٤٣٥    ١,٩٣١,٥١٤,٩٥٦    ٣,٧٨٩,٨٣٢,١٤١  ٢١,٦٨٩,٩٦٢,٨١٢    
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  :مخاطرالسوق -ب

ترتب خسارة يف االيرادات وحقوق املسامهني نيجة حدوث تقلبات يف أسعار الفائدة أو أسعار الصرف أو تأثر القيمة السوقية  هي خماطر
  االئتماين أو التدفقات النقدية ألداة مالية. أوالتصنيف

  إدارة مخاطر السوق: -

تقوم مديرية املخاطر بالتعاون مع خمتلف اجلهات املعنية إدارة خماطر السوق هي جزء أساسي من مسؤوليات جلنة إدارة املوجودات واملطالب و 
إجراء مراجعة دورية على مراكز املصرف التشغيلية والبنيوية بالعمالت  مبراقبة مجيع خماطر السوق الناشئة عن أنشطة املصارف والعمالء، ويتم

  األجنبية.

االستثمارات والتوظيفات وفق و  تضمن إدارة خماطر السوق االلتزام يف تطبيق سياسة حتدد األنواع والرتكزات والسقوف الداخلية يف التسليفات
ما تعمل على تعريف وقياس وتسجيل أماكن الضعف ومراقبتها، وتقوم بفحوصات مستويات حمددة وحصيفة تساعد يف عمليات اختاذ القرار؛ ك

ضاغطة الختبار قدرة البنك على مواجهة ظروف غري اعتيادية وفق سيناريوهات حمتملة. يتم ذلك عن طريق إصدار تقارير من وإىل جلنة 
 قرارات املناسبة حتت مظلة متطلبات احلوكمة. املوجودات واملطاليب ليتبع ذلك رفع التوصيات إىل جملس اإلدارة الختاذ ال

  أساليب تخفيف مخاطر السوق: -

ة عن وكاالت إن املراقبة الدورية املستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية واملتابعة اليومية ألخبار البنوك اليت يتعامل املصرف معها وخاصة الصادر 
تمالية حدوث خطٍر ما وبالتايل العمل على جتنبه. هذا باإلضافة إىل بذل العناية الالزمة يف التصنيف العاملية كفيلة بأن تبني قبل وقٍت كاٍف اح

  ت.جتنب كافة أنواع الرتكزات سواء يف عمالت أو بلداٍن أو بنوٍك معينة وذلك وفقاً ملعايري وسقوف حمددة مسبقاً حبسب السياسات واإلجراءا
  
  :) مخاطر أسعار الفائدة١(

الفائـــدة عـــن احتمـــال تـــأثري التغـــريات يف أســـعار الفائـــدة علـــى أربـــاح املصـــرف املســـتقبلية أو علـــى القيمـــة االقتصـــادية حلقـــوق  تـــنجم خمـــاطر أســـعار
يف  املســامهني بإلضــافة ألثرهــا علــى القيمــة الســوقية لــألدوات املاليــة. يتعــرض املصــرف ملخــاطر أســعار الفائــدة نتيجــة لعــدم توافــق أو لوجــود فجــوة

املطلوبــات حســب اآلجــال الزمنيــة املتعــددة أو إعــادة مراجعــة أســعار الفوائــد يف فــرتة زمنيــة معينــة، ويقــوم املصــرف بــإدارة هــذه مبــالغ املوجــودات و 
املخاطرعن طريق مراجعة أسعار الفوائـد علـى املوجـودات واملطلوبـات ومعـايرة حجـم القـروض إىل الودائـع للوصـول للمسـتوى األمثـل الـذي خيفـف 

  بات أسعر الفائدة.من تعرض املصرف لتقل
الفائـدة تتضمن سياسة إدارة املوجودات واملطلوبات حدوداً حلساسية أسعار الفائدة وتقوم جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات بدراسة خماطر أسـعار 

ا الدوريـة كمـا وتـتم دراسـة الفجـوات يف اسـتحقاقات املوجـودات واملطلوبـات ومـدى تأثرهـا بأسـعار ال فائـدة السـائدة واملتوقعـة من خالل اجتماعا
  ومقارنتها باحلدود املوافق عليها وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط إذا لزم األمر.

ــا أمــا بالنســب ملخــاطر تغــري أســعار الفائــدة فيمــا يتعلــق بالفائــدة الدائنــة  ةويتعــرض بنــك الشــرق للمخــاطر الســوقية مــن خــالل األنشــطة الــيت يقــوم 
) بتــاريخ ١/م.ن/ب٨١٨حمــددة مــن قبــل مصــرف ســورية املركــزي مبوجــب قــرار جملــس النقــد والتســليف رقــم (و  مفروضــةاملطبقــة علــى الودائــع فهــي 

حيــث أن البنــك ملتــزم كســائر املصــارف التجاريــة التقليديــة  ٣١/٥/٢٠١٣) بتــاريخ ١/م ن/١٢٦٦وتعديالتــه وخاصــة بــالقرار ( ١٥/٢/٢٠١٢
وهنـا  %٢٠إىل  %١٠ للودائـع بـاللرية السـورية ألكثـر مـن سـنة حيـث أصـبحت تـرتاوح مـن بتطبيق سعر الفائدة وفق الشرائح احملددة إال ملـا يعـود

  يتم متابعة الفائدة املطبقة على الودائع يف السوق املصريف.
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ئد املدينة وملا يعود للفائدة املدينة املطبقة على التسهيالت املباشرة فيتم التنسيق مع قسم املخاطر االئتمانية لتحديد مستويات معدالت الفوا
 يتم حتديد معدالت الفوائد املدينة للعمالء على مبدأ نسبة املخاطر/ العائد. و  وفقاً ملتغريات السوق املصريف وكلف مصادر التمويل

أما بالنسبة لتأثري أسعار الفائدة العاملية فإن حمفظة االستثمارات مكونة بشكل كامل من سندات مبعدل فائدة ثابت، وحيث أن حمفظة 
ستثمار مصنفة لدى املصرف كأدوات مالية متوفرة للبيع فإن ذلك يساهم يف ختفيض خماطر أثر تقلبات األسعار حيث بإمكان املصرف بيع اال

  أحد األدوات املالية لتجنب تدهور قيمتها السوقية.

جيات إدارة املخـاطر ، هـذا وتـتم مراقبـة فجـوات يتم احلد من أية آثار سلبية قد حتدث نتيجة ارتفاع أو اخنفاض أسعار الفائـدة مـن خـالل اسـرتاتي
  الفوائد بشكل مستمر ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها ضمن سياسات املصرف.

  التغير بسعر الفائدة: - الفائدةأسعار  الوصف الكمي لمخاطر

  )%٢( بسعر الفائدة زيادة
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١    
  حساسية حقوق      الفائدة إيرادحساسية       الفجوة          
    %٧٥الملكية       والخسائر)رباح (األ      التراكمية      العملة    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل          
    ٨٩,٠٦٣,٥٥٦       ١١٨,٧٥١,٤٠٨       ٥,٩٣٧,٥٧٠,٤٢١      دوالر أمريكي  
  )  ٢,٤٣٤,٦٩٤(  ) ٣,٢٤٦,٢٥٨(  ) ١٦٢,٣١٢,٩١٠(     يورو  
      ٦,٧٢٨         ٨,٩٧٠         ٤٤٨,٥١٤     جنيه اسرتليين 
  )  ٧٧,٢١١,١٤٢(  )  ١٠٢,٩٤٨,١٩٠(  )  ٥,١٤٧,٤٠٩,٤٨٠(      ة سوريةلري   
      ٣٠٨        ٤١١         ٢٠,٥٤٩     فرنك سويسري  

  
    ٢٠١٦كانون األول   ٣١    
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    %٧٥الملكية       (األرباح والخسائر)      التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ٦٦,٣٥٠,٣١٣       ٨٨,٤٦٧,٠٨٤       ٤,٤٢٣,٣٥٤,١٧٧      دوالر أمريكي  
    ١,٥٠٩,٩٧٧      ٢,٠١٣,٣٠٢      ١٠٠,٦٦٥,١١٣       يورو  
      ٥,٠٢٤         ٦,٦٩٩      ٣٣٤,٩٥٧     جنيه اسرتليين 
  )    ٣٧,٠٧٦,٣٦٨(  )  ٤٩,٤٣٥,١٥٧(  )  ٢,٤٧١,٧٥٧,٨٣٨(      لرية سورية  
      ٣٥٠        ٤٦٧        ٢٣,٣٦٢     فرنك سويسري  
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    )%٢بسعر الفائدة ( قصن
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١    
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    %٧٥الملكية       (األرباح والخسائر)      التراكمية      العملة    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل          
  )  ٨٩,٠٦٣,٥٥٦(  )  ١١٨,٧٥١,٤٠٨(     ٥,٩٣٧,٥٧٠,٤٢١      دوالر أمريكي  
      ٢,٤٣٤,٦٩٤    ٣,٢٤٦,٢٥٨  ) ١٦٢,٣١٢,٩١٠(     يورو  
  )    ٦,٧٢٨( )    ٨,٩٧٠(       ٤٤٨,٥١٤     جنيه اسرتليين 
      ٧٧,٢١١,١٤٢       ١٠٢,٩٤٨,١٩٠    )  ٥,١٤٧,٤٠٩,٤٨٠(      لرية سورية  
  )    ٣٠٨( )   ٤١١(       ٢٠,٥٤٩     فرنك سويسري  

  
    ٢٠١٦كانون األول   ٣١    
  قحساسية حقو       حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    %٧٥الملكية       (األرباح والخسائر)      التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  )    ٦٦,٣٥٠,٣١٣(  )  ٨٨,٤٦٧,٠٨٤(     ٤,٤٢٣,٣٥٤,١٧٧      دوالر أمريكي  
  )    ١,٥٠٩,٩٧٧(  ) ٢,٠١٣,٣٠٢(    ١٠٠,٦٦٥,١١٣       يورو  
  )      ٥,٠٢٤(  )    ٦,٦٩٩(      ٣٣٤,٩٥٧     جنيه اسرتليين 
      ٣٧,٠٧٦,٣٦٨        ٤٩,٤٣٥,١٥٧    )  ٢,٤٧١,٧٥٧,٨٣٨(      يةلرية سور   
  )      ٣٥٠(  )   ٤٦٧(      ٢٣,٣٦٢     فرنك سويسري  

  مخاطر أسعار الصرف:  )٢

 ولهي املخاطر النامجة عن تغري قيمة العمالت األجنبية قياسًا بالعملة احمللية وما ينتج عن هذه التغريات من خسائر باألرباح أو قيمة أص
  رف.مطاليب املصو 

تأكد من يعترب املصرف اللرية السورية العملة الرئيسية له، ويقوم جملس إدارة املصرف بوضع حدود ملراكز العمالت،و مراقبة املركز بشكل يومي لل
  عدم جتاوز املستويات احملددة.

  يقوم بنك الشرق بضبط خماطر تغري أسعار الصرف عن طريق:

  ه بالعملة األجنبية مبا يساهم يف جتنب التقلبات الكبرية.تبين سياسة متحفظة يف إدارته لعمليات -١

  العمل على إعادة ترميم مركز القطع البنيوي وفق التعليمات الناظمة ملصرف سورية املركزي.  -٢

  احملافظة على نسبة سيولة مرتفعة بالعمالت األجنبية. -٣

  أداء املصرف.و  على رحبيةيف أسعار الصرف  %١٠تنفيذ اختبار جهد بدراسة أثر تغري نسبة  -٤
  يقوم املصرف بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف األرباح واخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الصرف.
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    ) في سعر الصرف%١٠زيادة (
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١    
  األثر على حقوق          األثر على األرباح          مركز            
    الملكية          والخسائر          القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
    ١,٢٥٢,٥٤٣,٥٨٧      ١,٢٥٢,٠٥٣,٠١٤      ١٢,٥٢٠,٥٣٠,١٣٧      دوالر أمريكي  
    ١٥٢,٤٢٣        ٢٠٣,٢٣٠        ٢,٠٣٢,٣٠٤        يورو  
      ٣٦,٩٣٤          ٤٩,٢٤٦        ٤٩٢,٤٥٩      جنيه اسرتليين 
        ١,٥٤١          ٢,٠٥٥          ٢٠,٥٤٩      فرنك سويسري  
      ١٣,٩٤٩          ١٨,٥٩٩        ١٨٥,٩٨٩      درهم امارايت 
          ١,١١٢          ١,٤٨٣          ١٤,٨٢٥      دوالر كندي  
      ٤٦,٤١١          ٦١,٨٨٢        ٦١٨,٨١٦      سعودي ريـال  
    ١,٣٤٠,٢٦٥        ١,٧٨٧,٠٢٠        ١٧,٨٧٠,١٩٩      قطريريـال   
      ٤٣,٧٨٧          ٥٨,٣٨٣        ٥٨٣,٨٣٠      دينار أردين  

  
    ٢٠١٦ول كانون األ  ٣١    
  األثر على حقوق          األثر على األرباح          مركز            
    الملكية          والخسائر          القطع        العملة    
  ل.س.          ل.س.          ل.س.            
    ١,٤٢٩,٠٦٩,٧٦٨        ١,٤٣١,٢٧٤,٠٦٥      ١٤,٣١٢,٧٤٠,٦٤٩      دوالر أمريكي  
  )  ٣١٩,٠٢٣(  )  ٤٢٥,٣٦٤(  )  ٤,٢٥٣,٦٣٧(      يورو  
      ٢٨,٦٨١          ٣٨,٢٤١        ٣٨٢,٤١١      ليينجنيه اسرت  
      ١,٧٥٢          ٢,٣٣٦          ٢٣,٣٦٢      فرنك سويسري  
      ٢٣,١٢٤        ٣٠,٨٣٢        ٣٠٨,٣١٩      درهم امارايت 
        ١,٢٢٢          ١,٦٢٩          ١٦,٢٩٢      دوالر كندي  
      ٥٤,٧٨٩        ٧٣,٠٥٢        ٧٣٠,٥٢٢      ريـال سعودي  
    ١,٥٨٩,٩٧٣        ٢,١١٩,٩٦٤        ٢١,١٩٩,٦٣٨      ريـال قطري  
      ٥٢,٠٠٢        ٦٩,٣٣٦        ٦٩٣,٣٥٦      دينار أردين  



 

  
- ٧٥ -

    ) في سعر الصرف%١٠نقص (
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١    
  األثر على حقوق          األثر على األرباح          مركز            
    الملكية          والخسائر          القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
  )  ١,٢٥٢,٥٤٣,٥٨٧  (  )  ١,٢٥٢,٠٥٣,٠١٤  (    ١٢,٥٢٠,٥٣٠,١٣٧      دوالر أمريكي  
  )  ١٥٢,٤٢٣(  )  ٢٠٣,٢٣٠(      ٢,٠٣٢,٣٠٤        يورو  
  )    ٣٦,٩٣٤(  )    ٤٩,٢٤٦(      ٤٩٢,٤٥٩      جنيه اسرتليين 
  )    ١,٥٤١(  )    ٢,٠٥٥(        ٢٠,٥٤٩      فرنك سويسري  
  )    ١٣,٩٤٩(  )    ١٨,٥٩٩(      ١٨٥,٩٨٩      درهم امارايت 
  )    ١,١١٢(  )    ١,٤٨٣(        ١٤,٨٢٥      دوالر كندي  
  )    ٤٦,٤١١(  )    ٦١,٨٨٢(      ٦١٨,٨١٦      ريـال سعودي  
  )  ١,٣٤٠,٢٦٥(  )  ١,٧٨٧,٠٢٠(      ١٧,٨٧٠,١٩٩      ريـال قطري  
  )    ٤٣,٧٨٧(  )    ٥٨,٣٨٣(      ٥٨٣,٨٣٠      دينار أردين  

  
    ٢٠١٦كانون األول   ٣١    
  األثر على حقوق          األثر على األرباح          مركز            
    الملكية          والخسائر          القطع        العملة    
  ل.س.          ل.س.          ل.س.            
  )  ١,٤٢٩,٠٦٩,٧٦٨  (  )  ١,٤٣١,٢٧٤,٠٦٥  (    ١٤,٣١٢,٧٤٠,٦٤٩      دوالر أمريكي  
      ٣١٩,٠٢٣        ٤٢٥,٣٦٤    )  ٤,٢٥٣,٦٣٧(      يورو  
  )    ٢٨,٦٨١(  )    ٣٨,٢٤١(      ٣٨٢,٤١١      جنيه اسرتليين 
  )    ١,٧٥٢(  )    ٢,٣٣٦(        ٢٣,٣٦٢      فرنك سويسري  
  )    ٢٣,١٢٤(  )    ٣٠,٨٣٢(      ٣٠٨,٣١٩      درهم امارايت 
  )    ١,٢٢٢(  )    ١,٦٢٩(        ١٦,٢٩٢      دوالر كندي  
  )    ٥٤,٧٨٩(  )    ٧٣,٠٥٢(      ٧٣٠,٥٢٢      ريـال سعودي  
  )  ١,٥٨٩,٩٧٣(  )  ٢,١١٩,٩٦٤(      ٢١,١٩٩,٦٣٨      ريـال قطري  
  )    ٥٢,٠٠٢(  )    ٦٩,٣٣٦(      ٦٩٣,٣٥٦      دينار أردين  

  



 

   - ٧٦ -

  تسعير الفائدة:إعادة  فجوة  )٣
  االستحقاق أيهما أقرب:أو  تسعري الفائدةإعادة  يتم التصنيف على فرتات

    من سنة      من تسعة      من ستة      من ثالثة      من شهر              
    إلى سنتين      سنةى إل أشهر      أشهر ٩حتى       أشهر ٦حتى       أشهر ٣حتى       دون الشهر      ٧٢٠١كانون األول   ٣١  

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        
  :الموجودات 

    -      -      -      -      -      ١١,٦٥٩,٨٢٥,٠١٩    بنوك مركزيةنقد وأرصدة لدى 
    -      -      -      -      -      ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤    لدى مصارف أرصدة

    -      ٨٧٢,٠٠٠,٠٠٠    ١,٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠    ٥,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠    ٤٢٦,٧٠٥,٣٥٢    -      لدى مصارف ايداعات
    ٣,٦٦٧,٠٦٨,٠٢٧    ٢١٥,٥٩١,١٠٨    -      -      -      -      موجودات مالية متوفرة للبيع

    ٢٤١,١٩٤,٢٦٢    ١,٩٣٩,٢٠٦,٨٩٤    ٥٥٢,٩٨٤,٦٠٦    ٢,٨٥٩,٤٤٥,٦٧٥    ٢,٥٧٥,٠٢٧,٠٨٤    ٨٧١,٢٨٧,٧٣٨  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
    -      -      -      -      -      -      موجودات ثابتة

    -      -      -      -      -      -      غري ملموسة موجودات
    -      -      -      -      -      -      موجودات ضريبية مؤجلة

    -      -      -      -      -      -      موجودات أخرى
    -      -      -      -      -      -      بنوك مركزيةوديعة جممدة لدى 
    ٣,٩٠٨,٢٦٢,٢٨٩    ٦,٧٩٨,٠٠٢٣,٠٢    ١,٨٦٠,٩٨٤,٦٠٦    ٤٤٥,٦٧٥,٧,٨٧٣    ٣,٠٠١,٧٣٢,٤٣٦    ١١٦,٥٨١,٦٧٣,٨١    جمموع املوجودات
  :المطلوبات 
    -      -      ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٢٦٠,٠٦٥,٠٠٠    ١,٩٤٨,١٩١,٩٦٣    ودائع املصارف
    ٢٤١,٧٦١,٨٢٩    ٥,٨٨٢,٨٨٤,٣٤٤    ٢,٠٧٣,٥٥٦,٥٧١    ٣,٧٣٤,١٨٣,٢٦٣    ٤,٤٠٠,٠٥٢,٢٢١    ١١,٥٢٢,٩٣٩,٦٧٥      ودائع الزبائن
    -      -      -      -      -      -        تأمينات نقدية

    -      -      -      -      -      -      صات متنوعةخمص
    -      -      -      -      -      -      خمصص ضريبة الدخل

    -      -      -      -      -      -      مطلوبات أخرى
    ٢٤١,٧٦١,٨٢٩    ٥,٨٨٢,٨٨٤,٣٤٤    ٤,٠٧٣,٥٥٦,٥٧١    ٣,٧٣٤,١٨٣,٢٦٣    ٤,٦٦٠,١١٧,٢٢١    ١٣,٤٧١,١٣١,٦٣٨    جمموع املطلوبات

    ٣,٦٦٦,٥٠٠,٤٦٠  )  ٢,٨٥٦,٠٨٦,٣٤٢(  )  ٢,٢١٢,٥٧١,٩٦٥(    ٤,١٣٩,٢٦٢,٤١٢  )١,٦٥٨,٣٨٤,٧٨٥(    ٣٢,١٧٣,١١٠,٥٤    تسعري الفائدةإعادة  فجوة



 

   - ٧٧ -

          بنود       أكثر من      من أربعة      من ثالثة      من سنتين        
    المجموع      غير حساسة      خمس سنوات      إلى خمسة      إلى أربعة      إلى ثالثة    (تابع) ٧٢٠١كانون األول   ٣١

  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        
  الموجودات: 
    ١٤,٥٨٩,٢٢٣,٢٠٦    ٢,٩٢٩,٣٩٨,١٨٧    -      -      -      -      بنوك مركزيةنقد وأرصدة لدى 

    ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤    -      -      -      -      -      لدى مصارف أرصدة
    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    -      -      -      -      -      لدى مصارف ايداعات

    ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢    -      ٢٢٣,٨٢٨,٨٠٩    -      -      ٤٢٣,٨١٤,٤٢٨    موجودات مالية متوفرة للبيع
    ١٠,٩٦٨,٦٧٥,٣٦٦  )  ٣١٧,٩٦٤,١٥٢(    ٢٤٦,٦١٢,٥٧٢    ٨٢٠,٦٦١,٩٦٣    ٣٨,٠٨٤,٤٩١    ١,١٤٢,١٣٤,٢٣٣  باشرةاملئتمانية االصايف التسهيالت 
    ٢,١٢٥,٣٣٥,٥١٩    ٢,١٢٥,٣٣٥,٥١٩    -      -      -      -        موجودات ثابتة
    ٤,١٧٩,١٣٠    ٤,١٧٩,١٣٠    -      -      -      -      ملموسة موجودات غري

    ٢١,٠٠٥,٣٩٠    ٢١,٠٠٥,٣٩٠    -      -      -      -      موجودات ضريبية مؤجلة
    ٥٣١,٤٤٧,٣٤٠    ٥٣١,٤٤٧,٣٤٠    -      -      -      -      موجودات أخرى

    ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤    ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤    -      -      -      -      بنوك مركزيةوديعة جممدة لدى 

    ٣٤٥,٨١٩,٩٥٠,١٩    ٨٦,٦٧١,٩١٦,٨٧    ٤٧٠,٤٤١,٣٨١    ٨٢٠,٦٦١,٩٦٣    ٣٨,٠٨٤,٤٩١    ١,٥٦٥,٩٤٨,٦٦١    جمموع املوجودات
  :المطلوبات 
    ٤,٢٠٨,٢٥٦,٩٦٣    -      -      -      -      -        ودائع املصارف
  ٢٧,٨٥٥,٣٧٧,٩٠٣    -      -      -      -      -        ودائع الزبائن
    ١٧٣,٥٥٤,٩٧٤    ١٧٣,٥٥٤,٩٧٤    -      -      -      -        تأمينات نقدية

    ٤,٩٣٧,٢٠٨    ٤,٩٣٧,٢٠٨    -      -      -      -      خمصصات متنوعة
    ٩٩,٢٣١,٩٦٦    ٩٩,٢٣١,٩٦٦    -      -      -      -      خمصص ضريبة الدخل

    ١,٣٠٩,٨١٧,٦٥٨      ١,٣٠٩,٨١٧,٦٥٨    -      -      -      -      مطلوبات أخرى

    ٣٣,٦٥١,١٧٦,٦٧٢    ١,٥٨٧,٥٤١,٨٠٦    -      -      -      -      جمموع املطلوبات

    ١٢,١٦٨,٧٧٣,٥٢١    ٥,٠٨٤,٣٧٥,٠٧٢    ٤٧٠,٤٤١,٣٨١    ٨٢٠,٦٦١,٩٦٣    ٤٩١٤٣٨,٠٨,    ٦٦١١,٥٦٥,٩٤٨,    تسعري الفائدةإعادة  فجوة



 

   - ٧٨ -

    من سنة      من تسعة      من ستة      من ثالثة      من شهر              
    إلى سنتين      أشهر إلى سنة      أشهر ٩حتى       أشهر ٦حتى       أشهر ٣حتى       دون الشهر      ٢٠١٦كانون األول   ٣١  

    ل.س.      ل.س.      .س.ل      ل.س.      ل.س.      ل.س.        
  :الموجودات 

    -      -      -      -      -      ٦,٦٧٤,٣٧٧,٦٧٨    نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
    -      -      -      -      -      ٣,٢٤٣,١٤٨,٠٢٣    أرصدة لدى مصارف

    -      ٥٤١,١٨٠,٠٠٠    ٥١٧,٤٣٠,٠٠٠    ٣,٢٣٣,٩٣٧,٥٠٠    ١,٢٧٨,٦٢٦,٧٠١    -      ايداعات لدى مصارف
    ٢٥٨,٨٨٥,٤٠٠    ١,٥٥٥,٢١٨,٧٦٠    -      -      -      -      موجودات مالية متوفرة للبيع

    ٣,٢٢٢,٤٤٩,٩٥٥    ٥٥٥,٩٧٤,٤٦٢    ٣٨٣,٠٢٧,١٤٤    ٢٩٧,١٨٤,٢٤٠    ٦٣٩,٣٩٣,٣٩٥    ٢,٨٥٣,٠٣٨,٤٣٤  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
    -      -      -      -      -      -      موجودات ثابتة

    -      -      -      -      -      -      موجودات غري ملموسة
    -      -      -      -      -      -      بية مؤجلةموجودات ضري
    -      -      -      -      -      -      موجودات أخرى

    -      -      -      -      -      -      وديعة جممدة لدى بنوك مركزية
    ٣,٤٨١,٣٣٥,٣٥٥    ٢,٦٥٢,٣٧٣,٢٢٢    ٩٠٠,٤٥٧,١٤٤    ٣,٥٣١,١٢١,٧٤٠    ١,٩١٨,٠٢٠,٠٩٦    ١٢,٧٧٠,٥٦٤,١٣٥    جمموع املوجودات
  :المطلوبات 

    -      -      ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١,١٣٨,٨٩٢,٢٨٥    فودائع املصار 
    ٨١٦,٠٦٣,٣٣٠    ١,٥٥٩,٦١٧,٤٥٧    ١,٩٠٣,٨٨٣,٩٠٥    ١,٧٣٦,٦٣٢,٦٩٤    ٩٧٦,٦٢٦,٦٩٤    ٩,٨٧١,٣١٦,٣٧٣      ودائع الزبائن
    -      -      -      -      -      -        تأمينات نقدية

    -      -      -      -      -      -      خمصصات متنوعة
    -      -      -      -      -      -      ريبة الدخلخمصص ض

    -      -      -      -      -      -      مطلوبات أخرى
    ٨١٦,٠٦٣,٣٣٠    ١,٥٥٩,٦١٧,٤٥٧    ٢,٩٠٣,٨٨٣,٩٠٥    ٢,٧٣٦,٦٣٢,٦٩٤    ١,٤٧٦,٦٢٦,٦٩٤    ١١,٠١٠,٢٠٨,٦٥٨    جمموع املطلوبات

    ٢,٦٦٥,٢٧٢,٠٢٥    ١,٠٩٢,٧٥٥,٧٦٥  )  ٦,٧٦١٢,٠٠٣,٤٢(    ٧٩٤,٤٨٩,٠٤٦    ٤٤١,٣٩٣,٤٠٢    ١,٧٦٠,٣٥٥,٤٧٧    فجوة إعادة تسعري الفائدة



 

   - ٧٩ -

          بنود       أكثر من      من أربعة      من ثالثة      من سنتين        
    المجموع      غير حساسة      خمس سنوات      إلى خمسة      إلى أربعة      إلى ثالثة    (تابع) ٢٠١٦كانون األول   ٣١

  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.        
  الموجودات: 

    ٨,٤٧٦,٣٣٠,٤٨٧    ١,٨٠١,٩٥٢,٨٠٩    -      -      -      -      بنوك مركزيةصدة لدى نقد وأر 
    ٣,٢٤٣,١٤٨,٠٢٣    -      -      -      -      -      أرصدة لدى مصارف

    ٥,٥٧١,١٧٤,٢٠١    -      -      -      -      -      ايداعات لدى مصارف
    ٦,٤٥٥,٩٥٢,٢٤٩    -      ٢٦٤,٧٤٧,٣١٩    -      ٥٢٦,٨٨٧,٧٥٠    ٣,٨٥٠,٢١٣,٠٢٠    موجودات مالية متوفرة للبيع

    ٨,٤١٧,٧٤٢,٨١٦  )  ١٨٦,٤٩٩,٢٠٦(      ٩١٠,٩٨٦    -      ٦٣٢,٩٣٧,٩٢٠    ١٩,٣٢٥,٤٨٦  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
    ٢,١٨٢,٧٨٦,١٠٥    ٢,١٨٢,٧٨٦,١٠٥    -      -      -      -        موجودات ثابتة

      ٦١١,٢٥٩      ٦١١,٢٥٩    -      -      -      -      موجودات غري ملموسة
    ٢٢,٣١٥,٤٦٣    ٢٢,٣١٥,٤٦٣    -      -      -      -      موجودات ضريبية مؤجلة

    ١٤٨,٤٤٢,٧٤٠    ١٤٨,٤٤٢,٧٤٠    -      -      -      -      موجودات أخرى
    ١,٦١٤,٢٩٢,١٩٤    ١,٦١٤,٢٩٢,١٩٤    -      -      -      -      بنوك مركزيةوديعة جممدة لدى 

    ٥,٥٣٧٣٦,١٣٢,٧٩    ٥,٥٨٣,٩٠١,٣٦٤    ٢٦٥,٦٥٨,٣٠٥    -      ١,١٥٩,٨٢٥,٦٧٠    ٣,٨٦٩,٥٣٨,٥٠٦    جمموع املوجودات
  :المطلوبات 
    ٣,٦٣٨,٨٩٢,٢٨٥    -      -      -      -      -        ودائع املصارف
    ١٦,٨٦٤,١٤٠,٤٥٣    -      -      -      -      -        ودائع الزبائن
    ٤٢٤,٠٠٤,٣٦٨    ٤٢٤,٠٠٤,٣٦٨    -      -      -      -        تأمينات نقدية

    ٤,١١٤,٨٥٤    ٤,١١٤,٨٥٤    -      -      -      -      خمصصات متنوعة
    ٣٧٣,٠٥٦,٥٣٨      ٣٧٣,٠٥٦,٥٣٨    -      -      -      -      خمصص ضريبة الدخل

    ٥٤٠,٢٤٢,٩٦٠      ٥٤٠,٢٤٢,٩٦٠    -      -      -      -      مطلوبات أخرى

    ٢١,٨٤٤,٤٥١,٤٥٨    ١,٣٤١,٤١٨,٧٢٠    -      -      -      -      جمموع املطلوبات

    ٤,٠٧٩١٤,٢٨٨,٣٤    ٤,٢٤٢,٤٨٢,٦٤٤    ٢٦٥,٦٥٨,٣٠٥    -      ١,١٥٩,٨٢٥,٦٧٠    ٣,٨٦٩,٥٣٨,٥٠٦    إعادة تسعري الفائدة فجوة



 

   - ٨٠ -

  التركز في مخاطر العمالت األجنبية:  )٤

    المجموع      أخرى      فرنك سويسري      جينه استرليني      يورو      دوالر أمريكي       ٧٢٠١كانون األول   ٣١  
  .س.ل      .س.ل      س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

  الموجودات:  
    ١,٧٤١,٣١٧,٩٤٨    -      -        ٤٣,٩٤٥    ٨٥١,٤٣٥,٧٣٤    ٨٨٩,٨٣٨,٢٦٩    لدى بنوك مركزيةنقد وأرصدة 

    ٣,٥٢٨,١١٦,٨٨٩    ٢٨,٣٨٩,٨٦٦      ٢٠,٥٤٩    ٣١,٢٣٨,٣٦٠    ٧٢٤,٥٣٠,٦٥١    ٢,٧٤٣,٩٣٧,٤٦٣       أرصدة لدى املصارف
    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    -      -      -      -      ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢      يداعات لدى املصارفإ

    ٢,٥١٤,٧٦٢,٩٤٠      ٣٢٢    -      -      ١,٣٦٦,٨٧٠,٤٦٣    ١,١٤٧,٨٩٢,١٥٥    صايف التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
    ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢    -      -      -      -      ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢    موجودات مالية متوفرة للبيع

    ١٤٤,٩٩١,٦٢٦    -      -      -      -      ١٤٤,٩٩١,٦٢٦      موجودات أخرى
    ١,٢٦٢,٤١٧,٤٦٤    -      -      -      -      ١,٢٦٢,٤١٧,٤٦٤    بنوك مركزية  وديعة جممدة لدى 

    ٢١,٣٤٢,٦١٤,٥٩١    ٢٨,٣٩٠,١٨٨      ٢٠,٥٤٩    ٣١,٢٨٢,٣٠٥    ٨٢,٩٤٢,٨٣٦,٨٤    ٣٤٠,٠٨٤,٧٠١,١٨      امجايل املوجودات
    :المطلوبات  

    ١,٦٣٥,٧٩٩,٤٦٤    -      -      -      ١,٣٩٤,٩٧٤,٣٦٧    ٢٤٠,٨٢٥,٠٩٧      ودائع املصارف
    ٦,٨٩٢,٣٠٦,١٦٢    ٩,١١٦,٥٢٨    -      ٣٠,٧٨٩,٨٤٦    ١,٣٦٧,١٥٦,٨٠٥    ٥,٤٨٥,٢٤٢,٩٨٣      ودائع الزبائن

    ٨٨,٢٤٧,٢٨١    -      -      -      ٢٨,٣٥٥,٨٢٣    ٥٩,٨٩١,٤٥٨      نقدية تأمينات
      ٣٩,٠٩٣    -      -      -        ٣٩,٠٩٣    -        خمصصات متنوعة
    ٢١٨٣,٨٧٣,٤٨    -      -      -      ١٥٠,٢٧٨,٤٥٦    ٣٣,٥٩٥,٠٢٦      مطلوبات أخرى

    ٢٥,٤٨٨,٨٠٠,٢٦    ٩,١١٦,٥٢٨    -      ٣٠,٧٨٩,٨٤٦    ٤٢,٩٤٠,٨٠٤,٥٤    ٤٥,٨١٩,٥٥٤,٥٦      امجايل املطلوبات

    ٩,١٠١٢,٥٤٢,٣٤٩    ١٩,٢٧٣,٦٦٠      ٢٠,٥٤٩      ٤٩٢,٤٥٩    ٢,٠٣٢,٣٠٤    ١٢,٥٢٠,٥٣٠,١٣٧    صايف الرتكز داخل امليزانية 



 

   - ٨١ -

    المجموع      أخرى      فرنك سويسري      جينه استرليني      يورو      دوالر أمريكي       ٢٠١٦كانون األول   ٣١  
  ل.س.      ل.س.      ل.س      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

  ت:الموجودا  
  ٤,٤٥٤,٤٩٢,٧٢٣    -      -        ٤٧,٥١٧    ١,٠٨٩,٧٦٢,٤٣٣    ٣,٣٦٤,٦٨٢,٧٧٣    نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

    ٢,٣٤٢,٥٩٤,٨٣٩    ١٤٣,٦٩٩,٥١٨      ٢٣,٣٦٢    ٣٣,٧٣٩,٥٣٥    ١,٠٦٦,٥٦٧,٤٢١    ١,٠٩٨,٥٦٥,٠٠٣       أرصدة لدى املصارف
    ٥,٥٧١,١٧٤,٢٠١    -      -      -      ٥٤١,١٨٠,٠٠٠    ٥,٠٢٩,٩٩٤,٢٠١      إيداعات لدى املصارف

    ٢,٥٥٧,١٣١,٣٥٢      ٢٨٣    -        ٣,٠٨٠      ١٢٠,٤٢٩    ٢,٥٥٧,٠٠٧,٥٦٠    صايف التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
    ٦,٤٥٥,٩٥٢,٢٤٩    -      -      -      -      ٦,٤٥٥,٩٥٢,٢٤٩    موجودات مالية متوفرة للبيع

    ٨٤,٨١٩,١٩٥    -      -      -        ٨١١,٧٧٠    ٨٤,٠٠٧,٤٢٥      موجودات أخرى
    ١,٤٩٨,١٩٤,١٩٤    -      -      -      -      ١,٤٩٨,١٩٤,١٩٤    بنوك مركزية  ى وديعة جممدة لد

    ٢٢,٩٦٤,٣٥٨,٧٥٣    ١٤٣,٦٩٩,٨٠١      ٢٣,٣٦٢    ٣٣,٧٩٠,١٣٢    ٢,٦٩٨,٤٤٢,٠٥٣    ٢٠,٠٨٨,٤٠٣,٤٠٥      امجايل املوجودات
    :المطلوبات  

    ١,٠٩٨,٠٠٧,٣١٦    -      -      -      ١,٠٩٧,٩١٧,٨١٦      ٨٩,٥٠٠      ودائع املصارف
    ٧,١٩٨,٥٢٨,٧٠٠    ١٢٠,٧٥١,٦٧٢    -      ٣٣,٤٠٧,٧٢٠    ١,٣٢٢,٧٤٧,٥٩٩    ٥,٧٢١,٦٢١,٧٠٩      ودائع الزبائن
    ١٤٥,٧٤٣,٥١٩    -      -      -      ١١٠,٧٧٢,٤٠٢    ٣٤,٩٧١,١١٧      تأمينات نقدية

      ٤٠,٦٧٥    -      -      -        ٤٠,٦٧٥    -        خمصصات متنوعة
    ١٩٠,١٩٧,٦٢٧    -      -      -      ١٧١,٢١٧,١٩٧    ١٨,٩٨٠,٤٣٠      مطلوبات أخرى

    ٨,٦٣٢,٥١٧,٨٣٧    ١٢٠,٧٥١,٦٧٢    -      ٣٣,٤٠٧,٧٢٠    ٢,٧٠٢,٦٩٥,٦٨٩    ٥,٧٧٥,٦٦٢,٧٥٦      امجايل املطلوبات

    ١٤,٣٣١,٨٤٠,٩١٦    ٢٢,٩٤٨,١٢٩      ٢٣,٣٦٢      ٣٨٢,٤١٢  )  ٤,٢٥٣,٦٣٦(    ١٤,٣١٢,٧٤٠,٦٤٩    صايف الرتكز داخل امليزانية 

  



 

   - ٨٢ -

  خماطراألعمال -
 احمليطة واإلقتصادية السياسية الظروف عن الناجتة األخطار ومنها عامة، بصفة املصارف قطاع على تؤثر عوامل عدة من األعمال خماطر تنشأ
ا يف حتمل واليت  اإلجراءات ختاذاو  مستمر بشكل املخاطر تلك بتقييم املصرف إدارة تقوم. األعمال نتائج على السلبية املؤشرات من العديد طيا

  .للمصرف املايل والوضع عمالاأل نتائج على أثرها من للتقليل املناسبة
  املسبق الدفع خماطر -
م العمالء دفعأو  طلب نتيجة مالية خسائرإىل  املصرف تعرض يف تكمن املسبق الدفع خماطر إن مأو  اللتزاما  مثل استحقاقها، قبل مستحقا

 يف جوهرية غري هي املسبق الدفعإىل  تؤدي اليت األخرى السوق عوامل إن. الفائدة معدالت تتدىن عندما ثابتة فائدة معدالت ذات رهونات
 بعني األخذ بعد جوهري، غري املقبوضة الفائدة صايف على املسبق الدفع خماطر تأثري يعترب املصرف فإن وبالتايل،. املصرف ا يعمل اليت األسواق
  .املسبق الدفع عن تنتج قد مقبوضةتعاقدية  غرامات أية االعتبار

  

  : مخاطر السيولة -ج

  مخاطرالسيولة

أجل  تنشأ خماطر السيولة يف احتمال عدم قدرة املصرف على تلبية التزامات مالية معينة عند استحقاقها أو أن يتكبد املصرف خسائرًا مالية من
  تلبية التزاماته. 

املوجودات املتداولة للحد من هذه و  السيولةمت تبين سياسة إلدارة إدارة خماطر السيولة جزء أساسي من مسؤوليات جلنة إدارة املوجودات واملطالب 
املخاطر وذلك ضمن عملية تقييم التدفقات النقدية يف ظل ظروف طبيعية وضاغطة تبعًا لسيناريوهات حمتملة احلدوث، وقام املصرف بتطوير 

  إجراءات وحدود رقابة داخلية وخطة طوارئ للسيولة حيث مت اعتمادها من قبل جملس اإلدارة.

ومراقبة السيولة اليومية وقياس خماطر الرتكز وفجوات االستحقاق ووضع التوصيات  قياس على املصرف يف السيولة خماطر دارةإ راءاتجإ وتعتمد
حيافظ املصرف على نسب سيولة وافرة وخاصة بالعمالت األجنبية آخذين باالعتبار الظروف و  مبا يتناسب مع املتغريات الداخلية واخلارجية،

ا السوق السوري.  احلالية اليت   مير 

ز حتفيإىل  دف سياسة يعتمد وعليه ويؤكد جملس إدارة املصرف على مبدأ أمهية اعتبار ودائع العمالء مصدر متويل رئيسي للنشاط االئتماين،
بدأ عن طريق مراقبة حجم وتتم الرقابة على هذا امل .الودائع يف الرتكز خماطر من احلد دف العمالء قاعدة وتوسيع خمتلفة آلجال الودائع

  اإلدارة. التسهيالت على ودائع العمالء بالعملة احمللية والعمالت األجنبية والسعي الدؤوب لتطبيق نسبة الرقابة الداخلية املعتمدة من قبل جملس

 مفاجئ نقص يأ ملواجهة وذلك وطويلة متوسطة وآلجال املصرفية السوق يف لديه املتوفرة التمويل مصادر تنويع بشكل عام إىل املصرف يسعى
  . من جهة أخرى الفوائد خماطر من واحلد كما واملطلوبات املوجودات بني االستحقاق فجوات من وللحد جهة، من التمويل مصادر يف

 نهاوم السيولة، يفمتوقع  غري نقص يحدوث أ حال يف بسهولة تسييلها ميكن للبيع عالية قابلية ذات مبوجوداتأيضًا  املصرف حيتفظ
 السيولة توظيف سياسة اعتماد إىل ضافةإ،%١٠ بنسبة املال رأس على لزامياإل حتياطياالو  منها، %٥ بنسبة الودائع على لزامياإل حتياطياال

  . للبيعمتوفرة  استثمارية أدوات ويف قصرية آلجال املراسلة املصارف لدى املتوفرة



 

   - ٨٣ -

 تخفيف مخاطر السيولة:

خماطر السيولة خطة طوارئ معتمدة من قبل جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات لدى املصرف وجلنة إدارة  اعتمد املصرف يف سعيه لتخفيف
توضح هذه اخلطة يف بنودها الوسائل اليت يلجأ إليها املصرف يف حاالت الطوارئ . املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة ملواجهة مشاكل السيولة

لى اسرتداد بعض التسهيالت دون جتديدها، التوجه إىل الشركات الكبرية، توظيف ودائع من مصارف مثل: احلد من التسليف و/أو العمل ع
 أخرى، وتنفيذ عمليات مقايضة مع مصرف سورية املركزي.

ئن، نؤكد أن أما فيما يتعلق مبخاطر الرتكز يف الودائع وخماطره احملتملة على حركة السيولة يف املصرف ومن أجل استقطاب شرحية أوسع من الزبا
  اإلدارة مستمرة يف جهودها للتخفيف من هذا الرتكز وفق التدابري التالية: 

  على احلسابات اجلارية الدائنة باللرية السورية للشركات وحلسابات الرواتب املوطنة للموظفني.  %١منح فائدة دائنة تصل لنسبة  -١
جنبية مبا فيها احلسابات ذات األرصدة الصغرية واملتوسطة وذلك ضمن منح فوائد دائنة تنافسية على احلسابات اجملمدة بالعمالت األ -٢

ا بالقرارات النافذة يف السعي الستقطاب زبائن جدد.   احلدود املسموح 
استقطاب عمالء قطاع الشركات الكربى و/أو مؤسسات األمم املتحدة العاملة يف سورية مع توطني رواتب املوظفني لديها ومنحهم  -٣

م اجلارية باللرية السورية. %١حتفيزية بنسبة فائدة دائنة   على حسابا

استقطاب عالقات جديدة تؤدي إىل فتح حسابات جارية و/أو ودائع جممدة للمؤسسات التجارية الصغرية ومتوسطة احلجم لتسهيل  -٤
 حركة نشاطها.

علمًا أن الظروف الراهنة وتأثريها على استقطاب عالقات جديدة تؤدي إىل فتح حسابات جممدة ألجل باللريات السورية لألفراد  -٥
    االقتصاد حيد بشكل عام من االدخار وبالتايل من خلق ودائع جديدة.

 الصادر ٥٨٨ رقم التسليفو  النقد جملس قرار على بناء السيولة نسبة حساب ومت الطارئةو  الطبيعية الظروف أساس على السيولة رقابةو  قياس يتم
  .٢٠٠٩ الثاين تشرين ٢٢ بتاريخ

  التايل يظهر نسبة السيولة املتوسطة والعليا والدنيا خالل العام: واجلدول
        ٦١٢٠      ٧٢٠١    

      %٨٠      %٧٨    املتوسط    
      %٨٧      %٨١    احلد األعلى    
      %٦٤      %٧٢    احلد األدىن    

  
  



 

   - ٨٤ -

  قاق التعاقدي بتاريخ البيانات املالية: يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات (غري خمصومة) على أساس الفرتة املتبقية لالستح :أوالً 
 

                      من تسعة أشهر       من ستة أشهر      من ثالثة أشهر      من شهر      بين ثمانية أيام      عند الطلب          
    المجموع      استحقاق بدون      أكثر من سنة      إلى سنة      تسعة أشهرإلى        أشهر ٦حتى       أشهر ٣إلى       وشهر      أيام ٨وأقل من       ٧٢٠١كانون األول   ٣١  

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
  :الموجودات  

    ١٤,٥٨٩,٢٢٣,٢٠٦    ١,٤٣٣,٤٥٣,٩٣١    -      -      -      -      -      -    ١٣,١٥٥,٧٦٩,٢٧٥    بنوك مركزيةأرصدة لدى و  النقد
    ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤    -      -      -      -      -      -      -      ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤      أرصدة لدى املصارف

    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    -      -      ٨٧٢,٠٠٠,٠٠٠    ١,٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠    ٥,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠    ٤٢٦,٧٠٥,٣٥٢    -      -        لدى املصارف ايداعات
    ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢    -      ٤,٣١٤,٧١١,٢٦٤    ٢١٥,٥٩١,١٠٨    -      -      -      -      -      مالية متوفرة للبيعموجودات 

    ١٠,٩٦٨,٦٧٥,٣٦٦  )  ٣١٧,٩٦٤,١٥٢(    ٢,٤٨٨,٦٨٧,٥٢١    ١,٩٣٩,٢٠٦,٨٩٤    ٥٥٢,٩٨٤,٦٠٦    ٢,٨٥٩,٤٤٥,٦٧٥    ٢,٥٧٥,٠٢٧,٠٨٤    ٨٤,٣٣٨,٦٧٣    ٧٨٦,٩٤٩,٠٦٥    شرةصايف التسهيالت االئتمانية املبا
    ٢,١٢٥,٣٣٥,٥١٩    ٢,١٢٥,٣٣٥,٥١٩    -      -      -      -      -      -      -        موجودات ثابتة

    ٤,١٧٩,١٣٠    ٤,١٧٩,١٣٠    -      -      -      -      -      -      -        موجودات غري مادية
    ٢١,٠٠٥,٣٩٠    -      -      -      -      ٢١,٠٠٥,٣٩٠    -      -      -        موجودات ضريبية مؤجلة

    ٥٣١,٤٤٧,٣٤٠    -      -      ٣,٢١١,٨٧٠    ٩,٠٦٨,٨٠٠    ٩٤,٦٦٨,٣٠١    ٣٩٦,٩٧٧,٣١٨    ٢١,٧٨٧,٩٥٧    ٥,٧٣٣,٠٩٤      موجودات أخرى
    ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤    ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤    -      -      -      -      -      -      -      بنوك مركزيةوديعة جممدة لدى 

    ٤٥,٨١٩,٩٥٠,١٩٣    ٢٤,٦٢٣,٥١٩,٨٩    ٦,٨٠٣,٣٩٨,٧٨٥    ٣,٠٣٠,٠٠٩,٨٧٢    ١,٨٧٠,٠٥٣,٤٠٦    ٧,٩٨٩,١١٩,٣٦٦    ٣,٣٩٨,٧٠٩,٧٥٤    ١٠٦,١٢٦,٦٣٠  ١٧,٩٩٩,٠١٢,٤٨٨      جمموع املوجودات

  المطلوبات:  
    ٤,٢٠٨,٢٥٦,٩٦٣    -      -      -      ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٢٦٠,٠٦٥,٠٠٠    -      ١,٩٤٨,١٩١,٩٦٣      صارف املودائع 

    ٢٧,٨٥٥,٣٧٧,٩٠٣    -      ٢٤١,٧٦١,٨٢٩    ٥,٨٨٢,٨٨٤,٣٤٤    ٢,٠٧٣,٥٥٦,٥٧١    ٣,٧٤٨,٦٣١,٢١٤    ٤,٤٠٠,٠٥٢,٢٢١  ٤,٧٤٤,٩٢٩,٩٢٤    ٦,٧٦٣,٥٦١,٨٠٠      ودائع الزبائن
    ١٧٣,٥٥٤,٩٧٤    -      ١٣,١٢٠,٧١٨    ٦,٨٧٥,٦٠٠    ٦,١٢٠,٠٥٢    ٦٦,٣٦٢,٧٥٥    ٢٦,٣٠٢,٧١٢    ٣١,١٤٩,٧٠٠    ٢٣,٦٢٣,٤٣٧      تأمينات نقدية

    ٤,٩٣٧,٢٠٨    ٤,٩٣٧,٢٠٨    -      -      -      -      -      -      -        خمصصات متنوعة
    ١,٤٠٩,٠٤٩,٦٢٤    -      ٩٣٨,٥٦١    ٥٩,١٨٣,٩٦٤    ٨٤,٧٨٩,٠٧٩    ١٤٤,٠٢٩,٥٢٠    ١٢٥,٩١٨,٤٧٩    ٩٧٠,١٠٥,٩٨٥    ٢٤,٠٨٤,٠٣٦      مطلوبات أخرى

    ٣٣,٦٥١,١٧٦,٦٧٢    ٤,٩٣٧,٢٠٨    ٢٥٥,٨٢١,١٠٨    ٥,٩٤٨,٩٤٣,٩٠٨    ٤,١٦٤,٤٦٥,٧٠٢    ٣,٩٥٩,٠٢٣,٤٨٩    ٤,٨١٢,٣٣٨,٤١٢  ٦,١٨٥,٦٠٩٥,٧٤    ٨,٧٥٩,٤٦١,٢٣٦      جمموع املطلوبات

    ١٢,١٦٨,٧٧٣,٥٢١    ٤٤,٦١٨,٥٨٢,٦٨    ٦,٥٤٧,٥٧٧,٦٧٧  )  ٢,٩١٨,٩٣٤,٠٣٦(  )  ٢,٢٩٤,٤١٢,٢٩٦(    ٤,٠٣٠,٠٩٥,٨٧٧  )١,٤١٣,٦٢٨,٦٥٨(  )٥,٦٤٠,٠٥٨,٩٧٩(    ٩,٢٣٩,٥٥١,٢٥٢      فجوة اإلستحقاقات

  



 

   - ٨٥ -

 
                      من تسعة أشهر       من ستة أشهر      من ثالثة أشهر      من شهر      بين ثمانية أيام      عند الطلب          

    المجموع      بدون استحقاق      أكثر من سنة      إلى سنة      إلى تسعة أشهر       أشهر ٦حتى       أشهر ٣إلى       وشهر      أيام ٨وأقل من       ٢٠١٦كانون األول   ٣١  
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

  :الموجودات  
    ٨,٤٧٦,٣٣٠,٤٨٧    ٨٩٦,٦٦٢,٩٤٥    -      -      -      -      -      -      ٧,٥٧٩,٦٦٧,٥٤٢    بنوك مركزيةالنقد وأرصدة لدى 

    ٣,٢٤٣,١٤٨,٠٢٣    -      -      -      -      -      -      -      ٣,٢٤٣,١٤٨,٠٢٣      أرصدة لدى املصارف
    ٥,٥٧١,١٧٤,٢٠١    -      -      ٥٤١,١٨٠,٠٠٠    ٥١٧,٤٣٠,٠٠٠    ٣,٢٣٣,٩٣٧,٥٠٠    ١,٢٧٨,٦٢٦,٧٠١    -      -        لدى املصارف اعاتايد

    ٦,٤٥٥,٩٥٢,٢٤٩    -      ٤,٩٠٠,٧٣٣,٤٩١    ١,٥٥٥,٢١٨,٧٥٨    -      -      -      -      -      مالية متوفرة للبيعموجودات 
    ٨,٤١٧,٧٤٢,٨١٦  )  ١٨٦,٤٩٩,٢٠٦(    ٣,٨٧٥,٦٢٤,٣٤٧    ٥٥٥,٩٧٤,٤٦٢    ٣٨٣,٠٢٧,١٤٤    ٢٩٧,١٨٤,٢٤٠    ٦٣٩,٣٩٣,٣٩٥    -      ٢,٨٥٣,٠٣٨,٤٣٤    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة

    ٢,١٨٢,٧٨٦,١٠٥    ٢,١٨٢,٧٨٦,١٠٥    -      -      -      -      -      -      -        موجودات ثابتة
    ٦١١,٢٥٩    ٦١١,٢٥٩    -      -      -      -      -      -      -        موجودات غري مادية
    ٢٢,٣١٥,٤٦٣    -      -      -      -      ٢٢,٣١٥,٤٦٣    -      -      -        ؤجلةموجودات ضريبية م
    ١٤٨,٤٤٢,٧٤٠    -      -      -      -      ٤٨,١٥٩,٥٣٦    ٦٧,٨٦٢,٩١١    ٣٢,٤٢٠,٢٩٣    -        موجودات أخرى

    ١,٦١٤,٢٩٢,١٩٤    ١,٦١٤,٢٩٢,١٩٤    -      -      -      -      -      -      -      بنوك مركزيةوديعة جممدة لدى 

    ٣٦,١٣٢,٧٩٥,٥٣٧    ٤,٥٠٧,٨٥٣,٢٩٧    ٨,٧٧٦,٣٥٧,٨٣٨    ٢,٦٥٢,٣٧٣,٢٢٠    ٩٠٠,٤٥٧,١٤٤    ٣,٦٠١,٥٩٦,٧٣٩    ١,٩٨٥,٨٨٣,٠٠٧    ٣٢,٤٢٠,٢٩٣  ٥٣,٩٩٩١٣,٦٧٥,٨      جمموع املوجودات

  المطلوبات:  
    ٣,٦٣٨,٨٩٢,٢٨٥    -      -      -      ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ١,١٣٨,٨٩٢,٢٨٥      صارفاملودائع 

  ١٦,٨٦٤,١٤٠,٤٥٣    -      ٨١٦,٠٦٣,٣٣٠    ١,٥٥٩,٦١٧,٤٥٧    ١,٩٠٣,٨٨٣,٩٠٥    ١,٧٥٣,٧٢٤,٤٦١    ٩٧٦,٦٢٦,٦٩٤  ٣,٤٦٣,١٣٦,٥٣١    ٦,٣٩١,٠٨٨,٠٧٥      ودائع الزبائن
    ٤٢٤,٠٠٤,٣٦٨    -      -      ٥,٧٢٥,٦٢٦    ٩,٥٠٥,٦٨١    ١٦١,٨٣٥,٤٠٩    ١٦,٤٢١,٤٦٨    ١٤٤,٢٤٣,٤٧٩    ٨٦,٢٧٢,٧٠٥      تأمينات نقدية

    ٤,١١٤,٨٥٤    ٤,١١٤,٨٥٤    -      -      -      -      -      -      -        خمصصات متنوعة
    ٩١٣,٢٩٩,٤٩٨    -      ٣,٦٢٩,٢١٩    ٥,٦١٢,٨٤٥    ٦١,٨٥١,٩١٦    ٣٩٢,٢١١,١٠٨    ٨٤,٨٥٥,٧٩٧    ٣٤٦,٥٧٨,١٨٤    ١٨,٥٦٠,٤٢٩      مطلوبات أخرى

    ٢١,٨٤٤,٤٥١,٤٥٨    ٤,١١٤,٨٥٤    ٨١٩,٦٩٢,٥٤٩    ٩٢٨,١,٥٧٠,٩٥٥    ٢,٩٧٥,٢٤١,٥٠٢    ٣,٣٠٧,٧٧٠,٩٧٨    ١,٥٧٧,٩٠٣,٩٥٩  ٣,٩٥٣,٩٥٨,١٩٤    ٧,٦٣٤,٨١٣,٤٩٤      جمموع املطلوبات

    ١٤,٢٨٨,٣٤٤,٠٧٩    ٤,٥٠٣,٧٣٨,٤٤٣    ٧,٩٥٦,٦٦٥,٢٨٩    ١,٠٨١,٤١٧,٢٩٢  )  ٢,٠٧٤,٧٨٤,٣٥٨(    ٢٩٣,٨٢٥,٧٦١    ٤٠٧,٩٧٩,٠٤٨  )٣,٩٢١,٥٣٧,٩٠١(    ٦,٠٤١,٠٤٠,٥٠٥      فجوة اإلستحقاقات

  

  



 

  - ٨٦ -

  : بنود خارج امليزانية:اً ثانيـ
  ر من أكث      من سنة لغاية          

    المجموع     خمس سنوات      خمس سنوات      لغاية سنة    ٧٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في 
    .س.ل    .س.ل       .س.ل     ل.س.    

    ٧٨,٠١٩,٥٠٠    -      -      ٧٨,٠١٩,٥٠٠    اعتمادات استرياد
    ٢,٣٥٩,١٤٤,٠٦٠    -      -      ٢,٣٥٩,١٤٤,٠٦٠  لةعمغري املستاملمنوحة السقوف املباشرة 

    ١٨٨,٢٠٧,٩٨٩    -      -      ١٨٨,٢٠٧,٩٨٩  غري املستعملة ةحغري املباشرة املمنو السقوف 
    ١,٠١٢,٢٦٤,٨١٨    -      ١٨,٩٥٢,٧١٧    ٩٩٣,٣١٢,١٠١    كفاالت زبائن

    ٦,٠٩٦,٦٦٥,٦٤٧    -      -      ٦,٠٩٦,٦٦٥,٦٤٧    بنوكالكفاالت 
    ٦١,٧١٦,٦٦٦١    ٤٤,٤٥٨,٣٣٣    ٥٩,٣٨٣,٣٣٣    ٥٧,٨٧٥,٠٠٠  ات تعاقدية (عقود إجيار تشغيلية)التزام

    ٩,٨٩٦,٠١٨,٦٨٠    ٤٤,٤٥٨,٣٣٣    ٧٨,٣٣٦,٠٥٠    ٩,٧٧٣,٢٢٤,٢٩٧    
  

  أكثر من       من سنة لغاية          
    المجموع     خمس سنوات      خمس سنوات      لغاية سنة    ٢٠١٦كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في 

    ل.س.    ل.س.      ل.س.      ل.س.    
    ١٤٠,٧٢٦,٢٨٢    -      -      ١٤٠,٧٢٦,٢٨٢    اعتمادات استرياد

    ٨٩٤,٧٧٨,٠١٣    -      -      ٨٩٤,٧٧٨,٠١٣  السقوف املباشرة املمنوحة غري املستعملة
    ٢,٩٤٤,٦٥٣,٦٥٨    -      -      ٢,٩٤٤,٦٥٣,٦٥٨  السقوف غري املباشرة املمنوحة غري املستعملة

    ٤١٦,٣٧٤,٤٣٢    -      -      ٤١٦,٣٧٤,٤٣٢    كفاالت زبائن
    ٧,٣٩٠,٥٩٥,٥٩٤    -      -      ٧,٣٩٠,٥٩٥,٥٩٤    بنوكالكفاالت 

    ٢٦٤,٩٦٧,٦٩٦    ٥٨,٦٥٥,٤٤٦    ١٤٥,٨٨٥,٠٥٠    ٦٠,٤٢٧,٢٠٠  التزامات تعاقدية (عقود إجيار تشغيلية)

    ١٢,٠٥٢,٠٩٥,٦٧٥    ٥٨,٦٥٥,٤٤٦    ١٤٥,٨٨٥,٠٥٠    ١١,٨٤٧,٥٥٥,١٧٩    

  المخاطر التشغيلية

ا املخاطر املتعلقة بتقدمي اخلدمات وخمتلف املنتجات املص اليت تنشأ نتيجة لوجود قصور أو فشل يف (اإلجراءات  رفيةتعرف املخاطر التشغيلية بأ
ل املتعلقة بالعمليات الداخليةأو أنظمة التشغيألو األشخاص أو من األحداث اخلارجية) وذلك عند عدم كفاية تغطية كل أسباب احلوادث من قب

  ار قانونية ورقابية وحدوث خسارات مالية.حيث تؤدي املخاطر التشغيلية إىل ضرر بالسمعة ويرتتب عليها آث. الضوابط املعتمدة

 للمصرف اخلاصة األموال تغطي بأن وذلك ٢ بازل اتفاقية مقررات حسبBasic Indicator Approachاألساسي املؤشر أسلوب املصرف يعتمد
  .السابقة الثالث السنوات خالل اإليراد إمجايل متوسط من %١٥ مقدارها ثابتة مئوية نسبة أدىن كحدٍ 

  : التشغيلية املخاطر ةإدار  -
) اليت يتم إرساهلا Incident Reportsوللحد من املخاطر التشغيلية تتم مراقبة املخاطر التشغيلية اليت يتعرض هلا املصرف من خالل تقارير احلوادث (

كما مت إنشاء قاعدة بيانات باحلوادث   خماطر مالية أو خماطر مسعة. إىل إدارة املخاطر التشغيلية عند وقوع أي حدث تشغيلي من شأنه أن يؤدي إىل
يف التشغيلية ليصار إىل رفعها لكل من اإلدارة العليا وجملس اإلدارة حيث تتضمن إحصاءات عن احلوادث وفق فئات التصنيف املعتمدة ضمن تعار 

إلدارة العامة وذلك لتاليف هذه احلوادث أو التخفيف . كما يتم وضع التوصيات املناسبة اليت حتد من املخاطر بالتنسيق مع األقسام املعنية وا٢جلنة بازل
  وهي:وفق اآلليات املعتمدة للحد من املخاطر من آثارها يف املستقبل 



 

  - ٨٧ -

 حتديد احلد األقصى الذي ميكن أن يتحمله املصرف حيث تكون عادة كلفة معاجلة احلدث أكرب من الضرر الذي تسبب به . .١

 يلي عن طريق معاجلة األسباب أو الوقاية منها.أثر وقوع احلدث التشغو  احتمالية ختفيف .٢

ا إما بعقود مقاوالت مع أطراف خارجية أو باللجوء إىل شركات التأمني. .٣  جتيري املخاطر اليت ال ميكن التحكم 

 جتنب مصدر اخلطر يف حال عدم القدرة على التحكم به عن طريق إلغاء النشاط املتعلق به. .٤

ذه املراقبة بالصورة املثلى ما مل يتم التعاون بشكل كامل من خمتلف املديريات يف املصرف مع وحدة إدارة املخاطر مع العلم أنه ال ميكن أن تتم ه
  التشغيلية وهذا يتطلب بشكل أساسي العمل على نشر ثقافة إدارة املخاطر التشغيلية على خمتلف مديريات املصرف.

  

  العمل استمرارية وتأمين الطوارئ خطط

مت وضع  ،١٣/٢/٢٠٠٥تاريخ  ٤/م ن/ب١٠٦ورقم  ٥/٥/٢٠٠٨ تاريخ ٤ب/من/٣٩١ رقم والتسليف النقد جملسي وقرار  ٢ بازل ادئمبب التزاماً 
ال خطط طوارئ تضمن استمرارية العمل يف املصرف وذلك يف مواجهة أي خماطر تشغيلية حمتملة وذلك من خالل حتديد أماكن عمل رديفة يتم االنتق

ئ حيث مت جتهيز موقعني حمددين بكافة الوسائل التقنية مع إمكانية االتصال مبركز املعلومات الرئيسي أو مبركز معلومات بديل إليها يف حاالت الطوار 
ارد البشرية لضمان استمرارية العمل بالنظام املصريف املعتمد والربط الشبكي لفروع املصرف وتأمني وسائل اتصال بديلة للتواصل، أما فيما يعود للمو 

 مت حتديد فريق عمل أساسي إلدارة األنشطة الرئيسية واحليوية خالل حاالت الطوارئ حيث أجرى هذا الفريق اختبارات دورية ضمن موقع العمل فقد
ائج البديل وفق سيناريوهات خمتلفة ومت خالهلا جتربة مجيع العمليات والربامج وفق ظروف متعددة ومت وضع التوصيات وتطوير اإلجراءات وفق نت

  االختبار.

  والتشغيلية السوقيةالسيولة و و  االئتمانية المخاطر وفق الضغط اختبارات لتنفيذ المطبقة السيناريوهات

 ملواجهة املال رأس كفاية مدى لتقييم عام بشكل وتوظيفاته االئتمانية املصرف حمفظة على شهري بشكل جهد اختباراتإجراء ب املصرف يقوم
 اخلسائر لتغطية تشكيلها املتوجب املخصصات حجم وحتديد املصرف، نشاط على سلباً  تؤثر فرضيات حدوث جراء نم هلا يتعرض قد اليت املخاطر

  . الفرضيات هذه حتققت حال يف تنتج قد اليت
شكل دوري وفيها تفرتض تقوم مديرية إدارة املخاطر بتطبيق عدة سيناريوهات الختبار اجلهد على احملفظة االئتمانية ب االئتمانية، للمخاطر يعود وفيما

املتوجب  تدين نسبة معينة من قيمة الديون املنتجة إىل فئة الديون دون املستوى العادي املقبول، وبناء عليها يتم حساب قيمة املؤونات اإلضافية
نك. إضافة لذلك يتم تطبيق سيناريوهات تكوينها ملواجهة احتمال حتقق السيناريو وانعكاسه على أداء هذه احملفظة واخلسائر اليت ميكن أن يتكبدها الب

  معينة وفق فرضيات تعتمد على مستجدات العمل املصريف ضمن فرتة االختبار
سن عالوة على ذلك فقد قام املصرف خالل العام باالحتفاظ بقيمة املخصصات والفوائد احملفوظة املسرتدة واعتبارها كمؤونات عامة نامجة عن حت

يتم إعادة هذه املبالغ إىل حساب األرباححني تتبني جدية العميل  لى عمليات إعادة اجلدولة لبعض تسهيالت العمالء ،التصنيف االئتماين بناء ع
 النقد جملس قرار وفق املنتجة غري الديون مقابل مؤونات املصرف اختذ فقد وعليه وحسن نيته بالقيام بتسديد الدفعات يف مواعيد استحقاقها.

  . يالتهوتعد ٥٩٧ رقم والتسليف
العديد من العوامل ومنها حجم  وفيما يعود ملخاطر السيولة، تقوم وحدة خماطر السيولة بإجراء فحوصات ضاغطة بشكل مستمر تقوم على دراسة

ائج للجنة املوجودات السيولة غري املستقرة وتركزات السيولة بالنسبة للقطاعات واملودعني باإلضافة حلجم الطلبات املستقبلية على السيولة، ويتم رفع النت
  واملطاليب وجلنة إدارة املخاطر لوضع اإلجراءات املناسبة.
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 هذه ثرأ خالهلا من حيسب املركزي سورية مصرف لنماذج وفقاً  جهد اختبارات باعتماد املصرف فيقوم والتشغيل السوق مبخاطر يتعلق ما يف ماأ
  .السوق خماطرإىل  بالنسبة اخلسائر/ رباح األ علىاإلضافة إىل أثرها ب التشغيلية، للمخاطر املال رأس كفاية نسبة على املخاطر

حسب سيناريو توقف املخدمات املسؤولة عن تنفيذ وإدارة العمليات  كما يقوم املصرف بتنفيذ اختبارات جهد على خطط الطوارئ واستمراراية العمل
العمل البديل مع   حيث مت العمل على االتصال مع املخدمات املوجودة يف موقعانقطاع االتصال بني اإلدارة والفروع، و  إدارة بنك الشرق يف موقع

وع واإلدارة فروع املصرف واإلدارة العامة ومت تنفيذ مجيع العمليات وفق سيناريوهات تفضي إىل القدرة على تنفيذ العمليات ضمن مواقع العمل يف الفر 
 و/أو ضمن موقع العمل البديل يف حاالت الطوارئ.

دارة بتقييمها على جمموعة من املؤشرات املالية والتشغيلية. تعتقد اعتمدت اإلو على االستمرار يف العمل  املصرفمت اإلدارة بتقييم مدى قدرة قا 
ا اجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية، فإن  املوارد الكافية  تلكالبنك مياالدارة أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر 

  .لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظور
  
 التحليل القطاعي   -٦٣

  :قطاعات أعمال المصرف معلومات عن .أ

  :الرئيسية التالية عمالاألمن خالل قطاعات ألغراض إدارية يتم تنظيم املصرف 
 .القروض والديون واخلدمات األخرى األفراد: يشمل متابعة ودائع العمالء واألعمال الصغرية ومنحهمحسابات  -

   .: يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية واخلدمات املصرفية األخرى اخلاصة بالعمالء من املؤسساتحسابات املؤسسات -
    .أموال املصرف إدارة: يشمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة و اخلزينة -
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  املصرف: فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١    
    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
  )  ٩٣٨,٦٠١,٢٤٩(    -    )١,٩٦٣,٩٩٠,٢٤١(    ١,٣٤٣,١٧١,١٥٢  )  ٣١٧,٧٨٢,١٦٠(    إمجايل الدخل التشغيلي  
    ٧٤,٥٣٩,٢٨٩    -      -      ١٣١,٤٧٦,٧٤٥  )  ٤٥٦٥٦,٩٣٧,(  مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية   
  )  ٨٦٤,٠٦١,٩٦٠(    -    )١١,٩٦٣,٩٩٠,٢٤(    ١,٤٧٤,٦٤٧,٨٩٧  )  ٣٧٤,٧١٩,٦١٦(    نتائج أعمال القطاع  
  )  ١,١٦٠,٢٠٦,٨٤٩(  )  ١,١٦٠,٢٠٦,٨٤٩(    -      -      -    مصاريف غري موزعة على القطاعات  
 )  ٢,٠٢٤,٢٦٨,٨٠٩(    -      -      -      -      قبل الضرائب الربح   

  )  ٩٩,٢٣١,٩٦٦(    -      -      -      -       ضريبة الدخل مصروف  
  )  ٢,١٢٣,٥٠٠,٧٧٥(    -      -      -      -      السنة خسارة صافي  
   ٤١,٩٠٤,٧٦٩,٤٤٨    -    ٢٨,١١٢,٣٧٤,٨٢٩    ١٣,٧٣٦,٠٠٤,٥٤٦    ٥٦,٣٩٠,٠٧٣    موجودات القطاع  

    ٥٣,٩١٥,١٨٠,٧٤    ٥٣,٩١٥,١٨٠,٧٤    -      -      -    موجودات غري موزعة على القطاعات  
   ٣٤٥,٨١٩,٩٥٠,١٩    ٥٣,٩١٥,١٨٠,٧٤  ٢٨,١١٢,٣٧٤,٨٢٩    ١٣,٧٣٦,٠٠٤,٥٤٦    ٥٦,٣٩٠,٠٧٣    مجموع الموجودات  

    ٣٢,٣١٤,٤٧٧,٥٧٩    -    ٤,٢٨٥,٥٤٤,٧٠٢    ١١,٩٠٢,٥٥٤,٥٥٥    ١٦,١٢٦,٣٧٨,٣٢١    مطلوبات القطاع  
    ١,٣٣٦,٦٩٩,٠٩٣    ١,٣٣٦,٦٩٩,٠٩٣    -      -      -    مطلوبات غري موزعة على القطاعات  
    ٣٣,٦٥١,١٧٦,٦٧٢    ١,٣٣٦,٦٩٩,٠٩٣    ٤,٢٨٥,٥٤٤,٧٠٢    ١١,٩٠٢,٥٥٤,٥٥٥    ١٦,١٢٦,٣٧٨,٣٢١    موع المطلوباتمج  
   ٩٥,٣٩٢,٢٦٢    -      -      -      -      مصاريف رأسمالية  

    ١٤٩,٢٧٤,٩٧٧    -      -      -      -      استهالكات وإطفاءات  
  
    ٢٠١٦كانون األول   ٣١    
    المجموع      خرىأ      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ٦,٣٨١,٤٤٢,٧٦٧    -    ٥,١٠٧,٤١٣,٨٥١    ١,٥٤٠,٧١٣,٩١٠  )  ٢٦٦,٦٨٤,٩٩٤(    إمجايل الدخل التشغيلي  
    ٦٩٨,٣٩٣,٣٧٧    -      -      ٦٧٠,٢٦٣,٩٦٣    ٢٨,١٢٩,٤١٤  مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية   
    ٧,٠٧٩,٨٣٦,١٤٤    -    ٥,١٠٧,٤١٣,٨٥١    ٢١٠,٩٧٧,٨٧٣,٢  )  ٢٣٨,٥٥٥,٥٨٠(    نتائج أعمال القطاع  
  )  ٩٧٢,٨٧٠,٩٦٨(  )  ٩٧٢,٨٧٠,٩٧٩(    -      -      -    مصاريف غري موزعة على القطاعات  
   ٦,١٠٦,٩٦٥,١٧٦    -      -      -      -      الربح قبل الضرائب   

  )  ٣٧٣,٠٥٦,٥٣٨(    -      -      -      -      مصروف ضريبة الدخل   
    ٥,٧٣٣,٩٠٨,٦٣٨    -      -      -      -      صافي ربح السنة  
   ٣٢,٢٤٩,٧٨٢,١٧٦    -    ٢٠,٩٨٠,٩٦٠,٤٨٣    ١١,١٧٦,٦٢٢,٥٢٩    ٩٢,١٩٩,١٦٤    موجودات القطاع  

    ٣,٨٨٣,٠١٣,٣٦١    ٣,٨٨٣,٠١٣,٣٦١    -      -      -    موجودات غري موزعة على القطاعات  
   ٥٣٧٣٦,١٣٢,٧٩٥,    ٣,٨٨٣,٠١٣,٣٦١  ٢٠,٩٨٠,٩٦٠,٤٨٣    ١١,١٧٦,٦٢٢,٥٢٩    ٩٢,١٩٩,١٦٤    مجموع الموجودات  

  ٢٠,٩٧٠,٥٠٠,٩٠٤    -    ٣,٦٨٢,٣٥٦,٠٨٣    ٨,٣٢٤,٢٩١,٨٣٦    ٨,٩٦٣,٨٥٢,٩٨٥    مطلوبات القطاع  
    ٨٧٣,٩٥٠,٥٥٤    ٨٧٣,٩٥٠,٥٥٤    -      -      -    مطلوبات غري موزعة على القطاعات  
    ٢١,٨٤٤,٤٥١,٤٥٨    ٨٧٣,٩٥٠,٥٥٤    ٣,٦٨٢,٣٥٦,٠٨٣    ٨,٣٢٤,٢٩١,٨٣٦    ٨,٩٦٣,٨٥٢,٩٨٥    مجموع المطلوبات  
   ٦٩٢,٥٢٧,٠٥٢    -      -      -      -      رأسماليةمصاريف   

    ١٢٧,٦٨١,٧١٩    -      -      -      -      استهالكات وإطفاءات  
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  التوزيع الجغرافي:معلومات  .ب
  مسامهات يف اخلارجأو  ميارس املصرف نشاطه بشكل رئيسي يف القطر وال يوجد لديه فروع

  املصرف:التوزيع اجلغرايف ألعمال  اإليضاحميثل هذا 
    ٧٠١٢ ن األولكانو   ٣١    
    المجموع      خارج سورية      داخل سورية    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  )    ٩٣٨,٦٠١,٢٤٩(      ٣٧٩,٠٧٣,٩٤٥    )  ١,٣١٧,٦٧٥,١٩٤(  إمجايل الدخل التشغيلي
    ٤٥,٨١٩,٩٥٠,١٩٣        ١٤,٩٩٠,٩٣٠,٧٣١        ٣٠,٨٢٩,٠١٩,٤٦٢    جمموع املوجودات

    ٩٥,٣٩٢,٢٦٢        -          ٩٥,٣٩٢,٢٦٢    املصروفات الرأمسالية
  

    ٠١٦٢ كانون األول  ٣١    
    المجموع      خارج سورية      داخل سورية    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.    

    ٦,٣٨١,٤٤٢,٧٦٧    ٣٠١,٦٨٤,٣٠٩    ٦,٠٧٩,٧٥٨,٤٥٨  إمجايل الدخل التشغيلي
    ٣٦,١٣٢,٧٩٥,٥٣٧    ١٤,٢٢٥,٩٣٨,٤٤٢    ٢١,٩٠٦,٨٥٧,٠٩٥  جمموع املوجودات

    ٦٩٢,٥٢٧,٠٥٢    -      ٦٩٢,٥٢٧,٠٥٢  املصروفات الرأمسالية
  
  رأس المال إدارة  -٧٣

يــتم مراقبــة مــدى كفايــة رأس املــال مــن خــالل النســب الصــادرة  .حيــافظ املصــرف علــى رأس مــال مناســب ملواجهــة املخــاطر الــيت تــالزم انشــطته املختلفــة
    .مبوجب مقررات بازل الدولية واليت يتم تبنيها من خالل مصرف سورية املركزي

حسـب  %٨حسب تعليمات مصـرف سـورية املركـزي ( %٨دىن ملتطلبات كفاية راس املال والبالغة افظة على معدالت تفوق احلد األحمليلتزم املصرف با
  .س املال التنظيمي كمؤشر لتلك الرتكزاتكزات االئتمانية واليت تستخدم رأكما يراعي كافة النسب املتعلقة بالرت ،  جلنة بازل الدولية)

    .ية ووصف املخاطر يف أنشطتهقتصادماله وجيري تعديالت عليه يف ضوء التغريات اليت تطرأ على الظروف اال يدير املصرف هيكلية رأس
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  :رأس المال إدارة

  :)سورية لرية ألف ألقرب( يتضمن هذا البند ما يلي
      كانون األول  ٣١      
     ٦١٢٠         ٧١٢٠    
    .س.ألف ل          .س.ألف ل      

      ٢,٥٠٠,٠٠٠        ٢,٥٠٠,٠٠٠     واملدفوع به رأس املال املكتتب
        ٢٧٢,٩١٢          ٣٠٦,٢٦٢    االحتياطي القانوين
        ٢٧٢,٩١٢          ٣٠٦,٢٦٢    االحتياطي اخلاض

        ١١,٨٨٤          ١٧٩,٤٥٠     حمققةمرتاكمة أرباح 
      ١١,٢٤٨,٧٢٢        ٨,٨٩٠,٩٥٥    * غري حمققةمرتاكمة أرباح 

  )    ٦٦,٩٤٦(  )    ٦٣,٠١٦  (  ملوجودات مالية متوفرة للبيعخسائر غري حمققة 
  )    ٦١١  (  )    ٤,١٧٩  (  صايف املوجودات الثابتة غري ملموسة

      ١٤,٢٣٨,٨٧٣        ١٢,١١٥,٧٣٤    صافي األموال الخاصة األساسية
  بنود رأس املال املساعد:

        ٤٨,٨٦١          ٤٨,٨٦١    االحتياطي العام ملخاطر التمويل
        ٤٨,٨٦١          ٤٨,٨٦١     األموال الخاصة المساعدة
      ١٤,٢٨٧,٧٣٤        ١٢,١٦٤,٥٩٥    (رأس المال التنظيمي) صافي األموال الخاصة

      ٢٠,٤٩٩,٦٠٦        ٢١,٢١٠,٥٢٠    جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر 
        ٢٥٢,١٤٢          ٥٩٥,٢٥٦    حسابات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر

        ٢٣,٣٥٣    )    ١٠٣,٦٤٥  (  خماطر السوق
      ١,٠٩٩,١٦١        ٩,١٧٣١,٠٩    املخاطر التشغيلية

      ٢١,٨٧٤,٢٦٢        ٢٢,٨٠١,٣٠٤     ات خارج الميزانية المرجحة بالمخاطرلتزاممجموع الموجودات واال
      %٦٥,٣٢          %٥٣,٣٥      نسبة كفاية رأس املال (%)

      %٦٥,٠٩          %٥٣,١٤      رأس املال األساسي (%) كفايةنسبة  
      %٩٩,٦٥          %٩٩,٥٦      لكيةإمجايل احلقوق املإىل  نسبة رأس املال األساسي

  
مــع  %٨عــن  املــال جيــب أن التقــل نســبة كفايــة رأس ٢٠٠٧كــانون الثــاين   ٢٤تــاريخ  ٤/م ن/ ب  ٢٥٣بنــاًء علــى قــرار جملــس النقــد والتســليف رقــم 

  .عاة النسب املتعلقة بالرتكزات االئتمانية واليت تستخدم رأس املال التنظيمي كمؤشر هلاامر 
والـــذي تضـــمن تعـــديل املـــادة الثامنـــة مـــن قـــرار جملـــس النقـــد ، ٢٠١٤شـــباط  ٢٦تـــاريخ  ٤/م ن/ب١٠٨٨قـــد والتســـليف رقـــم صـــدر قـــرار جملـــس الن  *

حبيـــث يـــتم إدراج فروقـــات تقيـــيم القطـــع البنيـــوي غـــري احملققـــة ضـــمن األمـــوال اخلاصـــة  ٢٠٠٨شـــباط  ٤تـــاريخ  ١/م ن / ب ٣٦٢والتســـليف رقـــم 
  .٢٠٠٧عام ل ٤/م ن/ب ٢٥٣وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم األساسية ألغراض احتساب كفاية رأس املال 



 

  - ٩٢ -

  
  تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات   -٨٣

  تسويتها:أو  يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادها
  
    المجموع      أكثر من سنة      لغاية سنة    ٧٢٠١كانون األول   ٣١  
    .س.ل      .س.ل      .س.ل            

  الموجودات:  
    ١٤,٥٨٩,٢٢٣,٢٠٦    ١,٤٣٣,٤٥٣,٩٣١    ١٣,١٥٥,٧٦٩,٢٧٥      بنوك مركزيةأرصدة لدى و  نقد

    ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤    -      ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤      أرصدة لدى مصارف
    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    -      ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢      ايداعات لدى مصارف

  ١٠,٩٦٨,٦٧٥,٣٦٦    ٢,١٧٠,٧٢٣,٣٦٩    ٨,٧٩٧,٩٥١,٩٩٧    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
    ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢    ٤,٣١٤,٧١١,٢٦٤    ٢١٥,٥٩١,١٠٨      مالية متوفرة للبيع موجودات

    ٢,١٢٥,٣٣٥,٥١٩    ٢,١٢٥,٣٣٥,٥١٩    -          موجودات ثابتة
    ٤,١٧٩,١٣٠    ٤,١٧٩,١٣٠    -        موجودات غري ملموسة
    ٢١,٠٠٥,٣٩٠    -      ٢١,٠٠٥,٣٩٠      موجودات ضريبية مؤجلة

    ٥٣١,٤٤٧,٣٤٠    -      ٥٣١,٤٤٧,٣٤٠        موجودات أخرى
    ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤    ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤    -      وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٤٥,٨١٩,٩٥٠,١٩٣    ١١,٤٢٦,٩١٨,٦٧٧    ٣٤,٣٩٣,٠٣١,٥١٦  جمموع املوجودات   
  المطلوبات:  

    ٤,٢٠٨,٢٥٦,٩٦٣    -      ٤,٢٠٨,٢٥٦,٩٦٣        ودائع مصارف
    ٢٧,٨٥٥,٣٧٧,٩٠٣    ٢٤١,٧٦١,٨٢٩    ٢٧,٦١٣,٦١٦,٠٧٤        ائع الزبائنود

    ١٧٣,٥٥٤,٩٧٤    ١٣,١٢٠,٧١٧    ١٦٠,٤٣٤,٢٥٧        تأمينات نقدية
    ٩٩,٢٣١,٩٦٦    -      ٩٩,٢٣١,٩٦٦      خمصص ضريبة الدخل

    ٤,٩٣٧,٢٠٨    ٤,٩٣٧,٢٠٨    -          خمصصات متنوعة
    ٦٥٨,١,٣٠٩,٨١٧      ٥٦١,٩٣٨    ١,٣٠٨,٨٧٩,٠٩٧        مطلوبات أخرى

    ٣٣,٦٥١,١٧٦,٦٧٢    ٢٦٠,٧٥٨,٣١٥    ٣٣,٣٩٠,٤١٨,٣٥٧  جمموع املطلوبات   

    ١٢,١٦٨,٧٧٣,٥٢١    ١١,١٦٦,١٦٠,٣٦٢    ١,٠٠٢,٦١٣,١٥٩        صايف املوجودات 



 

  - ٩٣ -

  
    المجموع      أكثر من سنة      لغاية سنة    ٢٠١٦كانون األول   ٣١  
    ل.س.      ل.س.      ل.س.            

  الموجودات:  
    ٨,٤٧٦,٣٣٠,٤٨٧    ٨٩٦,٦٦٢,٩٤٤    ٧,٥٧٩,٦٦٧,٥٤٣      ةنقد وأرصدة لدى بنوك مركزي

    ٣,٢٤٣,١٤٨,٠٢٣    -      ٣,٢٤٣,١٤٨,٠٢٣      أرصدة لدى مصارف
    ٥,٥٧١,١٧٤,٢٠١    -      ٥,٥٧١,١٧٤,٢٠١      ايداعات لدى مصارف

    ٨,٤١٧,٧٤٢,٨١٦    ٣,٦٨٩,١٢٥,١٤١    ٤,٧٢٨,٦١٧,٦٧٥    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
    ٦,٤٥٥,٩٥٢,٢٤٩    ٤,٩٠٠,٧٣٣,٤٩١    ١,٥٥٥,٢١٨,٧٥٨      لبيعمالية متوفرة ل موجودات

    ٢,١٨٢,٧٨٦,١٠٥    ٢,١٨٢,٧٨٦,١٠٥    -          موجودات ثابتة
      ٦١١,٢٥٩      ٦١١,٢٥٩    -        موجودات غري ملموسة
    ٢٢,٣١٥,٤٦٣    -      ٢٢,٣١٥,٤٦٣      موجودات ضريبية مؤجلة

    ١٤٨,٤٤٢,٧٤٠    -      ١٤٨,٤٤٢,٧٤٠        موجودات أخرى
    ١,٦١٤,٢٩٢,١٩٤    ١,٦١٤,٢٩٢,١٩٤    -      لدى مصرف سورية املركزي وديعة جممدة

    ٣٦,١٣٢,٧٩٥,٥٣٧    ١٣,٢٨٤,٢١١,١٣٤    ٢٢,٨٤٨,٥٨٤,٤٠٣  جمموع املوجودات   
  المطلوبات:  

    ٣,٦٣٨,٨٩٢,٢٨٥    -      ٣,٦٣٨,٨٩٢,٢٨٥        ودائع مصارف
  ١٦,٨٦٤,١٤٠,٤٥٣    ٨١٦,٠٦٣,٣٣٠    ١٦,٠٤٨,٠٧٧,١٢٣        ودائع الزبائن
    ٤٢٤,٠٠٤,٣٦٨    -      ٤٢٤,٠٠٤,٣٦٨        قديةتأمينات ن

    ٣٧٣,٠٥٦,٥٣٨    -      ٣٧٣,٠٥٦,٥٣٨      خمصص ضريبة الدخل
    ٤,١١٤,٨٥٤    ٤,١١٤,٨٥٤    -          خمصصات متنوعة
    ٥٤٠,٢٤٢,٩٦٠    ٣,٦٢٩,٢١٨    ٥٣٦,٦١٣,٧٤٢        مطلوبات أخرى

    ٢١,٨٤٤,٤٥١,٤٥٨    ٨٢٣,٨٠٧,٤٠٢    ٢١,٠٢٠,٦٤٤,٠٥٦    جمموع املطلوبات   

    ١٤,٢٨٨,٣٤٤,٠٧٩    ١٢,٤٦٠,٤٠٣,٧٣٢    ١,٨٢٧,٩٤٠,٣٤٧        جودات صايف املو 



 

  - ٩٤ -

  ات محتملةالتزامإرتباطات و -٣٩
  :يتكون هذا البند ممايلي

    كانون األول  ٣١      
      ٦٢٠١          ٧٢٠١    
  .س.ل          .س.ل      

  ات إئتمانيةالتزامو  إرتباطات
  كفاالت زبائن:

      ١٧,٦٠٠,٠٠٠        ٥٨,٩٩٧,٢٠٠    تأمينات أولية  
      ٢٥٣,٥٣٢,٢٣٩        ٦٠٦,٥٩٧,٤٥٧    تنفيذحسن   
      ١٤٥,٢٤٢,١٩٣        ٣٤٦,٦٧٠,١٦١    أخرى  
    ٤١٦,٣٧٤,٤٣٢        ١,٠١٢,٢٦٤,٨١٨      

      ٧,٣٩٠,٥٩٥,٥٩٤        ٦,٠٩٦,٦٦٥,٦٤٧    كفاالت بنوك
      ١٤٠,٧٢٦,٢٨٢        ٧٨,٠١٩,٥٠٠    اعتمادات مستندية لالسترياد
      ٣,٨٣٩,٤٣١,٦٧١        ٢,٥٤٧,٣٥٢,٠٤٩    غري مستعملةسقوف تسهيالت ائتمانية 

      ١١,٧٨٧,١٢٧,٩٧٩        ٩,٧٣٤,٣٠٢,٠١٤      
 

    كانون األول  ٣١      
        ٦٢٠١          ٧٢٠١    
  .س.ل          .س.ل        

  ات تعاقدية:التزام
  عقود إجيار تشغيلية:

      ٦٠,٤٢٧,٢٠٠        ٥٧,٨٧٥,٠٠٠    تستحق خالل سنة  
      ٦٢٠٤,٥٤٠,٤٩        ١٠٣,٨٤١,٦٦٦    ٢٠٢٨تستحق أكثر من سنة ولغاية عام   

      ٢٦٤,٩٦٧,٦٩٦        ١٦١,٧١٦,٦٦٦      

  .٢٠٢٨ات التعاقدية بدالت عقود إجيار لفروع املصرف متتد لغاية عام لتزاممتثل هذه اال
  

  القضايا المقامة على المصرف  -٤٠

  القوائم املالية كما يفهلا أي أثر على  ن يكونل مصرفواملستشار القانوين لل دارةبرأي اإل، وهي لصاحل املصرف دعاوى بضعيوجد على املصرف 
  .كما يوجد جمموعة من دعاوى حتصيل الديون مرفوعة من قبل املصرف على الزبائن،  ٢٠١٧كانون األول   ٣١


