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  املرحلية املوجزةاملالية املعلومات أساسياً من  تشكل جزءاً  ٣٠إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
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  سورية""فرنسبنك  مصرف
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  الموجز المرحلي الدخلبيان 
  (غير مدقق)

      
    آذار ٣١المنتهية في أشهر  ثالثةالفترة ل            
    ٧٢٠١          ٨٢٠١      ضاحإي      
  ل.س          ل.س            

      ٩٦١,٧٦١,٠٠٠        ٨٤٧,٩٧٠,١١١    ٢٠  الدائنة الفوائد
 )  ٤٤١,٢٩٦,٨١٣(  )  ٥٩٢,٤١١,٣٥٤(  ١٢  املدينة لفوائدا

    ٥٢٠,٤٦٤,١٨٧        ٢٥٥,٥٥٨,٧٥٧      الفوائد صايف إيرادات
    

      ١٤٢,٦٥١,٣٣٠       ١٥٥,١٧٣,٦٩٤      الدائنة عموالتالرسوم و ال
 )    ١٠١,٩٤٩(  )  ١,٦٧٧,٩١٧(    املدينة والعموالتلرسوم ا

      ١٤٢,٥٤٩,٣٨١        ١٥٣,٤٩٥,٧٧٧      الرسوم والعموالت يراداتصايف إ

      ٦٦٣,٠١٣,٥٦٨        ٤٠٩,٠٥٤,٥٣٤      الرسوم والعموالتاإليراد من الفوائد و صايف 
     ٩٤٩٣٩,٩٤٥,        ٥٨,٤٦٩,٢٤٩      األجنبية التالعمتعامالت ب تشغيلية ناجتة عن صايف أرباح

     ٧٠٢,٩٥٩,٥١٧        ٤٦٧,٥٢٣,٧٨٣      إمجايل الدخل التشغيلي    

 )  ٣٦٠,٨٦١,٢٢٩(  )  ٣٧٨,٦٤٤,٢٩٤(    نفقات موظفني

 )  ١٢,٦٢٣,٥١٣(  )  ١٣,٨١٣,٦٩٠(    موجودات ثابتة ملموسة اتاستهالك

  )    ٣٨٢,٨٣٣(  )    ٥٩٠,٧٦٤(    موجودات ثابتة غري ملموسةإطفاءات 
  )  ٢,٣١٠,٤٠٠(  )  ٣,٠٩٩,٧٠٠(    تشكيل خمصصات متنوعة

 )  ٧١,٦٢١,١٩٠(      ٦٠,٢١٧,٤٠٣       تدين التسهيالت االئتمانيةخمصص (تشكيل)  / اسرتداد

  )  ١٢٤,٤٢١,٧٣٥(  )  ١٢٧,٤٩٤,١٣٨(    مصاريف تشغيلية أخرى

  )  ٥٧٢,٢٢٠,٩٠٠(  )  ٤٦٣,٤٢٥,١٨٣(    إمجايل املصروفات التشغيلية  
      ٢,٩٢٥,٨٥٤        -         مكاسب رأمسالية

      ١٣٣,٦٦٤,٤٧١        ٤,٠٩٨,٦٠٠      ح قبل الضريبةالرب
  )  ٣٦,١٩٩,٧١١(      -       ١١  مصروف ضريبة الدخل

      ٩٧,٤٦٤,٧٦٠        ٤,٠٩٨,٦٠٠      صايف أرباح الفرتة
      ١,٨٨          ٠,٠٨      ٢٢  ةفاملخفحصة السهم األساسية و 



 

  املرحلية املوجزةاملالية املعلومات أساسياً من  تشكل جزءاً  ٣٠إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 - ٥  -

  سورية"مصرف "فرنسبنك 
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية 

  ي الموجزالمرحل الشامل بيان الدخل
  (غير مدقق)

    
    آذار ٣١المنتهية في أشهر  ثالثةالفترة ل            
            ٧٢٠١          ٨١٢٠    
  ل.س          ل.س            

     ٩٧,٤٦٤,٧٦٠        ٤,٠٩٨,٦٠٠      أرباح الفرتة

  مكونات بنود الدخل الشامل األخرى:
  البنود اليت ميكن تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو اخلسائر:

  التغيري يف القيمة العادلةحمققة ناجتة عن  أرباح غري(خسائر) / 
      ٣٤,٦٢٧,٣٨٣    )  ٦٣,١١٣,٩٣٩(    للموجودات املالية املتوفرة للبيع  

    ضريبية ناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة )مطلوباتموجودات / (
  )  ٨,٦٥٦,٨٤٦(      ١٥,٧٧٨,٤٨٥      للموجودات املالية املتوفرة للبيع     

     ١٢٣,٤٣٥,٢٩٧    )  ٤٣,٢٣٦,٨٥٤(    الدخل الشامل للفرتة  

 
  



 

  ملوجزةاملرحلية ا املالية املعلومات أساسياً من جزءاً تشكل  ٣٠إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 

  - ٦ -

  سورية"  مصرف "فرنسبنك
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية 

  الموجزالمرحلي الملكية بيان التغييرات في حقوق 
    

    المتراكم التغير                        
  احتياطي                        العادلة القيمةفي                         
  عام لمواجهة      أرباح مدورة      سائر متراكمةخ            المالية للموجودات                  رأس المال      
    المجموع      مخاطر التمويل      غير محققة      محققة      ةصافي ربح الفتر       للبيع المتوفرة      احتياطي خاص      احتياطي قانوني      المكتتب به والمدفوع      
    ل.س.    ل.س.   ل.س.    ل.س.    ل.س.   ل.س.    ل.س.   ل.س.     ل.س.      

  كانون   ١الرصيد كما يف 
  ٢١,١٤٦,٢٧٦,٣٧٧    ١٣٦,٢٠٣,٣٣٣    ٢٢,٥٣٥,٧٦٩,١٩٥  )٧,١٨٦,٨٦٨,٨٥٥(    -      ١٠٧,٠٧٨,٠٩٢    ١٥٢,٠٤٧,٣٠٦    ١٥٢,٠٤٧,٣٠٦    ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  )إعادة التصنيف( ٢٠١٨الثاين   

    -      -      ٢٥,٠٩٣,٦٠٠  )  ٢٥,٠٩٣,٦٠٠(    -      -      -      -      -    )٢٩(إيضاح  بنود معاد تصنيفها
  انون ك  ١الرصيد كما يف 

  ٢١,١٤٦,٢٧٦,٣٧٧    ١٣٦,٢٠٣,٣٣٣    ٢٢,٥٦٠,٨٦٢,٧٩٥  )٧,٢١١,٩٦٢,٤٥٥(    -      ١٠٧,٠٧٨,٠٩٢    ١٥٢,٠٤٧,٣٠٦    ١٥٢,٠٤٧,٣٠٦    ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  )إعادة التصنيف( ٢٠١٨الثاين   
  )  ٤٣,٢٣٦,٨٥٤(    -      -      -      ٤,٠٩٨,٦٠٠  )  ٤٧,٣٣٥,٤٥٤(    -      -      -    الدخل الشامل للفرتة

  ٢١,١٠٣,٠٣٩,٥٢٣    ١٣٦,٢٠٣,٣٣٣    ٧٩٥,٨٦٢,٥٦٠٢٢,  )٧,٢١١,٩٦٢,٤٥٥(    ٤,٠٩٨,٦٠٠    ٥٩,٧٤٢,٦٣٨    ١٥٢,٠٤٧,٣٠٦    ١٥٢,٠٤٧,٣٠٦    ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  (غري مدقق) ٨٠١٢ آذار ٣١الرصيد يف 
  

  كانون   ١الرصيد كما يف 
    ٢٥,٥٩٩,١٩٨,٧٨١    ١٣٦,٢٠٣,٣٣٣    ٢٧,٣٣١,٥٤٣,٠٣٧  )٧,٢٣٢,٣٩٥,٨١٩(    -      ١١٣,٨٧٣,٩٨٤    ١١٣,٤٠٥,٩٧٣    ١١٣,٤٠٥,٩٧٣    ٥,٠٢٣,١٦٢,٣٠٠  (إعادة التصنيف) ٢٠١٧الثاين   

    -      -      ٢٥,٠٩٣,٦٠٠  )  ٢٥,٠٩٣,٦٠٠(    -      -      -      -      -    بنود معاد تصنيفها
  كانون   ١الرصيد كما يف 

   ٢٥,٥٩٩,١٩٨,٧٨١    ١٣٦,٢٠٣,٣٣٣    ٢٧,٣٥٦,٦٣٦,٦٣٧  )٧,٢٥٧,٤٨٩,٤١٩(    -      ١١٣,٨٧٣,٩٨٤    ١١٣,٤٠٥,٩٧٣    ١١٣,٤٠٥,٩٧٣    ٥,٠٢٣,١٦٢,٣٠٠  (إعادة التصنيف) ٢٠١٧الثاين   
    ١٢٣,٤٣٥,٢٩٧    -      -      -      ٩٧,٤٦٤,٧٦٠    ٢٥,٩٧٠,٥٣٧    -      -      -    الدخل الشامل للفرتة

    ٢٢٦,٨٣٧,٧٠٠    -      -      -      -      -      -      -      ٢٢٦,٨٣٧,٧٠٠  زيادة رأس املال
  )  ١,٢١٩,٥٤٢(    -      -    )  ١,٢١٩,٥٤٢(    -      -      -      -      -    مصاريف زيادة رأس املال

  آذار ٣١الرصيد يف 
    ٢٥,٩٤٨,٢٥٢,٢٣٦      ١٣٦,٢٠٣,٣٣٣    ٢٧,٣٥٦,٦٣٦,٦٣٧  )٧,٢٥٨,٧٠٨,٩٦١(    ٩٧,٤٦٤,٧٦٠    ١٣٩,٨٤٤,٥٢١    ١١٣,٤٠٥,٩٧٣    ١١٣,٤٠٥,٩٧٣    ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠  (غري مدقق) ٧٢٠١   

  



 

 املرحلية املوجزة املاليةاملعلومات  أساسياً من جزءاً تشكل  ٣٠إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
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  سورية"  مصرف "فرنسبنك
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  الموجزالمرحلي  ةيالنقد اتبيان التدفق
  (غير مدقق)

    

    آذار ٣١المنتهية في أشهر  ثالثةاللفترة             
    ٧٢٠١          ٨١٢٠      إيضاح      
  ل.س          ل.س            

      ١٣٣,٦٦٤,٤٧١        ٤,٠٩٨,٦٠٠      الربح قبل الضريبة
  تعديل لمطابقة األرباح الصافية مع النقد الناتج عن النشاطات التشغيلية:

      ١٣,٠٠٦,٣٤٦        ١٤,٤٠٤,٤٥٤      اءاتات واالطفستهالكاال  
      ٣,٤٧٠,٠٧١          ٣٠٢,٢٧٩      إطفاء العالوة على موجودات مالية متوفرة للبيع  
  )  ١,٩٢٨,٢٥٥(  )    ٢١,٤٥٢(    إطفاء احلسم على موجودات مالية متوفرة للبيع  
ا حىت تاريخ االستحقاق الية املوجودات املإطفاء العالوة على        -          ٢٠,٢٥٣,٢٨١      احملتفظ 
ا حىت تاريخ االستحقاق الية املوجودات املعلى  سمإطفاء احل       -      )  ٤,٥٨٧,٥٩٦(    احملتفظ 
      ٧١,٦٢١,١٩٠    )  ٦٠,٢١٧,٤٠٣(    خمصص تدين قيمة التسهيالت(اسرتداد) /   
      ٢,٣١٠,٤٠٠        ٣,٠٩٩,٧٠٠      خمصصات متنوعة  
  )  ٢,٩٢٥,٨٥٤(      -        مكاسب رأمسالية  
      ٢١٩,٢١٨,٣٦٩    )  ٢٢,٦٦٨,١٣٧(    قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيليةالربح /  (اخلسارة) 

 التشغيلية التغير في الموجودات والمطلوبات

  )    ٥٠٠,٠٠٠(  )  ١٤١,٠٠٠,٠٠٠(    يلزاماإلالنقدي  حتياطيالزيادة يف اال  
      ٤,٣٤٣,٧٨٧,٢١٢    )  ٣,٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠(    يف االيداعات لدى املصارف نقصال) / الزيادة (  
  )  ٧,١٨٤,٣١٣,٠٩٧(  )  ٢,٧٧٨,٦٦٠,٩١٧(    ية املباشرةئتمانالزيادة يف صايف التسهيالت اال  
    ٥٦٠,٧٦٧,٥١٧    )  ٥٢٨,٩١٨,١٢٦(    النقص يف موجودات أخرى/ (الزيادة)   
  )  ١٠,١٤٢,٩٤٥,٠٨٦(      ٣,٠٠٨,٩٢٨,٠٠٢    استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر يف ودائع املصارف / (النقص) الزيادة  
      ١,١٢٤,٢٨٥,٠٧٠        ٤,٥٧٣,٤٧٠,٠٢١      الزيادة يف ودائع الزبائن  
    ٢,٤٩٦,٧٨٢,١٥٧        ١,١٧٥,٠١٥,٥٩٩      الزيادة يف التأمينات النقدية  
  )  ٥٤٠,٢٥٦,٦٣٧(  )  ١١٣,٠٨٢,٠٠٧(    النقص يف مطلوبات أخرى  

  )  ٩,١٢٣,١٧٤,٤٩٥(      ١,٩٠٣,٠٨٤,٤٣٥      تشغيليةالنشاطات ال / (املستخدمة يف) صايف األموال الناجتة عن

  



 

 املرحلية املوجزة املاليةاملعلومات  أساسياً من جزءاً تشكل  ٣٠إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
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  مصرف "فرنسبنك سورية" 
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز / تابع
  (غير مدقق)

    
  

    آذار ٣١المنتهية في أشهر  ثالثةلفترة ال            
    ٧٢٠١          ٨٢٠١      إيضاح      
    ل.س          ل.س            

  لنقدية من النشاطات االستثماريةالتدفقات ا
ا حىت تاريخ االستحقاقموجودات  شراء       -      )  ٢,٨٣٩,٢٥٣,٨٠٠(    مالية حمتفظ 
  )  ١٥,١٥٥,٥٢٥(  )  ٢٠,٩٣٨,٤٠٠(    ثابتة ماديةموجودات  شراء  
  )  ٦٣٤,١٢٧,٥٤٢(  )  ٤٠٥,٣٠٧,٨٤٠(    الزيادة يف مشاريع قيد التنفيذ  
      ١,٩٣٢,٦٢٦        -        املتحصل من بيع موجودات ثابتة  
  )  ٢٢,٦٨٣,٧٧٠(      -        الزيادة يف الوديعة اجملمدة يف مصرف سورية املركزي  

  )  ٦٧٠,٠٣٤,٢١١(  )  ٣,٢٦٥,٥٠٠,٠٤٠(    صايف األموال املستخدمة يف النشاطات االستثمارية
  التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

      ٢٢٦,٨٣٧,٧٠٠        -        الزيادة يف رأس املال  
  )  ١,٢١٩,٥٤٢(      -        الزيادة مبصاريف رأس املال  

     ٢٢٥,٦١٨,١٥٨        -        صايف األموال الناجتة عن النشاطات التمويلية
    ١١,٣٤٩,٧٩٦,٩٦٠    )  ٧٣٨,٨١٣,٤٥٤(    فروقات أسعار صرف

     ١,٧٨٢,٢٠٦,٤١٢    )  ٢,١٠١,٢٢٩,٠٥٩(    الزيادة يف النقد وما يوازي النقد (النقص) / صايف
    ٣١,٣٣٨,٣٤٨,٧٣٢        ٤٦,٥٥٩,٣٦١,٠٨٢      وما يوازي النقد يف بداية الفرتةالنقد 

اية الفرتة     ٣٣,١٢٠,٥٥٥,١٤٤        ٤٤,٤٥٨,١٣٢,٠٢٣    ٣٢  النقد وما يوازي النقد يف 

  



 

 - ٩ -

  سورية" مصرف "فرنسبنك
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  المرحلية الموجزة الماليةالمعلومات إيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١ المنتهية فيأشهر  ثالثةاللفترة 

    
  
  معلومات عامة  -١

وهو شركة مسامهة سورية مسجلة يف السجل  ٢٠٠١لعام  ٢٨مت تأسيس مصرف فرنسبنك سورية ش.م.م.عامة سورية مبوجب قانون املصارف رقم 
  .١٨ويف سجل املصارف حتت الرقم  ٢٠٠٨متوز  ١٣تاريـخ  ١٥٤١٣التجاري حتت الرقم 

للسهم الواحد، لرية سورية  ٥٠٠سهم امسي بقيمة  ٣,٥٠٠,٠٠٠موزع على لرية سورية  ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠أسس املصرف برأس مال مقداره ت
  .مرخص له ومدفوع بالكامل

  .٢٠١١كانون الثاين   ٥املالية بتاريخ  وراقاملصرف يف سوق دمشق لأل أسهم إدراجمت 

  سورية. –ارع املهدي بن بركة بناء العتقي طابق أرضي، دمشق يقع املركز الرئيسي للمصرف يف أبو رمانة ش
يف  التســعة. يقــوم املصــرف بكافــة اخلــدمات املصــرفية مــن خــالل مركــزه الرئيســي وفروعــه ٢٠٠٩كــانون الثــاين ١٥باشــر املصــرف أعمالــه املصــرفية يف 
 )، طرطــوس (شــارع الثــورة) والالذقيــةشــارع هاشــم األتاســيمحــص ()، وحلــب (العزيزيــة، امللــك فيصــل)، ، املنطقــة احلــرةدمشــق (أبــو رمانــة، شــارع بغــداد

وقـــد مت إغـــالق كـــًال مــن فـــرع ريـــف دمشـــق  ٢٠١١متــوز  ١) وريــف دمشـــق (الســـيدة زينـــب) حيــث مت افتتـــاح هـــذا الفـــرع يف (شــارع الكـــورنيش الغـــريب
  ) بشكل مؤقت.شارع هاشم األتاسي(السيدة زينب) ومحص (

رنسبنك سورية التعاون التقين واملصريف فيما يتعلق بتأمني النماذج املتعلقة بالعمليات املصرفية وتأمني مواد لبنان إىل ف. ل.م.يقدم فرنسبنك ش
طار نويًا مبوافقة اهليئة العامة يف إوتكنولوجيا املعلومات والدراسات وتدريب فريق العمل وذلك مبوجب االتفاقية املربمة بني الطرفني واليت تتجدد س

 مة الصادرة عن مصرف سورية املركزي.القوانني الناظ

  من رأمسال املصرف. %٥٥,٦٦اً نسبة لبنان حالي .ل.م.ميتلك مصرف فرنسبنك ش

وطرح  إصدارعلى قيام مصرف فرنسبنك سورية ب ٢٠١١حزيران  ١٣/م املنعقد بتاريخ ٦٩كما وافق جملس املفوضني مبوجب القرار رقم 
لرية سورية وذلك بغرض زيادة  ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ة سورية للسهم الواحد وبقيمة إمجالية تبلغ لري  ٥٠٠تبلغ  امسيةسهم بقيمة  ٧,٠٠٠,٠٠٠
  رأمسال املصرف.

ات جراءالفرتات الزمنية إل ٢٠١١حزيران  ١٤إ.م) تاريخ  –/ص ٨٢٢املالية السورية مبوجب القرار رقم ( سواقواأل وراقكما حددت هيئة األ
  الزيادة كما يلي: أسهموطرح  إصدار
 اية يوم االثنني الواقع يف  أسهمريخ اكتساب حق األفضلية بتا  .٢٠١١حزيران  ٢٧الزيادة: 

  اية  ٢٠١١حزيران  ٢٩فرتة تداول حقوق األفضلية يف السوق واليت تبدأ يف  .٢٠١١متوز  ١٧وحىت 

  اية  ٢٠١١متوز  ٢٤واليت تبدأ يف  سهمباأل كتتابفرتة اال  .٢٠١١آب  ١٤وحىت 

 ا خالل ثالثة  مسهفرتة بيع األ  من الزيادة. أسهم إدراجمن تاريخ أشهر غري املكتتب 
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اية فرتة اال    املالية مبوجب القرار رقم سواقواأل وراقفقد وافقت هيئة األ %٧٠مل تتجاوز  كتتابولكون نسبة التغطية احملققة حىت 
  رأس مال مصرف فرنسبنك سورية حىت تاريخ  زيادة أسهمب كتتابعلى متديد فرتة اال  ٢٠١١آب  ١٤إ.م) تاريخ  –/ص ١١٣٠(

  .٢٠١١أيلول  ١١
ملرة ثانية نظراً  كتتابإ.م) على متديد فرتة اال  –/ص ١٢٠٦املالية مبوجب القرار رقم ( سواقواأل وراقوافقت هيئة األ ٢٠١١أيلول  ١٢ويف تاريخ 

  .٢٠١١رين األول تش ٢٣حىت تاريخ  %٧٠لكون نسبة التغطية احملققة حىت تارخيه مل تتجاوز الـ

على اعتبار رأس مال املصرف  ٢٠١١تشرين الثاين  ١٤إ.م تاريخ -/ص٣٧٥املالية السورية مبوجب الكتاب رقم  سواقواأل وراقوافقت هيئة األ
ن مجيع لرية سورية، وذلك حلني االنتهاء م ٤,١٢٢,٢٦٦,٥٠٠لرية سورية ورأس املال املدفوع (أو املكتتب به)  ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠املصرح به 

ا والبالغة قيمتها اال سهمات بيع وتسجيل كامل األإجراء لرية سورية عن طريق سوق دمشق  ١,١٢٧,٧٣٣,٥٠٠اإلمجالية  مسيةغري املكتتب 
  .سابقاً إليها املشار  كتتابالزيادة وفقاً ألحكام تعليمات التعامل حبقوق األفضلية باال  أسهم إدراجمن تاريخ أشهر املالية خالل مهلة ثالثة  وراقلأل

وبيع  كتتابعلى نتائج اال  ٢٠١١تشرين األول  ٣٠إ.م تاريخ -/ص١٣٣٥املالية السورية مبوجب الكتاب رقم  سواقواأل وراقوافقت هيئة األ
ا والبالغ عددها ( سهماأل تسجيلها ات إجراءاملالية بعد االنتهاء من  وراقسهماً) عن طريق سوق دمشق لأل ٢,٢٥٥,٤٦٧الفائضة غري املكتتب 

/م ٣٨الصادرة مبوجب قرار اجمللس رقم  كتتاب/ من تعليماته التعامل حبقوق األفضلية باال ٩ها يف السوق وذلك وفقاً ألحكام املادة /إدراجيف اهليئة و 
  .٢٠١١لعام 

ا –زيادة رأس املال  أسهموبسبب تعذر بيع  واليت بدأت من أشهر احملددة بثالثة املالية خالل املهلة  وراقعن طريق سوق دمشق لأل -غري املكتتب 
نيسان  ٩تاريخ  ١٤، وافق جملس املفوضني جبلسته رقم ٢٠١٢ آذار ٢٨املالية وانتهت يف  وراقالزيادة يف سوق دمشق لأل أسهم إدراجتاريخ 
ا والبالغ غ سهملبيع األ ٢٠١٢حزيران  ٢٨تنتهي يف أشهر ية قدرها ثالثة إضافعلى منح مصرف فرنسبنك سورية مهلة  ٢٠١٢ ري املكتتب 

ية السابقة مبوجب قرار جملس املفوضني رقم ضافاملالية. كما مت متديد املهلة اإل وراقسهماً) من خالل سوق دمشق لأل ٢,٢٥٥,٤٦٧عددها (
ا و  أسهمية لبيع إضافوالذي منح مصرف فرنسبنك سورية مهلة  ٢٠١٢متوز  ٢م تاريخ /)٤٣( البالغ عددها زيادة رأس املال غري املكتتب 
لس املفوضني مبوجب القرار . كما وافق رئيس جم٢٠١٢كانون األول   ٢٨املالية حىت تاريخ  وراقسهماً) من خالل سوق دمشق لأل ٢,٢٥٥,٤٦٧(

 سهمألمجايل سورية لتصبح مائة لرية سورية للسهم الواحد وبذلك يكون العدد اإل - لسهم مصرف فرنسبنك مسيةم على تعديل القيمة اال/٤رقم 
سهم بقيمة إمجالية تبلغ مخسة مليارات ومائتني ومخسني مليون لرية سورية، كما مت حتديد تاريخ تنفيذ تعديل  ٥٢,٥٠٠,٠٠٠املصرف بعد التجزئة 

مهلة مت منح املصرف  ٢٠١٢كانون األول   ٢٨، ويف تاريخ ٢٠١٢متوز  ١٦املالية بتاريخ  وراقاملصرف يف سوق دمشق لأل سهمأل مسيةالقيمة اال
ا مبوجب القرار الصادر عن هيئة األ أسهملبيع  ٢٠١٣كانون األول   ٣١ية قدرها عام كامل تنتهي يف إضاف  وراقزيادة رأس املال غري املكتتب 
ف مهلة /م املتضمن املوافقة على منح املصر ٣كانون األول صدر قرار جملس املفوضني رقم   ١٤)/م ومن تاريخ ١٦املالية السورية رقم ( سواقواأل
اية إضاف كانون األول   ٣١تنتهي بتاريخ  ٢٠١٥) لعام ٣٣، كما مت منح مهلة أخرى بالقرار (زيادة رأس املال أسهملبيع باقي  ٢٠١٤عام ية حىت 

  كانون  ٣١إ.م القاضي مبنح مهلة أخرى لغاية  -/ص ١١٨٩صدر القرار رقم  ٢٠١٥كانون األول   ٣٠بتاريخ  .٢٠١٥
اية عام ٢٠١٦كانون األول   ٢٨ ، ويف تاريخ٢٠١٦األول  /م، ومت ١٧٥بناًء على القرار الصادر رقم  ٢٠١٧، مت منح املصرف مهلة إضافية حىت 

  .٢٠١٧بيع ما تبقى من أسهم زيادة رأس املال خالل الربع األول من عام 

  .٢٠١٧لثاين كانون ا  ٢٤أمت فرنسبنك سورية بيع كامل األسهم الفائضة عن عملية زيادة رأس املال بتاريخ 

 .٢٠١٨آذار  ٣١املنتهية يفأشهر  ثالثةاملالية املرحلية املوجزة لفرتة ال املعلومات على ٢٠١٨أيار  ٩يف جلسته املنعقدة  اإلدارة جملسوافق 
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  السياسات المحاسبية  -٢

 ية هي مدرجة أدناه:ساسن السياسات احملاسبية األإ

 جنبية:العمالت األ  (أ)

عمالت غري عملة إعداد التقارير املالية (عمالت أجنبية) يتم تسجيلها على أساس أسعار القطع السائدة بتواريخ العمليات. إن العمليات اجملراة ب
 بتاريخ كل بيان وضع مايل يتم إعادة حتويل البنود املالية بالعمالت األجنبية على أساس أسعار القطع السائدة بتاريخ بيان الوضع املايل

كانون األول   ٣١كما يف  لرية سورية للدوالر األمريكي ٤٣٦(مقابل  ٢٠١٨آذار  ٣١كما يف   سورية للدوالر األمريكيلرية  ٤٣٦حيث بلغ 
لذي ن البنود غري املالية بالعمالت األجنبية املسجلة على أساس القيمة العادلة يعاد حتويلها على أساس أسعار القطع السائدة يف التاريخ اإ). ٢٠١٧

 .ال يعاد حتويلها أجنبيةالكلفة التارخيية بعملة  أساسعلى  قيمة العادلة. ان البنود غري املالية اليت جرى تقييمهامت فيه حتديد ال

باستثناء فروقات القطع على العمليات املنفذة بقصد التحّوط ملخاطر حمددة  ،تقيد فروقات القطع يف األرباح واخلسائر يف الفرتة اليت نشأت فيها
نشاط أجنيب من غري املقرر أو املتوقع تسديدها إىل  مدينة مطلوبة من أو دائنة متوجبة أرصدةوفروقات القطع على بنـود مالية متثل  أجنبيةبعمالت 

عند  الدخلضمن حقوق املسامهني ومن مث تقيد يف  أجنبيةها يف حساب فـروقات حتويل عمالت إظهار يتم تسجيلها يف الدخل الشامل اآلخر و 
  . املسامهةالتفرغ عن صايف

 :االعرتاف والغاء االعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية  (ب)

بالتاريخ الذي نشأت فيه. ويتم االعرتاف املبدئي  ،يتم االعرتاف املبدئي بالقروض والتسليفات والودائع وسندات الدين الصادرة واملطلوبات املرؤوسة
 .تاريخ الذي يصبح فيه املصرف فريقا يف الشروط التعاقدية لألداةيف ال خرىجبميع املوجودات واملطلوبات املالية األ

املوجودات واملطلوبات  إصدارالعملية املرتبطة مباشرة باقتناء أو  إجراءيتم القياس املبدئي للموجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة. ان تكاليف 
تها أو تنزيلها من القيمة العادلة للموجودات إضافمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر) يتم املالية (باستثناء املوجودات واملطلوبات املالية بالقي

 العملية املرتبطة مباشرة باقتناء املوجودات أو املطلوبات املالية بالقيمة إجراءتكاليف إما  عند االعرتاف املبدئي. ،حسبما ينطبق ،واملطلوبات املالية
ا فور  العادلة من خالل األرباح   .يف الدخلاً أو اخلسائر فيتم االعرتاف 

املايل يف  صلأو عندما حتّول األ صل،احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من األ أجلمايل عند انتهاء  أصللغاء االعرتاف من قبل املصرف بإيتم 
مل حيول املصرف أو حيافظ على مجيع خماطر وعائدات ملكية  اذاأخرى.منشأة إىل  املايل صلعملية تتضمن حتويل مجيع خماطر وعائدات ملكية األ

ا يف األ ،املنقول صلواستمر بالسيطرة على األ صلاأل وبااللتزامات املرتتبة عنها يف املبالغ اليت قد يتم  صلجيب ان يعرتف املصرف حبصته احملتفظ 
املايل  صلجيب ان يستمر املصرف باالعرتاف باأل ،املايل املنقول صلألحافظ املصرف بصورة مهمة على مجيع خماطر وعائدات ملكية اإذا  دفعها.

 وكذلك االعرتاف باالقرتاضات الضامنة للعائدات املقبوضة.

وجمموع املقابل املقبوض وبرسم القبض ضمن  صليتم االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية لأل ،مايل بالقيمة املطفأة أصلب االعرتافعند الغاء 
 .الدخل

ا ال تفي  أطوللغاء االعرتاف بسندات الدين املستبدلة بسندات دين ذات استحقاقات إال يتم  وخماطر مماثلة واملصدرة من املصدر عينه حيث ا
املتبقية  االعرتاف. يتم تأجيل العالوات واحلسومات الناجتة عن عملية بدل السندات املذكورة واطفاؤها كتعزيز للعائد على مدى الفرتة الغاءبشروط 

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

  .الدخلاملتكبدة ضمن 
 :تصنيف املوجودات املالية  (ج)

 ،قروض وتسليفات، متوفرة للبيع ،مستبقاة لتاريخ االستحقاق :كـإما   مالية تبعا لتصنيفها أوراقيتم تقييم االستثمارات يف  ،لالعرتاف األويلالحقًا 
 العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.أو بالقيمة 

 :االستحقاقمالية مستبقاة لتاريخ  أوراقاستثمارات يف 

االستثمارات املستبقاة لتاريخ االستحقاق هي موجودات غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت وان املصرف 
ا القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر  أساسواليت ال تكون حمددة على  ،حلني االستحقاق لديه النية االجيابية والقدرة على االحتفاظ 

 أو كمتوفرة للبيع.

 الكلفة املطفأة باستعمال طريقة الفائدة الفعلية. أساسيتم قياس االستثمارات املستبقاة لتاريخ االستحقاق على 

 :مالية كقروض وتسليفات أوراقاستثمارات يف 

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

  الفائدة الفعلية. الكلفة املطفأة باستعمال طريقة أساسمالية كقروض وتسليفات على  أوراقيتم قياس االستثمارات يف 
 :مالية متوفرة للبيع أوراقاستثمارات يف 

. ان سندات املسامهة غري املدرجة خرىاالستثمارات املتوفرة للبيع هي موجودات غري مشتقة مل يتم حتديدها ضمن فئات املوجودات املالية األ
القيمة العادلـة  أساستسجيل باقي االستثمارات املتوفرة للبيع على اليت ال ميكن تقييم قيمتها العادلة بشكل موثـوق يتم تسجيلها بالكلفة. يتم 

 وتدرج األرباح أو اخلسائر غري احملققة ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر.

ة دين متوفرة للبيع اعيد تصنيفها كمستبقاة لتاريخ االستحقاق عن التغري يف القيم أدواتيتم فصل التغري يف القيمة العادلة الستثمارات يف 
  دين متوفرة للبيع ضمن حقوق امللكية ويتم اطفاؤها كتعزيز للعائد على مدى العمر املتبقي ألداة الدين. أدواتالعادلة الستثمارات يف 

 :القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر أساسالتحديد على 

 من احلاالت التالية:أي  الل األرباح أو اخلسائر يفالقيمة العادلة من خ أساسيقوم املصرف بتحديد موجودات ومطلوبات مالية على 

 القيمة العادلة ؛ أو  أساسالتقارير الداخلية عنها على  إعدادوتقييم املوجودات أو املطلوبات و إدارة يتم   •

 حد كبري عدم تناسب حماسيب قد ينشأ خالفا لذلك ؛ أوإىل  ن التحديد يلغي أو يقّللإ  •

 لذلك. ات تتضمن مشتقات مدجمة تعّدل بصورة هامة التدفقات النقدية املطلوبة يف العقد خالفاً ن املوجودات أو املطلوبإ  •

 :حقوق امللكية أدواتاملطلوبات املالية و   (د)

 :التصنيف كدين أو حقوق ملكية

ات التعاقدية تفاقياإلالدين وحقوق امللكية اليت يصدرها املصرف كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بناء على جوهر  أدواتيتم تصنيف 
 والتعريف لاللتزام املايل وألداة حقوق امللكية. 
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ا. يتم االعرتاف ب أصولعقد يثبت احلصة املتبقية يف أي  أداة حقوق امللكية هي حقوق امللكية  أدواتاملنشأة بعد خصم مجيع التزاما
  املباشرة. صدارالصادرة عن املصرف بقيمة العائدات املقبوضة صايف من تكاليف اإل

ا واقتطاعها من حقوق امللكية. ال يتم االعرتاف بأي ربح أو  ،حقوق امللكية اخلاصة به أدواتعاد املصرف شراء أذا إ فيتم االعرتاف 
 حقوق امللكية اخلاصة باملصرف. أدواتأو الغاء  إصدارعند شراء أو بيع أو  الدخلخسارة يف 

بة (سندات قابلة للتحويل) الصادرة عن املصرف بشكل منفصل كمطلوبات مالية أو أداة حق املرك دواتيتم تصنيف االجزاء املكونة لأل
ن خيار التحويل الذي سيتم تسديده مبوجب تبادل إات التعاقدية وتعريف االلتزام املايل وأداة حقوق امللكية. تفاقيجلوهر اإلًا ملكية وفق

 حقوق امللكية اخلاصة باملصرف هو مبثابة أداة حق ملكية. أدواتمايل آخر مقابل عدد حمدد من  أصلمبلغ نقدي ثابت أو 

 :املطلوبات املالية

ا بغرض املتاجرة وال يتم حتديدها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر، يتم قياسها  الحقاً املطلوبات املالية اليت ال حيتفظ 
 بالكلفة املطفأة باستعمال طريقة الفائدة الفعلية.

بالقيمة  م حتديد املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر عندما حيتفظ بااللتزام املايل بغرض املتاجرة أو يتم حتديدهيت
 العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر. 

 :إذا ويلأو اخلسائر عند االعرتاف األ احربن االلتزام املايل غري احملتفظ به بغرض املتاجرة قد حيدد بالقيمة العادلة من خالل األإ

 أو ،كان مثل هذا االعرتاف يلغي أو خيفف بشكل جوهري تضارب القياس واالعرتاف الذي قد ينتج 

 ا وتقييم أواليت يتم ًا كان االلتزام املايل ميثل جزء من جمموعة موجودات مالية أو مطلوبات مالية أو االثنني مع داؤها على أدار
وتقدم املعلومات حول  ،املخاطر للمصرف أو اسرتاتيجية استثمارية موثقةدارة السرتاتيجية موثقة إل ة العادلة وفقاً القيم أساس

 أو ،ساسوفق ذلك األ اجملموعة داخلياً 

  من  بالقيمة العادلة كثر، وكان العقد املختلط بكامله حمدداً أكان االلتزام املايل ميثل جزء من عقد حيتوي على مشتق مدمج أو
 .٩اخلسائر مبوجب معيار التقارير املالية الدويل رقم رباح أو خالل األ

 :تقاص املوجودات واملطلوبات املالية  (ه)

إما  صرفتقاص املوجودات واملطلوبات املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل بالصايف فقط عندما يكون هناك حق قانوين لعمل ذلك أو عندما ينوي امل
 .صايف القيمة واما ان حيقق املوجودات ويسدد املطلوبات بشكل متزامن أساسية على القيام بالتسو 

 :املالية دواتقياس القيمة العادلة لأل  (و)

السعر الذي ميكن احلصول عليه من بيع األصل أو دفعه لتحويل التزام مبوجب عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يف تاريخ ن القيمة العادلة هي إ
  .القياس

بار عند عملية يتم قياس القيمة العادلة ألصل والتزام معني استنادًا إىل خصائص األصل أو االلتزام واليت يقوم املتشاركني يف السوق بأخذها يف االعت
  تسعري األصل أو االلتزام يف تاريخ القياس.

 نشط، إذا مل يكن سوق األداة نشطًا يقوم املصرف باعتماد تقنيات يقوم املصرف باعتماد أسعار السوق بتقييم أدواته املالية املتداولة يف سوق مايل
  لقياس القيمة العادلة تأخذ يف االعتبار االستعمال األقصى ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبق.
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  مستويات التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة: IFRS 13حدد املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية 

 ل: األسعار املعلنة (غري املعدلة) ألصول والتزامات متطابقة يف أسواق نشطة؛املستوى األو  -

املستوى الثاين: معلومات غري السعر املعلن املتضمن يف املستوى األول الذي يتم رصده لألصل وااللتزام؛ سواًء بصورة مباشرة (مثل  -
 األسعار) أو غري مباشرة (أي مشتقة من األسعار)؛

  علومات عن األصل أو االلتزام ال تستند إىل تلك املرصودة من السوق (معلومات غري منظورة).املستوى الثالث: م -

 تدين قيمة املوجودات املالية:  (ز)

لناحية  ،القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر أساسما عدا تلك اليت هي على  ،يف تاريخ كل بيان وضع مايل يتم تقييم املوجودات املالية
 إجراءكثر بعد أمؤشرات تدين يف قيمتها. يكون هنالك تدين يف قيمة املوجودات املالية عند وجود دليل حّسي، نتيجة حصول حدث أو وجود 
 .للموجودات، ان التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لالستثمار قد تأثرت ويلالقيد األ

ن تواجه اجلهة املقرتضة أو أمالية اخنفضت قيمتها، على الصعوبات املالية اليت ميكن  ولأصأو جمموعة  مالياً  أصالً ن أدلة املوضوعية على تشتمل األ
 مالية مماثلة. أدواتبعني االعتبار اجتاه ومستوى التدين يف  إىل األخذ ةإضافاملصدرة، خماطر السيولة واملخاطر التشغيلية، 

  .بشكل منفرد وبشكل مجاعي صوليأخذ املصرف بعني االعتبار األ ،فة املطفأةاملسجلة بالكل صولعند النظر بوجود دليل على تدين يف قيمة األ

الكلفة املطفأة حتدد مبا يساوي الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية والقيمة  أساسن خسائر تدين قيمة املوجودات املسجلة على إ
يف خسارة تدين القيمـة يف فرتة الحقة، يتم عكس خسارة تدنـي القيمة املقيدة حصل اخنفاض إذا  .الدخلاالسرتدادية املقدرة. تقيد اخلسائر يف 

ن تبلغه أاملايل بتاريخ عكس خسارة تدين القيمة ال تزيد عما كان ميكن  صلن القيمة الدفرتية لألإأو اخلسائر ضمن حدود  رباحمن خالل األ سابقاً 
 .ةالكلفة املطفأة فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين القيم

 دليالً  طويالً  ما دون تكلفتها أو االخنفاض الذي يستغرق وقتاً إىل  حقوق امللكية يعترب االخنفاض الكبري يف القيمة العادلة أدواتإىل  بالنسبة
 على اخنفاض القيمة. موضوعياً 

دخل الشامل اآلخر واملرتاكمة ضمن حقوق املسامهني يف ال سابقاً مالية متوفرة للبيع، فان اخلسائر املرتاكمة املسجلة  أوراقبالنسبة لالستثمارات يف 
أي  نإمالية.  أوراقعندما تكون خسائر تدين القيمة مثبتة حبصول تدين مستمر ملدة طويلة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف  الدخليتم قيدها يف 

زيادة يف القيمة أي  نإ. الدخلال تقيد يف  ،خسارة تدين يف القيمةدين متوفرة للبيع، الحقة حلصول  أدواتزيادة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف 
  .الدخلتقيد يف  ،حقوق ملكية متوفرة للبيع، الحقة حلصول خسارة تدين يف القيمة أدواتالعادلة لالستثمارات يف 

 :مالية مشتقة أدوات  (ح)

قيمتها العادلة بتاريخ التقرير. يتم  أساسعلى  الحقاً قة ويعاد تقييمها مشتداة القيمة العادلة بتاريخ الدخول يف عقد أل أساستقيد املشتقات على 
املشتقة حمددة ومستعملة كأداة حتّوطية، ويف هذه داة كانت األإال إذا   أو اخلسائر رباحأو اخلسائر الناجتة عن ذلك حال حصوهلا يف األ رباحقيد األ

  .على طبيعة عالقة التحّوطأو اخلسائر يعتمد  رباحاحلالة فان توقيت القيد يف األ
 :مشتقات مدجمة

مشتقة مستقلة عندما ال تكون خماطرها وخصائصها  أدواتتعامل ك أخرىأو عقود مضيفة  أخرىمالية  أدواتن املشتقات املدجمة ضمن إ
ا يف األقيمة عادلة تقيد ت أساسالعقود املضيفة وان العقود املضيفة غري مقّيمة على إىل  متعلقة بقرب بتلك العائدة  .أو اخلسائر رباحغريا
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 :حماسبة التحّوط

إما   ،أجنبيةغري مشتقة متعلقة مبخاطر عمالت  أدواتمشتقة مدجمة و  أدواتاليت تتضمن مشتقات و  ،حتّوطية معينة أدواتحيدد املصرف 
. تقيد التحّوطات ملخاطر أجنبية نشاطات كتحّوطـات القيمة العادلـــة، أو حتّوطات التدفقات النقدية، أو حتّوطات لصـايف استـثمـارات يف

  .على التزامات ثابتة كتحّوطات تدفقات نقدية جنبيةالعمالت األ
املخاطر واسرتاتيجيته للدخول يف إدارة وأهدافه اخلاصة ب ،يوّثق املصرف العالقة بني األداة التحّوطية والبند املتحّوط له ،عند بداية عالقة التحّوط

كانت األداة التحّوطية املستعملة يف عالقة إذا   يوّثق املصرف فيما ،عند بداية عملية التحّوط وبشكل مستمر ،ة. كذلكعمليات حتّوط متفرق
 لغاء التغريات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحّوط له.إحتّوطية هي عالية الفعالية يف 

 :حتّوط القيمة العادلة

تغريات يف إىل أي  ةضاف، باإلالدخليف حاًال  العادلــة للمشتقات احملـددة واملمكن اعتبارها كتحّوطـات قيمة عادلة تقيدن التغــريات يف القيمة إ
إىل  املخاطر املتحّوط هلا. ان التغري يف القيمة العادلة ألداة التحّوط والتغري يف البند املتحّوط له العائدإىل  القيمة العادلة للبند املتحّوط له العائد

 .املخاطر املتحّوط هلا تقيد يف بند بيان الدخل املتعلق بالبند املتحّوط له

اءها أو تنفيذها أو ال  أجلأو ينتهي  ،تتوقف حماسبة التحّوط هذه عندما يلغي املصرف العالقة التحّوطية األداة التحّوطية أو يتم بيعها أو ا
من  ابتداءً  الدخلطفاءه يف إة الدفرتية للبند املتحّوط له الناتج عن املخاطر املتحّوط هلا يتم ن تعديل القيمإتعود مقبولة للمحاسبة التحّوطية. 

 .ذلك التاريخ

 :حتّوط التدفق النقدي

إن . ن اجلزء الفاعل من التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات احملددة واملعتربة كتحّوطات تدفق نقدي يتم تأجيلها ضمن الدخل الشامل اآلخرإ
 .الدخليف حاًال  أو اخلسائر املتعلقة باجلزء غري الفاعل تقيد األرباح

األرباح أو اخلسائر يف الفرتات اليت يقيد إىل  يف الدخل الشامل اآلخر واملرتاكمة ضمن حقوق املسامهني يعاد تصنيفهاسابقًا ن املبالغ املقيدة إ
، عندما ينتج عن العمليات املستقبلية إمناالدخل الذي قيد فيه البند املتحّوط له.وذلك يف ذات بند بيان  الدخل،فيها البند املتحّوط له يف 

يف الدخل الشامل اآلخر واملرتاكمة  سابقاً واخلسائر املقيدة  إن األرباحف ،املرتقبة املتحّوط هلا قيد ملوجودات غري مالية أو مطلوبات غري مالية
 .امهني وتدرج ضمن التقييم األويل لكلفة تلك املوجودات غري املالية أو املطلوبات غري املاليةضمن حقوق املسامهني يتم حتويلها من حقوق املس

اءها أو تنفيذها أو ال تعود إاألداة التحّوطية أو يتم بيعها أو  أجلأو ينتهي  ،تتوقف حماسبة التحّوط عندما يلغي املصرف العالقة التحّوطية
أرباح أو خسائر مقيدة يف الدخل الشامل اآلخر ومرتاكمة ضمن حقوق املسامهني بذلك التاريخ تبقى أي  نإمقبولة للمحاسبة التحّوطية. 

. عندما ال يعود من احملتمل حصول عملية مستقبلية الدخليف  ائياً ضمن حقوق املسامهني وتتحقق عندما تقيد العملية املستقبلية املرتقبة 
  الدخل.يف حاًال  ضمن حقوق املسامهني يتم قيدها سابقاً ة أو اخلسائر املرتاكم إن األرباحف ،مرتقبة

 :قروض وتسليفات  (ط)

ا  ،مالية أوراقغري االستثمارات يف  ،القروض والتسليفات هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغري حمتفظ 
بعد تنـزيل الفائدة غري احملققة وبعد مؤونة تدين قيمة الديون حيث ينطبق. تسجل الكلفة املطفأة  أساسللمتاجرة. تقيد القروض والتسليفات على 

ية صلالنقدي وذلك لوجود شكوك واحتمال بعدم حتصيل قيمتها األ ساسعلى األودون املستوى (الغري منتجة) الديون الرديئة واملشكوك بتحصيلها 
ا  .و/أو عائدا
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 :كفاالت ماليـة  (ي)

 إجراءن مدين معّني عجز عن لتعويض احلامل عن خسارة ترتبت أل دفعات حمددة إجراءملالية هي عقود توجب على املصرف ن عقود الكفاالت اإ
  كتب اعتماد، عقود ضمان ائتماين).  ،شكال قانونية للمقاضاة (كفاالتأن تأخذ عدة أدفعة مستحقة مبوجب شروط أداة دين. ميكن هلذه العقود 

القيمة األعلى ما بني هذه القيمة املطفأة  أساسحتمل يف الدفاتر على  الحقاً و  ،قيمتها العادلة أساسعلى  الية أولياً تقيد مطلوبات الكفاالت امل
  .خرىدفعة من جراء الكفالة ). تدرج الكفاالت املالية ضمن املطلوبات األ إجراءوالقيمة احلالية للدفعة املتوقعة (عندما يصبح من احملتمل 

 ات:ممتلكات ومعد  (ك)

 ان وجدت.  ،بعد تنـزيل االستهالكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة ،الكلفة التارخيية أساستظهر املمتلكات واملعدات على 

باستعمال طريقة  ،باستثناء االراضي والدفعات على حساب نفقـات رأمسالية ،الثابتة املادية الطفاء تكلفة املوجودات صوليتم احتساب استهالك األ
 :املعنية كما يلي صولالثابت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لأل القسط

      سنوات      
  ٥٠    مباين وعقارات  
  ٥    سيارات   
  ٧    آالت وأجهزة وأثاث   
  ٧-٣    احلاسب اآليل  
  ٧    حتسينات املباينمعدات   

اية كل عام  تغيري يف التقديرات بأثر مستقبلي.ي أ يتم مراجعة طريقة احتساب االستهالك ومدى مدة اخلدمة املقدرة ويتم تسجيل ،يف 

الثابتة يتم حتديدها بالفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفرتية للموجودات ويتم  صولمن األأي  واخلسائر الناجتة عن استبعاد أو تقاعد إن األرباح
  .الدخلتسجيلها ضمن 

 :موجودات غري ملموسة  )ل(

 وهي ختضع الختبار التدين يف قيمتها. %٣٣اء الشهرة، باستعمال طريقة القسط الثابت وبنسبة يتم اطفاء املوجودات غري امللموسة، باستثن

 :ملموسة وغري ملموسة (باستثاء الشهرة) أصولالتدين يف قيمة   )م(

اية كل فرتة تقرير، يقوم املصرف مبراجعة القيم الدفرتية أل  صولمؤشر بإن تلك األأي  وجدكان يإذا   ه امللموسة وغري امللموسة لتحديد فيماصوليف 
ا خسارة تدين يف قيمتها. ان وجد هكذا مؤشر  لتحديد مدى خسارة تدين القيمة صليتم تقدير القيمة االسرتدادية لأل ،قد اصا

 .ن وجدت )إ(

يتم حسم  ،د القيمة االستعماليةالقيمة االسرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة ناقص كلفة البيع والقيمة االستعمالية. عند حتدي
قيمتها احلالية باستعمال نسبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر إىل  التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة

 .الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية صلاملالزمة لأل

لتوازي القيمة االسرتدادية. تقيد خسارة تدنـي  صليتم انقاص القيمة الدفرتية لأل ،من قيمته الدفرتيةصل أقل تقدير القيمـة االسرتدادية لألذا كان إ
يض لوفر ويف هذه احلالة تعامل خسارة تدين القيمة كتخف ،التقييم إعادةبقيمة  دفرتياً املختص مسجل  صلكان األالدخل، إال إذا  يف حاًال  القيمة
  .)سابقاً التقييم (املقيد  إعادة
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التقدير املعّدل إىل  ان تصلإىل  )وحدة منتجة لتدفقات نقدية( صليتم زيادة القيمة الدفرتية لأل الحقاً،يف حال ان خسارة تدين القيمة انعكست 
ة اليت كان ميكن ان حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة لكن حبيث ان القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتي ،لقيمتها االسرتدادية

املختص  صلكان األالدخل، إال إذا  يف حاًال  ( وحدة منتجة لتدفقات نقدية ) يف سنوات سابقة. يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة صللأل
 .)سابقاً التقييم ( املقيد  إعادةة كزيادة لوفر ويف هذه احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيم ،التقييم إعادةبقيمة  دفرتياً مسجل 

قارات على ن القيمة العادلة ملمتلكات املصرف اخلاصة واملمتلكات املأخوذة استيفاء لقروض هي القيمة السوقية املقدرة كما حتدد من قبل خممين العإ
ة يف املنطقة اجلغرافية نف أساس القيمة املتوقعة لعملية بيع حالية بني مشرتي  أساسسها وعلى توافق السوق من خالل املقارنة مع عمليات مشا

  يف غري عمليات البيع القسرية أو التصفية بعد تعديل عامل عدم السيولة وقيود السوق.، أي راغب وبائع راغب

  :املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون مستحقة  )ن(

اية كل فرتة تقرير، يقوم املصرف مبراجعة القيم الدفرتية تظهر املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف بال كلفة أو بالقيمة العادلة أيهما أقل. يف 
ا أي خسارة  للموجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون مستحقة لتحديد فيما إذا كان يوجد أي مؤشر بأن تلك املوجودات قد أصا

  قدير القيمة العادلة للموجودات لتحديد مدى خسارة تدين القيمة (إن وجدت). تدين يف قيمتها. إن وجد هكذا مؤشر، يتم ت

ارة تدين إن كانت القيمة العادلة للموجودات بشكل إفرادي أقل من قيمتها الدفرتية، يتم إنقاص القيمة الدفرتية لتوازي القيمة العادلة. تقيد خس
صل املختص مسجل دفرتيًا بقيمة إعادة التقييم،  ويف هذه احلالة تعامل خسارة تدين القيمة  القيمة حاًال يف األرباح أو اخلسائر، إال إذا كان األ

  كتخفيض لوفر إعادة التقييم (املقيد سابقاً).

أن  حبيثيف حال أن خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً، يتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل إىل أن تصل إىل التقدير املعدل لقيمته العادلة، لكن 
ابقة. يتم قيد القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن أن حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة لألصل يف سنوات س

هذه احلالة يعامل  عكس خسارة تدين القيمة حاًال يف األرباح أو اخلسائر، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتيًا بقيمة إعادة التقييم، ويف
  عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر إعادة التقييم (املقيد سابقاً). 

س جيب على املصرف بيع املوجودات اليت آلت ملكيتها له وفاًء لديون مستحقة خالل سنتني من تاريخ االستحواذ عليها وفقًا ألحكام قرار جمل
  .٢٠٠٢لعام  ٢٣وقانون النقد األساسي رقم  ٢٠٠٩كانون األول   ٩الصادر بتاريخ  ٤/م ن/ب٥٩٧النقد والتسليف رقم 

اية اخلدمة للموظفني  )س(  :مؤونة تعويضات 

املؤسسة. متثل إىل  إن املصرف مسجل يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية ويسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيه
اية اخلدمة وبالتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض من مؤسسة التأمينات  هذه املسامهات اتفاق املصرف مع موظفيه حول تعويض 

اية اخلدمة. أخرىالتزامات أي  االجتماعية. ليس على املصرف  جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض 

 :املؤونات  )ع(

ن يتوجب أنه من احملتمل إنوين أو استنتاجي ميكن تقديره بشكل موثوق، و ترتب على املصرف موجب قا ،نتيجة حدث سابق إذا، يتم قيد املؤونات
اخلارج لتسديد املوجب. يتم حتديد املؤونات عن طريق حسم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة باستعمال نسبة إىل  تدفق منافع اقتصادية إجراء

  .حسبما ينطبق ،ية للنقد واملخاطر احملددة لاللتزامقبل الضريبة اليت تعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمن
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 عباء:ات واألاإليراد حتقق  )ف(

باستثناء القروض والتسليفات املصنفة دون  ،والنسبة املطبقة صلباحلسبان رصيد األ األخذمع  ،االستحقاق أساسالفوائد على  أعباءات و إيراد تقيد
ا فقط عند حتقق اسرتدادها. تتضمنال والرديئة شكوك بتحصيلهااملالعادي و املستوى  الفوائد اطفاء  أعباءات و إيراد يت يتم االعرتاف بعائدا

  .احلسومات والعالوات
من نسـبـة الفـائـدة الفعـليــة علـى موجــودات مـالية أو مطـلوبـات مـاليـة ( مثل العموالت  جزءاً أساسياً الرسـوم والعـموالت اليت تشكـل  أعباءات و إيراد نإ

 .الفوائد أعباءات و إيراد ها ضمنإدراجوالرسوم املكتسبة على القروض) يتم 

  .عند تنفيذ اخلدمات املعنية خرىات الرسوم والعموالت األإيراد تقيد
األرباح أو  القيمة العادلة من خالل أساسات الفوائد على حمفظة املتاجرة على وإيرادات الفوائد على املوجودات املالية احملددة إظهار إيراديتم 

 .اخلسائر

 :ضريبة الدخل  )ص(

 متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.

من صايف األرباح  % ٢٥، والذي حدد الضريبة مبعدل ٢٠٠١نيسان  ١٦تاريخ  ٢٨حيتسب املصرف مؤونة ضريبة الدخل وفقًا ألحكام القانون 
  اخلاضعة للضريبة.

ة املبالغ غري اجلائز إضافعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان الدخل بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة و ختتلف األرباح اخلاض
 تنـزيلها من الوعاء الضرييب.

املطلوبات يف البيانات املالية  إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أو
وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقًا للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام  ها.أساسوالقيمة اليت يتم احتساب الربح الضرييب على 

 الضرييب أو حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.

. بينما يتم ت الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقبالً يتم االعرتاف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقا
 .االعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبًال عند احتساب الربح الضرييب

البيانات املالية ويتم ختفيضها يف حالة توقع عدم امكانية االستفادة من تلك املوجودات  يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ
  الضريبية جزئياً أو كلياً.

 :النقد وما يوازي النقد  )ق(

ا األ رصدةهو النقد واأل ى بنوك مركزية لد رصدةية ثالثة أشهر فأقل)، وتتضمن: النقد واألصلالنقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر(استحقاقا
ا األ لدى البنوك واملؤسسات املصرفية، وتنـزل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية اليت تستحق خالل مدة رصدةواأل ية ثالثة صلثالثة أشهر(استحقاقا

 املقيدة السحب. رصدةأشهر فأقل ) واأل

 :حصة السهم من األرباح  )ر(

ه العادية. يتم احتساب حصة سهمية وحصة السهم من األرباح املخفضة بالنسبة ألساساأل يعرض املصرف معلومات حول حصة السهم من األرباح
العادية  سهمالعادية للمصرف على املعدل املوزون لعدد األ سهمية بتقسيم صايف الربح أو اخلسارة للفرتة العائد حلملة األساسالسهم من األرباح األ

العادية واملعدل املوزون لعدد  سهمهم من األرباح املخفضة عرب تعديل الربح أو اخلسارة على محلة األاملتداولة خالل الفرتة. يتم احتساب حصة الس
 .حسبما ينطبق ،املمنوح للموظفني سهمالعادية واليت تتضمن خيار األ سهمالعادية املتداولة جلميع تأثريات التخفيضات احملتملة على األ سهماأل
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  أسس اإلعداد  -٣

العادلـة. لقـد املعلومات املاليـة املرحليـة املـوجزة وفقـا ملبـدأ التكلفـة التارخييـة باسـتثناء املوجـودات املاليـة املتـوفرة للبيـع والـيت تظهـر بالقيمـة  لقـد جرى إعداد
ـي تبعــاً لســيولتها جـرى تصــنيف احلســـابات يف املوجــودات واملطلـــوبات حســب طبيعـــة كــل منهــا وجــرى تبويبهــا يف املعلومــات املاليــة مبوجــب ترتيــب تقريـبــ

  ٠النسبية
  تظهر املعلومات املالية باللرية السورية (ل.س.)، عملـة إعداد املعلومات املاليـة، وعملة االقتصاد.

  

  أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات  -٤

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

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

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

  أحكام مهمة لتقدير المخاطر
، واليت قد ينتج عنها خماطر بيان الوضع املايلما يلي التقديرات األساسية املتعلقة باملستقبل، ومصادر أساسية أخرى للتقديرات كما يف تاريخ 

  وبات خالل السنة املالية التالية:التسبب بتعديالت على القيمة الدفرتية للموجودات واملطل

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

ات النقدية املقدرة اليت تنتج ؤكد وجود اخنفاض، قابل للقياس، يف التدفقتوجود معلومات ملموسة  هااخنفاض يف القيمة، يستعمل املصرف لتحديد
من حمفظة القروض. قد تتضمن األدلة معلومات ملموسة تشري إىل حصول تغري سليب يف قدرة مديين املصرف على التسديد، أو إىل وجود أوضاع 

  اقتصادية ذات صلة بعدم قدرة املصرف على حتصيل مستحقاته.
ربات سابقة فيما يتعلق خبسائر متعلقة مبوجودات ذات خماطر ائتمان ودليل موضوعي على األحكام والتقديرات باالستناد إىل خ دارةتستعمل اإل

ة لتلك املتعلقة باحملفظة. عند تقدير وجود اخنفاض يف القيم يقوم املصرف مبراجعة دورية للمنهجية وللتقديرات املستعملة  تدفقات النقدية،الة مشا
اخلسائر الفعلية من جهة و  تقبلية، لتقليل حجم الفروقات اليت قد تنتج بني تقديرات اخلسائر من جهةلتحديد قيمة وتوقيت التدفقات النقدية املس

  أخرى.

  القيمة العادلة لألدوات املالية غري املدرجة
  حتدد القيمة العادلة لألدوات املالية غري املدرجة يف أسواق نشطة، من خالل استعمال تقنيات تقييم.

عمل هذه التقنيات باالعتماد فقط على املعلومات املتوفرة، إال أن بعض العوامل، مثل خماطر االئتمان (اخلاص واملتعلق ضمن اإلطار العملي، تست
  أن تستعمل تقديرات عديدة. دارةاالرتباطات القائمة تتطلب من اإللطرف الثاين)، وحساسية األسواق و با

  .بيان الوضع املايل املرحلي املوجزى القيمة العادلة لألدوات املالية الظاهرة يف ميكن للتغري يف االفرتاضات حول هذه العوامل أن يؤثر عل
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 تدين قيمة املوجودات غري املالية وتكوين املؤونات الالزمة

ـا اجلمهوريـة العربيـة السـورية، قامــت اإل لـك مـن خـالل إجــراء صـول غـري املاليـة وذبتقـدير القيمـة االسـرتدادية لأل دارةيف ظـل الظـروف الراهنـة الـيت متـر 
، ال توجــد مؤشــرات لتكــوين مؤونــات دارة. باعتقــاد اإلمؤشــر علــى تــدين قيمتهــاأي  مراجعــة للقــيم الدفرتيــة هلــذه األصــول لتحديــد فيمــا إذا كــان هنــاك

  .يةإضافتدين 

 مبدأ االستمرارية:

  مرارية وذلـــك حســـب متطلبـــات معيـــار احملاســـبة الـــدويلبتقيـــيم مـــدى قـــدرة املصـــرف علـــى االســـتمرار يف العمـــل علـــى أســاس مبـــدأ االســـت دارةقامــت اإل
ـــا  دارةبتقييمهـــا علـــى جمموعـــة مـــن املؤشـــرات املاليـــة والتشـــغيلية. تعتقـــد اإل دارة. اعتمـــدت اإل١رقـــم  أنـــه وبـــالرغم مـــن حالـــة عـــدم االســـتقرار الـــيت متـــر 

وارد الكافيــة لالســتمرار بالعمــل يف املــدى املســتقبلي املنظــور. بنــاًء عليــه اجلمهوريــة العربيــة الســورية وحالــة عــدم اليقــني املســتقبلية، فــإن املصــرف ميتلــك املــ
 فقد مت إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة على أساس مبدأ االستمرارية.

  

   مصرف سورية المركزيأرصدة لدى نقد و   -٥

 يلي: اممهذا البند  يتكون
  األولكانون   ٣١          ٢٠١٨آذار  ٣١       
    (مدققة) ٧٢٠١          ققة)(غير مد         
    ل.س.          ل.س.        

      ٧,١٥٢,٣٢٥,٨٨١        ٧,٥٤٢,٧٠٣,٨٠٤    نقد يف اخلزينة
    لدى مصرف سورية املركزي: أرصدة

    ١٠,٧٠٣,٣٨٨,٧٧٥        ١٣,٠٠٥,٢٤٠,٤٩٠    حسابات جارية وحتت الطلب  
    ٢,٧٣٦,٩٧٣,٢٧٥        ٢,٨٩٨,١٨٢,٠٨٢    احتياطي نقدي الزامي*  
      ٢٠,٥٩٢,٦٨٧,٩٣١        ٢٣,٤٤٦,١٢٦,٣٧٦    

 ٢٠١١ أيار ٢ تاريخ ٥٩٣٨ رقم القرار الوزراء جملس رئاسة عن الصادرة السورية العربية اجلمهورية يف املطبقة املصرفية والتشريعات للقوانني وفقاً   *
 التوفري ودائع ،الطلب حتت الودائع متوسط من %٥ نسبةب املركزي ةسوري مصرف لدى زاميإل نقدي احتياطيب حتتفظ أن املصارف على

  .للمصرف التشغيلية األنشطة يف استعماله يتم وال إلزامي االحتياطي هذا إن، السكين اإلدخار ودائع باستثناء جلأل والودائع
مصرف سورية املوافقة من قبل على مؤقتًا نتيجة للظروف االستثنائية اليت متر فيها اجلمهورية العربية السورية بعد احلصول لفرعني مت إيقاف العمل 

مت نقل كامل رصيد النقد يف الفروع املغلقة إىل فروع عاملة دون أي  ٢٠١٥خالل عام املركزي حلني زوال هذه الظروف لتعود بعدها للخدمة. 
  ضمن بند خمصصات متنوعة. خسائر ومت إلغاء املخصص املقابل هلا
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 أرصدة لدى مصارف  -٦

  يلي: يتكون هذا البند مما
    (غير مدققة)  ٢٠١٨ آذار ٣١كما في     

    المجموع      خارجيةمصارف       محليةمصارف       
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٢٣,٥٤٢,٥٢٤,٣٨٦    ٤,٧٩٧,٥٧٢,٥٧٠  ١٨,٧٤٤,٩٥١,٨١٦  حسابات جارية وحتت الطلب
    ١٦,٦١٤,٣٦٢,٧٦٢  ١٠,٦٧٢,٦٦٤,٧٤٣    ٥,٩٤١,٦٩٨,٠١٩  أوأقل)أشهر  ٣ي خالل فرتة صل(استحقاقها األ جلودائع أل

    ٤٠,١٥٦,٨٨٧,١٤٨  ١٥,٤٧٠,٢٣٧,٣١٣  ٤,٦٨٦,٦٤٩,٨٣٥٢    

وال توجد لدى  ٢٠١٨آذار  ٣١ كما يف لرية سورية ٢٧,٢٠٢,٧١٢,٦٧١ صارف اليت ال تتقاضى فوائد مبلغبلغت األرصدة لدى كافة امل
  .مقيدة السحب أرصدةاملصرف 
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    (مدققة) ٢٠١٧ كانون األول  ٣١كما في     
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٢٠,١٢٣,٤٤١,٩٢٧    ٢,٩٥٥,٢١٣,٦٨٤  ١٧,١٦٨,٢٢٨,٢٤٣  حسابات جارية وحتت الطلب
    ٢٧,٥١٥,٩٦١,٧٨١  ٢١,٥٨٠,٣٣٥,٦٣٨    ٥,٩٣٥,٦٢٦,١٤٣  أشهر أوأقل) ٣ي خالل فرتة صل(استحقاقها األ جلودائع أل

    ٤٧,٦٣٩,٤٠٣,٧٠٨  ٢٤,٥٣٥,٥٤٩,٣٢٢  ٢٣,١٠٣,٨٥٤,٣٨٦    

وال توجد لدى  ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما يف  لرية سورية ٢٨,٩٨٤,٩٣٠,٢١١مبلغ لدى كافة املصارف اليت ال تتقاضى فوائد  رصدةبلغت األ
  .مقيدة السحب أرصدةاملصرف 

  
 إيداعات لدى مصارف   -٧

  يتكون هذا البند مما يلي:
    (غير مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١ كما في      
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٣,٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٣,٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠  أشهر) ٣ي أكثر من صل(استحقاقها األ جلودائع أل

    ٣,٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٣,٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠    
  

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

    -      -      -    أشهر) ٣ي أكثر من صل(استحقاقها األ جلألودائع 
      -      -      -    

  

  تتقاضى فوائد كما يف توجد لدى املصرف إيداعات ال وال ٢٠١٨آذار  ٣١توجد لدى املصرف إيداعات التتقاضى فوائد كما يف  ال
  .٢٠١٧كانون األول   ٣١

  توجد لدى املصرف إيداعات مقيدة السحب كما يف وال ٢٠١٨آذار  ٣١توجد لدى املصرف إيداعات مقيدة السحب كما يف  ال
  .٢٠١٧كانون األول   ٣١
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  صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة  -٨
  يلي: يتكون هذا البند مما

   األول كانون  ٣١          ٢٠١٨آذار  ٣١       
    (مدققة) ٧٠١٢          (غير مدققة)        
    ل.س.          ل.س.        

  شركات كربى:
      ٩٨٢,١١٩,٥٢٢        ١,١٣٦,٢٢٧,٤١٤    حسابات جارية مدينة  
      ٢٠,٠٥٨,٩٥١        ١٧,٧٩٨,٩٤٣    حسابات دائنة صدفة مدينة  
      ٢٨,٩٦٥,٥٣٩,٦٣١        ٣٢,٢٠٤,١٢١,٨٣١    قروض وسلف  
  )  ٦٠,٠٦٦,٢٣٠(  )  ١١٤,٩٧٨,٦٦٤(  فوائد مقبوضة مقدماً على القروض  

      ٢٩,٩٠٧,٦٥١,٨٧٤       ٣٣,٢٤٣,١٦٩,٥٢٤    صافي تسهيالت شركات كبرى    
  شركات متوسطة وصغرية:

      ١,١١٠,٨٠٠          ٦٤١,١٥٣    حسابات جارية مدينة  
      ٣,٢٣٩,٠٤٣        ٣,٣٨٤,٣٨٦    قروض وسلف  
      ٧,٣٣٤,٤١٥        ٦,٥٣٨,٢٦٠    حسابات دائنة صدفة مدينة  

      ١١,٦٨٤,٢٥٨        ١٠,٥٦٣,٧٩٩    صافي تسهيالت شركات متوسطة وصغيرة    
  أفراد:

      ١١٨,٤٩٠,٠٣٦        ١٢٠,٠٠٦,٥٤٦    قروض وسلف  
        ٣١٩,٢٦٤          ٢٥٩,٩٥٩    حسابات دائنة صدفة مدينة  

      ١١٨,٨٠٩,٣٠٠        ١٢٠,٢٦٦,٥٠٥    صافي تسهيالت أفراد    

  قروض سكنية:
      ٣٣٥,٥١٣,٢٠٦        ٣٢٣,٦٦٠,٤٩٠    قروض سكنية  

      ٣٣٥,٥١٣,٢٠٦        ٣٢٣,٦٦٠,٤٩٠    صافي تسهيالت قروض سكنية    

          ,٣٨٣٠,٣٧٣,٦٥٨,٦        ٣١٨٣٣,٦٩٧,٦٦٠      
  ينـزل:

  )  ٤,٣٠٨,٢٤٥,٨٣٤(  )  ٤,٢٠٩,٩٨٥,٤٠٧(  خمصص تدين قيمة التسهيالت االئتمانية املباشرة (ديون منتجة)  
  )  ٢,٦٨٦,٤٢٧,٠٢٢(  )  ٢,٧٥٥,٧٩٣,٧١٢(  خمصص تدين قيمة التسهيالت االئتمانية املباشرة (ديون غري منتجة)  
  )  ٢,٢٤١,١١٣,٧١٨(  )  ٢,٤٦٦,٣٧٧,٢٩٠(  الفوائد والعموالت املعلقة على الديون غري املنتجة  

      ٢١,١٣٧,٨٧٢,٠٦٤        ٢٤,٢٦٥,٥٠٣,٩٠٩    صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة    
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 من رصيد التسهيالت االئتمانية املباشرة ك %١٩,٩١لرية سورية أي مانسبته  ٦,٧٠٨,٧٣٧,٩٨٨بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة املباشرة 
كانون   ٣١من رصيد التسهيالت االئتمانية املباشرة كما يف  %١٩,٣٦لرية سورية أي مانسبته  ٥,٨٨٠,٠٢٨,٨٠٦مقابل ( ٢٠١٨آذار  ٣١كما يف 

  ).٢٠١٧األول 
من رصيد التسهيالت  %١٣,٥٨لرية سورية أي ما نسبته  ٤,٢٤٢,٣٦٠,٦٩٨بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة بعد تنـزيل الفوائد املعلقة 

  ٣١كما يف  %١٢,٩٣لرية سورية أي ما نسبته  ٣,٦٣٨,٩١٥,٠٨٨مقابل ( ٢٠١٨آذار  ٣١كما يف  بعد تنزيل الفوائد املعلقةية املباشرة االئتمان
  ).٢٠١٧األول  كانون

لرية سورية   ٢٠,١١٩,٧٥١(مقابل  ٢٠١٨آذار  ٣١كما يف لرية سورية كما يف   ٢٠,١١٩,٧٥١بلغت التسهيالت االئتمانية غري املباشرة وغري العاملة 
  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١كما يف 

لرية سورية كما  ٢,٦٤٤,٠٩٠مقابل ( ٢٠١٨آذار  ٣١كما يف لرية سورية كما يف   ٢,٦٤٦,٦٩٤بلغ خمصص تدين التسهيالت االئتمانية غري املباشرة 
  ).١٧واليت تظهر ضمن املخصصات املتنوعة (إيضاح  )٢٠١٧كانون األول   ٣١يف 

  تمانية ممنوحة للحكومة السورية أو بكفالتها.ال يوجد تسهيالت ائ
  
  



 

 - ٢٥ -

  إن حركة خمصص تدين التسهيالت االئتمانية املباشرة كانت كما يلي:
    (غير مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١ كما في      
    المجموع      األفراد      الشركات      
  ل.س.      .س.ل      .س.ل      

    ٦,٩٩٤,٦٧٢,٨٥٦     ٤٢٠,٥٨٢,٩٧٣    ٦,٥٧٤,٠٨٩,٨٨٣   ةفرت الرصيد يف أول ال
  )  ٢٨,٨٩٣,٧٣٧( )  ٢٣,١٤٦,٨٦٦( )  ٥,٧٤٦,٨٧١(  ةفرت الالتغري خالل 

    -          -          -      (ديون مشطوبة) ةفرت الاملستخدم خالل 
اية     ٦,٩٦٥,٧٧٩,١١٩       ٣٩٧,٤٣٦,١٠٧        ٦,٥٦٨,٣٤٣,٠١٢    ةفرت الالرصيد يف 
  ةفتر الالرصيد في أول 

   ٢,٦٨٦,٤٢٧,٠٢٢    ٤٢,٥٣٩,٤٤٨    ٢,٦٤٣,٨٨٧,٥٧٤    للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
   ٣٤٨,٤,٣٠٨,٢٤٥       ٣٧٨,٠٤٣,٥٢٥       ٣,٩٣٠,٢٠٢,٣٠٩    للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 

      ٦,٩٩٤,٦٧٢,٨٥٦       ٤٢٠,٥٨٢,٩٧٣       ٦,٥٧٤,٠٨٩,٨٨٣    
  ةفتر الالتغير خالل 

  إضافات:
   ٧٤,١٧٥,٠٤٥   ٢,١٣٦,٠٠٣    ٧٢,٠٣٩,٠٤٢    للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة   
  فروقات أسعار صرف ناجتة عن تكوين مؤونات  
   ٥,٥٠٧,٥١٠     -     ٥,٥٠٧,٥١٠    غري املنتجة للديون بالعمالت األجنبية    
    ٨,٣٧٧,٧٠٥         ١٧٧,٧٠٤       ٨,٢٠٠,٠٠١    للديون املنتجةخمصص تدين القيمة   
  فروقات أسعار صرف ناجتة عن تكوين مؤونات  
    ٢٥,٦٤٧,٧٦٠    -      ٢٥,٦٤٧,٧٦٠    املنتجة للديون جنبيةبالعمالت األ    

  :*استردادات
  ) ١٠,٣١٥,٨٦٥( ) ٢,٢٣١,١٥٢( ) ٨,٠٨٤,٧١٣(  للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة   
  ) ١٣٢,٢٨٥,٨٩٢(  )  ٢٣,٢٢٩,٤٢١(  )  ١٠٩,٠٥٦,٤٧١(  للديون املنتجةخمصص تدين القيمة   

    )٢٨,٨٩٣,٧٣٧(  ) ٢٣,١٤٦,٨٦٦(  )  ٥,٧٤٦,٨٧١  (  
  (ديون مشطوبة) ةفتر الالمستخدم خالل 

    -          -          -     للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
   -         -         -     للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 

        -          -          -    
  ةفتر الالرصيد في نهاية 

   ٢,٧٥٥,٧٩٣,٧١٢    ٤٢,٤٤٤,٢٩٩     ٢,٧١٣,٣٤٩,٤١٣    للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
   ٤,٢٠٩,٩٨٥,٤٠٧       ٣٥٤,٩٩١,٨٠٨       ٣,٨٥٤,٩٩٣,٥٩٩    للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 

      ٦,٩٦٥,٧٧٩,١١٩       ٣٩٧,٤٣٦,١٠٧       ٦,٥٦٨,٣٤٣,٠١٢    



 

 - ٢٦ -

  
    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في       
    المجموع      األفراد      الشركات      
  ل.س.      .س.ل      .س.ل      

    ٦,٦٥٢,٤٣٩,٤٨٨    ٤٨٧,٠٢٦,٥٨٢    ٦,١٦٥,٤١٢,٩٠٦   يف أول السنةالرصيد 
    ٥٣٣,٧٩٣,١٧٤   )  ٦٥,١١٦,٢٥٨(    ٥٩٨,٩٠٩,٤٣٢    التغري خالل السنة

  ) ١٩١,٥٥٩,٨٠٦(  )    ١,٣٢٧,٣٥١(  ) ١٩٠,٢٣٢,٤٥٥(  (ديون مشطوبة) املستخدم خالل السنة
اية السنة    ٦,٩٩٤,٦٧٢,٨٥٦       ٤٢٠,٥٨٢,٩٧٣      ٦,٥٧٤,٠٨٩,٨٨٣    الرصيد يف 
  الرصيد في أول السنة
   ٢,٧١٥,٢٥٧,٢٢٥    ٤٦,٩٩٧,٤٥١    ٢,٦٦٨,٢٥٩,٧٧٤    للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
   ٣,٩٣٧,١٨٢,٢٦٣       ٤٤٠,٠٢٩,١٣١      ٣,٤٩٧,١٥٣,١٣٢    للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 

      ٦,٦٥٢,٤٣٩,٤٨٨       ٤٨٧,٠٢٦,٥٨٢      ٦,١٦٥,٤١٢,٩٠٦   
  ر خالل السنةالتغي

  إضافات:
   ٢٧٧,٢٨٧,٩٥١    ٧,٤٣٧,٣١٣    ٢٦٩,٨٥٠,٦٣٨    للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 

  فروقات أسعار صرف ناجتة عن تكوين مؤونات
  )  ١٠,٤٨٦,١٥٥(   -   ) ١٠,٤٨٦,١٥٥(  غري املنتجة للديون بالعمالت األجنبية  

    ٦٤٨,٣٦٢,٩١٧       ٥٩٨,٦٤٧    ٦٤٧,٧٦٤,٢٧٠    للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 
  فروقات أسعار صرف ناجتة عن تكوين مؤونات

  )  ١٢٦,٧٣٦,٣٩٨(   -   ) ١٢٦,٧٣٦,٣٩٨(  املنتجة للديون بالعمالت األجنبية  
  :*استردادات

  ) ١٠٤,٠٧٢,١٩٣( )  ١٠,٥٦٧,٩٦٥( ) ٩٣,٥٠٤,٢٢٨(  للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
  ) ١٥٠,٥٦٢,٩٤٨(  )    ٦٢,٥٨٤,٢٥٣(  ) ٨٧,٩٧٨,٦٩٥(  ن املنتجةللديو خمصص تدين القيمة 

      ٥٣٣,٧٩٣,١٧٤    )   ٦٥,١١٦,٢٥٨(    ٥٩٨,٩٠٩,٤٣٢     
  (ديون مشطوبة) المستخدم خالل السنة

  ) ١٩١,٥٥٩,٨٠٦( )  ١,٣٢٧,٣٥١( ) ١٩٠,٢٣٢,٤٥٥( للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
   -         -        -     للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 

    )١٩١,٥٥٩,٨٠٦( )  ١,٣٢٧,٣٥١( ) ١٩٠,٢٣٢,٤٥٥ (  
  الرصيد في نهاية السنة
   ٢,٦٨٦,٤٢٧,٠٢٢    ٤٢,٥٣٩,٤٤٨    ٢,٦٤٣,٨٨٧,٥٧٤    للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
   ٤,٣٠٨,٢٤٥,٨٣٤       ٣٧٨,٠٤٣,٥٢٥      ٣,٩٣٠,٢٠٢,٣٠٩    للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 

      ٦,٩٩٤,٦٧٢,٨٥٦       ٤٢٠,٥٨٢,٩٧٣      ٩,٨٨٣٦,٥٧٤,٠٨   



 

 - ٢٧ -

  إن حركة الفوائد املعلقة كانت كما يلي:
  كانون األول   ٣١      (غير مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١      

    (مدققة) ٧٢٠١        المجموع      األفراد      الشركات      
    ل.س.        ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ١,٦٩٧,٨٩٣,٤٦٢      ٢,٢٤١,١١٣,٧١٨    ٢٤,٠٨٤,٥٨٤    ٢,٢١٧,٠٢٩,١٣٤  الرصيد أول الفرتة / السنة
  :يضاف

    ٨٢٠,٤٤٧,٣٢٨      ٢٣٠,٥٨٨,٧١١    ٢,٥٥٢,٨٣٥    ٢٢٨,٠٣٥,٨٧٦  فوائد معلقة خالل الفرتة / السنة  
  ينـزل:

  )  ٦٥,٦٥٥,٤٠٠(  )  ١,٤٦٢,٤٦٧(  )  ١,٤٦٢,٤٦٧(    -    الفوائد املعلقة املشطوبة  
  )  ٢٠٧,٨٩٣,١٤٤(  )  ٦,١٦٠,٨٠٢(  )  ٢,٤١٩,٧٣٣(  )  ٣,٧٤١,٠٦٩(  الفوائد املعلقة املسرتدة*  
  الناتج عن فرق سعر صرف  
  )  ٣,٦٧٨,٥٢٨(    ٢,٢٩٨,١٣٠    -      ٢,٢٩٨,١٣٠  بالعملة األصلية     

    ٢,٢٤١,١١٣,٧١٨      ٢,٤٦٦,٣٧٧,٢٩٠    ٢٢,٧٥٥,٢١٩    ٢,٤٤٣,٦٢٢,٠٧١   

القرار رقم و  ٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣) تاريخ ٤/م ن/ب٩٠٢على أحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم ( بناءً نظرًا للظروف االقتصادية الراهنة و 
وتعميم  ٢٠١٥آذار  ٩) الصادر بتاريخ ١/م/١١٤٥رقم ( وتعميم حاكم مصرف سورية املركزي ٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٧٩(

/م ٩٠٢(تمرار العمل بالقرار والذي مت التأكيد فيه على اس ٢٠١٥حزيران  ٣٠) الصادر بتاريخ ١/م/٢٢٧١حاكم مصرف سورية املركزي رقم (
مت إجراء اختبارات جهد على حمفظة التسهيالت االئتمانية، وبناء على تطورات احملفظة  ٢٠١٨حلني صدور تعليمات جديدة، خالل عام  )٤ن/ب

لرية سورية  ٢,٩٤٩,٠٣٤,٤١٨البالغة قيمته  ٢٠١٧لرية سورية من مؤونة االخنفاض اإلمجايل املكونة خالل عام  ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ مت اسرتداد مبلغ
  ٢٩) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٧٩القرار رقم (و  ٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣) تاريخ ٤/م ن/ب٩٠٢وتشكيله ضمن املخصصات واجبة التكوين وفق القرار (

ملركزي وتعميم حاكم مصرف سورية ا ٢٠١٥آذار  ٩) الصادر بتاريخ ١/م/١١٤٥رقم ( وتعميم حاكم مصرف سورية املركزي ٢٠١٤كانون الثاين 
حلني صدور تعليمات  )٤/م ن/ب٩٠٢(والذي مت التأكيد فيه على استمرار العمل بالقرار  ٢٠١٥حزيران  ٣٠) الصادر بتاريخ ١/م/٢٢٧١رقم (

مة مؤونة قيزيادة املؤونة لتصبح عدم . إرتأت اإلدارة ٢٠١٨عام  الربع األول منجديدة، وبناء على سيناريوهات إختبارات اجلهد اليت مت اجراؤها يف 
  .٢٠١٨ آذار ٣١لرية سورية كما يف  ٢,٨٧٩,١٨٠,٠٦٨االخنفاض اإلمجايل 

قرار جملس النقد والتسليف رقم الناجتة عن ديون مت تسديدها أو تسديد املتأخر منها خالل العام مبا يتوافق مع الفوائد تشكل االسرتدادات قيمة   *
  .٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣) تاريخ ٤/م ن/ب٩٠٢(

  
  ودات مالية متوفرة للبيعموج  -٩

  كانون األول   ٣١          ٢٠١٨آذار  ٣١     يتكون هذا البند مما يلي :
      (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)        
    ل.س.          ل.س.        
    -          -      إيداعشهادات   
    ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧        ٢,١٩٠,٠٠٢,٠٧١    (ذات عائد ثابت)سندات شركات   

      ٨٣٧٢,٢٥٣,٣٩٦,        ٢,١٩٠,٠٠٢,٠٧١    
  



 

 - ٢٨ -

  شهادات إيداع: -أ
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٨آذار  ٣١       
      (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)        
    ل.س.          ل.س.        
      ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠        -      يداعلشهادات اإل مسيةالقيمة اال  
  )  ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠(      -      القيمة األمسية لشهادات اإليداع املستحقة  
  )  ٣٠,٤٨٩,٤٨٠(      -      احلسم  
      ٤٠,٩٨٤,٠٠٠        -      العالوة  
      ١٠,٤٩٤,٥٢٠        -      يداعالقيمة الدفرتية لشهادات اإل  
      ٣٠,٤٨٩,٤٨٠        -      إطفاء احلسم  
  )  ٤٠,٩٨٤,٠٠٠(      -      إطفاء العالوة  

       -          -      

سنوية  إمسيةبفائدة ارف جتارية غري مقيمة بالدوالر األمريكي صادرة عن مص إيداع) قيمة شهادات إيداعمتثل املوجودات املالية املتوفرة للبيع (شهادات 
  .٢٠١٧استحقت كافة تلك السندات خالل عام  .%٥,٣٧٥

  

  سندات شركات (ذات عائد ثابت): -ب
  كانون األول  ٣١         ٢٠١٨آذار  ٣١        
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)        
    ل.س.          ل.س.        
      ٢,١٠٥,٨٨٠,٠٠٠        ٢,١٠٥,٨٨٠,٠٠٠    للسندات  مسيةالقيمة اال    
      ١٣,٧٣٤,٠٠٠        ١٣,٧٣٤,٠٠٠    العالوة    
  )    ٨٧١,١٢٨(  )    ٨٧١,١٢٨(  احلسم    
      ٢,١١٨,٧٤٢,٨٧٢        ٢,١١٨,٧٤٢,٨٧٢    القيمة الدفرتية للسندات    
  )  ٨,٨٣٩,٤٦٤(  )  ٩,١٤١,٧٤٣(  إطفاء العالوة    
        ٧٢٢,٦٣٩          ٧٤٤,٠٩١    إطفاء احلسم    
      ١٤٢,٧٧٠,٧٩٠        ٧٩,٦٥٦,٨٥١    القيمة العادلةزيادة يف     

        ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧        ٢,١٩٠,٠٠٢,٠٧١      
  

 إمسيـةبفائـدة  بالـدوالر األمريكـي متثل املوجودات املالية املتـوفرة للبيـع (سـندات شـركات ذات عائـد ثابـت) قيمـة سـندات صـادرة عـن شـركات غـري مقيمـة
بشـراء أيـة سـندات شـركات كمـا مل تسـتحق أي  ٢٠١٨عـام الربـع األول مـن   يقـم املصـرف خـاللمل .%٦,٢٥و %٤,٧٥سنوية ثابتة ترتاوح مـا بـني 

  من السندات املشرتاة مسبقاً.



 

 - ٢٩ -

 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  -١٠

  مما يلي:من يتكون هذا البند 
  كانون األول  ٣١         ٢٠١٨آذار  ٣١        
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)        
    ل.س.          ل.س.        
      ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣        ٨,٣٦٩,٣١٧,١٣٨    سندات صادرة عن مصارف (ذات عائد ثابت)  

      ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣        ٨,٣٦٩,٣١٧,١٣٨      
  سندات صادرة عن مصارف (ذات عائد ثابت):

  كانون األول  ٣١         ٢٠١٨آذار  ٣١        
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)        
    ل.س.          ل.س.        

      ٥,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠        ٥,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠    مسية للسندات قيمة االال  
      -          ٢,٨٣٤,٠٠٠,٠٠٠     املشرتاة مسية للسنداتالقيمة اال  
  )  ٤٩,١٥٩,٠٠٠(  )  ٥١,١٦٤,٦٠٠(  احلسم  
      ١٤٥,٧٤٣,٩٠٠        ١٥٣,٠٠٣,٣٠٠    العالوة  
      ٥,٥٤٦,٥٨٤,٩٠٠        ٨,٣٨٥,٨٣٨,٧٠٠    القيمة الدفرتية للسندات  
  )  ١,٠٩٣,٣٦٢(  )  ٢١,٣٤٦,٦٤٣(  لعالوةإطفاء ا  
        ٢٣٧,٤٨٥        ٤,٨٢٥,٠٨١    إطفاء احلسم  

      ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣        ٨,٣٦٩,٣١٧,١٣٨      

 %٢,٧٥ بـني ترتاوح بفائدة األمريكي بالدوالر مقيمة غري جتارية مصارف عن صادرة سندات االستحقاق تاريخ حىت ا احملتفظ املالية املوجودات متثل
 .٢٠٢٠و ٢٠١٩ عامي خالل تستحق أمريكي دوالر ٦٥٠٠٠٠٠ بقيمة سندات بشراء املصرف امق ،%٧,٥ إىل
  

  موجودات ضريبية مؤجلة  -١١

 يتكون هذا البند ممايلي:
  كانون األول   ٣١         ٢٠١٨آذار  ٣١        
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)        

    ل.س.          ل.س.      :موجودات ضريبية مؤجلة ناجتة عن
      ٣٥٦,٤٢٣,٩٧٧        ٩٦,٣٠٥,١٢١    الفرتة / السنةيف بداية  الرصيد كما
  )  ٢٦٢,٣٨٤,١٥٣(      -       ضريبة الدخلمصروف 

  التغري يف القيمة العادلة إطفاء / (تشكيل) ضريبة على 
      ٢,٢٦٥,٢٩٧        ١٥,٧٧٨,٤٨٥    )٩(إيضاح  للموجودات املالية املتوفرة للبيع  

اية        ٩٦,٣٠٥,١٢١        ٢,٠٨٣,٦٠٦١١    الفرتة / السنةالرصيد كما يف 

  تباع أسلوب التقاص يف احتساب املوجودات واملطلوبات الضريبية فيما خيص املوجودات املالية املتوفرة للبيع.مت إ



 

 - ٣٠ -

  كما يلي:املؤجلة الناجتة عن ربح الفرتة  مت احتساب املوجودات الضريبية 
   آذار ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في         
    (غير مدققة) ٢٠١٧          ر مدققة)(غي ٨٢٠١        
    ل.س.          ل.س.        

      ١٣٣,٦٦٤,٤٧١        ٤,٠٩٨,٦٠٠    صايف الربح قبل الضريبة
    ١,١٩٥,٤٥٠        ١,٣٤٧,٩٢٥    ستهالك املباينا

      ١,٦٠٩,٨١٣        ٢,٤٦٦,٢٠٠    استهالك حتسينات على املباين اململوكة
    -      )  ٨٥,٠٠٠,٠٠٠(  (الديون املنتجة) االئتمانيةخمصص اخلسائر اسرتداد 

        ١٦٩,٢٣٢        -      ديون معدومة
  )  ٨,٠٧٦,٨٧٤(  )  ٤٧,٢٨٥,٨٩٢(  للضريبة اسرتداد مؤونات خضعت مسبقاً 

    -            ٢٩٣,٣٦٣    ضريبة عقود غري مقيمني
    ٢,٣١٠,٤٠٠        ٣,٠٩٩,٧٠٠    خمصص تقلب أسعار القطع

    ٦,١٥٣,٦٥٤        ٨,٣٧٧,٧٠٥    خمصص تدين قيمة الديون املنتجة
        ٨٧٧,٥١٥        -        مةغرا
    ١٣٧,٩٠٣,٦٦١    )  ١١٢,٦٠٢,٣٩٩(  الضريبية/ الربح  )اخلسارة(
  )  ٣٤,٤٧٥,٩١٥(      -      )%٢٥( السنةأرباح  عن الدخل ضريبة ) / إيرادمصروف(

  )  ١,٧٢٣,٧٩٦(      -      *)%١٠(ضريبة إعادة إعمار 

  )  ٣٦,١٩٩,٧١١(      -      إمجايل الضريبة

العام  ملصروف خمصص اخلسائر االئتمانية اإلفرادي مقابل تسهيالت غري منتجة حيث مت اعتباره نفقة مقبولة ضريبيًا يف مت تغيري املعاجلة الضريبية
  .٢٠١٠واخلاص بالعام  ٢٠١١استناداً للبيان الضرييب للمصارف الصادر عن وزارة املالية للعام  ٢٠١١

  .٢٠١٧لعام  ٤٦بناء على القانون رقم  %١٠مت تعديل نسبة املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار لتصبح   *

العام  يف مت تغيري املعاجلة الضريبية ملصروف خمصص اخلسائر االئتمانية اإلفرادي مقابل تسهيالت غري منتجة حيث مت اعتباره نفقة مقبولة ضريبياً 
  .٢٠١٠ام واخلاص بالع ٢٠١١استناداً للبيان الضرييب للمصارف الصادر عن وزارة املالية للعام  ٢٠١١

  الضريبية املؤجلة الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع كما يلي: مت احتساب املطلوبات
  ٢٠١٧ كانون األول  ٣١         ٢٠١٨آذار  ٣١        
    (مدققة)          (غير مدققة)        
    ل.س.          ل.س.        

  صايف التغري يف القيمة العادلة
اية للموجودات امل     ١٤٢,٧٧٠,٧٩٠        ٧٩,٦٥٦,٨٥١    / السنة الفرتةالية املتوفرة للبيع يف 

      %٢٥          %٢٥      معدل الضريبة 

      ٣٥,٦٩٢,٦٩٨        ١٩,٩١٤,٢١٣    )١٩(إيضاح  مطلوبات ضريبة مؤجلة
  



 

 - ٣١ -

  :مت احتساب ضريبة الدخل املؤجل كمايلي
  ٢٠١٧ كانون األول  ٣١         ٢٠١٨آذار  ٣١        
    (مدققة)          (غير مدققة)        
    ل.س.          ل.س.        

  )    ٢٦٢,٣٨٤,١٥٣(      -      مصروف ضريبة دخل   
    -          -      مؤجلة عن أعوام سابقةإطفاء موجودات ضريبية   

        -      )٢٦٢,٣٨٤,١٥٣    (  

لرية سورية كما يف  ٢٦٢,٣٨٤,١٥٣قررت إدارة املصرف عدم احتساب ضريبة دخل مؤجل واالستمرار بإطفاء املوجودات الضريبية املؤجلة والبالغة 
منها على مدى اخلمس سنوات السابقة، ومل يتم إطفاء أي موجودات ضريبية مؤجلة لفرتة الثالثة  واليت مل يتم االستفادة ٢٠١٧كانون األول   ٣١

  .٢٠١٨آذار  ٣١أشهر املنتهية يف 

للموجودات املالية املتوفرة للبيع وحركة املوجودات الضريبية املؤجلة خالل  ملخص حركة املطلوبات الضريبية املؤجلة الناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة
  الفرتة / السنة:

  كانون   ٣١كما في             
    ٢٠١٧األول       ٢٠١٨آذار  ٣١كما في       
    نهاية السنة     نهاية الفترة      طفاءإ      المكون خالل الفترة      بداية الفترة       
    س.ل.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س      
    ١٣١,٩٩٧,٨١٩    ١٣١,٩٩٧,٨١٩    -      -      ١٣١,٩٩٧,٨١٩  مؤجلة ضريبيةموجودات 
  )  ٣٥,٦٩٢,٦٩٨(  )  ١٩,٩١٤,٢١٣(    ١٥,٧٧٨,٤٨٥    -    )  ٣٥,٦٩٢,٦٩٨(  مؤجلة  ضريبيةمطلوبات 

    ٩٦,٣٠٥,١٢١    ١١٢,٠٨٣,٦٠٦    ١٥,٧٧٨,٤٨٥    -      ٩٦,٣٠٥,١٢١    
  



 

 - ٣٢ -

 موجودات أخرى  -٢١

   يلي: يتكون هذا البند مما
  كانون األول   ٣١         ٢٠١٨آذار  ٣١        
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)        
    ل.س.          ل.س.        
  ات برسم القبض:وإيراد فوائد

      ٣,٥٩٣,٨٠٤        ٣١,٦١٥,٥٠٢    مصارف  
      ٦,٥١٢,٦٥٦        ٢١,٧٦١,٠٨٩    تسهيالت ائتمانية  
      ٢٨,٠١١,٥١٣        ٣٤,٠٩٥,٤٤٠    موجودات مالية متوفرة للبيع  
ا حىت تاريخ االستحقاقمالية  موجودات         ٣٦,١٠٦,٦٤٧        ١٢٩,٠٥٠,٠٩٧    حمتفظ 
        ٧٤,٢٢٤,٦٢٠        ٢١٦,٥٢٢,١٢٨      

      ١,٠٤٢,٠٣٠,٦٥٧        ١,٠٤٠,٨٩٨,٥٢٧    *مصاريف مدفوعة مقدماً 
      ٤٤,٧١٩,٦٦١        ٥٧,٠٠٩,٥٧١    خمزون مطبوعات وقرطاسية
      ٢٢,٣٩٣,٥١١        ٣٤,٣٤٣,٣٣٥    سلف لقاء تعهدات أعمال

       ١٢٧,٠٠٠          ١٢٧,٠٠٠      وابعط

      -            ٩٢٠,٥٨٢    حواالت برسم التحصيل
      ٢٥٣,٤٨٦,٦٦٢        ٢٥٣,٤٨٦,٦٦٢    ضريبة قابلة لالسرتداد**

      ١٥٤,٨١٦,٣٢٩        ٥٢٦,٦٥٨,٩٣٦    أخرىموجودات 
      ٨,١١٤,٩٠٧        -      تقاص شيكات

      ٣,٥٠٠,٠٠٠        ٣,٥٠٠,٠٠٠    وزارة الشؤون االجتماعية والعمل –تأمينات مدفوعة 
      ٥٧,٨٤٩,٣٧٨        ٥٧,٨٤٩,٣٧٨    موجودات ثابتة آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون مستحقة***

        ١,٦٦١,٢٦٢,٧٢٥        ٢,١٩١,٣١٦,١١٩      

 ٢٠١٨آذار  ٣١لرية سورية كما يف  ٩٧٨,٢١٩,١١١ جيار عقارات مدفوعة مقدمًا بقيمةصاريف مدفوعة مقدمًا على مصاريف إحيتوي بند م  **
مدفوع مقدمًا لفرعني من فروع املصرف ولغاية عشر  جيار)، متثل قيمة إ٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٩٨٩,٧٧٩,٨٨٨قابل (م

  سنوات.
ادها، حيث مل يتم حسمها من خسائر دمت دفعها من قبل املصرف ومن املتوقع اسرت  ٢٠١٦اد قيمة ضريبة أعمال عام دمتثل الضريبة قابلة لالسرت   **

 .٢٠٠٣لعام  ٢٤من قانون ضريبة الدخل رقم  ١٢لك استناداً إىل املادة ذالسنوات السابقة و 

، ومت ٢٠١٦كانون األول   ١٦آلت ملكيتها للمصرف إليفاء ديون مستحقة موجودات انتقلت ملكيتها للمصرف بتاريخ  اليتمتثل املوجودات   ***
/ب من ١٠٠/٢ية العقارين خالل عامني من تاريخ التملك، وفق أحكام املادة ختفيض دين العميل املستحق بنفس القيمة حيث سيتم تصف

  .٢٠٠٢لعام  ٢٣القانون رقم 



 

 - ٣٣ -

  مصرف سورية المركزيوديعة مجمدة لدى  -٣١

 مساهلامن رأ %١٠اص أن حتتجز يتوجب على مصارف القطاع اخل ٢٠٠١) لعام ٢٨رقم (رة (ب) من القانون لفق) ا١٢ادة (بناًء على أحكام امل
  يلي: يتكون هذا البند مما. لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد ميكن اسرتداده عند تصفية املصرف

  األولكانون   ٣١          ٢٠١٨آذار  ٣١        
    (مدققة)٧٢٠١          (غير مدققة)        
    ل.س.          ل.س.        

      ١٨٩,٨٤١,٧٥٠        ١٨٩,٨٤١,٧٥٠    لرية سورية
    ٠,١٠٧,١٥٣٢,٩٠        ٢,٩٠٠,١٠٧,١٥٣    دوالر أمريكي

      ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣        ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣      
  
 مصارفودائع   -٤١

  :ييل يتكون هذا البند مما
    (غير مدققة)  ٢٠١٨آذار  ٣١      
    المجموع      خارجيةمصارف       محليةمصارف       
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ١١,٢٠٩,٠٥٨,٨٦٩    -      ١١,٢٠٩,٠٥٨,٨٦٩  حسابات جارية وحتت الطلب
    ١٩,٥٧٩,٤٣٥,٣٩٣    -      ٥٧٩,٤٣٥,٣٩٣,١٩  ودائع ألجل

    ٣٠,٧٨٨,٤٩٤,٢٦٢    -      ٣٠,٧٨٨,٤٩٤,٢٦٢    

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

    ١٠,٩٣٩,٢٤٧,٨٩٠    -      ١٠,٩٣٩,٢٤٧,٨٩٠  حسابات جارية وحتت الطلب
    ١٨,٩٣٢,٩٩٩,٤٧٥    -      ١٨,٩٣٢,٩٩٩,٤٧٥  جلودائع أل

    ٢٩,٨٧٢,٢٤٧,٣٦٥    -      ٢٩,٨٧٢,٢٤٧,٣٦٥    



 

 - ٣٤ -

  ودائع الزبائن  -٥١

 يتكون هذا البند ممايلي :
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٨آذار  ٣١       
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)         
    ل.س.          ل.س.        

      ٩,٠٧٨,٣٤٩,٠١٢        ٩,٩٥٣,٩٦٦,٧٠٥    حسابات جارية وحتت الطلب
      ٣٩,٨٢٤,٦٢٥,٦٥٦        ٤٢,٤٠٣,٠٠٢,٤٦١    وخاضعة إلشعار جلودائع أل

      ٢٥١,٣٥٥,٦٩١        ٢٥٥,٢٩٨,٥٣٠    ودائع جممدة *
      ٦٣٧,٤٧٦,١٤٢        ٧١٨,٧٠٩,٥٩٢    ودائع التوفري

      ٤٩,٧٩١,٨٠٦,٥٠١        ٥٣,٣٣٠,٩٧٧,٢٨٨      

(مقابل  ٢٠١٨آذار  ٣١ الودائع كما يفإمجايل ن م %١٥,٤٨ما نسبته أي  لرية سورية ٨,٢٥٥,٧٧٩,٣٧١بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد 
  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١ الودائع كما يفإمجايل من  %١٤,٨٤ما نسبته أي  لرية سورية ٧,٣٩١,٤٣٢,٩٦٤

 ادة رأس وقيمة حقوق األفضلية الناشئة عن زييل غري مصريف لشركات قيد التأسيس ميثل هذا البند مبلغ الودائع اجملمدة لقاء رأس مال قطاع ما
كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١٨٨,٠٦٥,٦١٥(مقابل  ٢٠١٨ آذار ٣١كما يف لرية سورية   ١٨٤,٢١٧,٩٤٧مال املصرف بقيمة 

 .٢٠١٨آذار  ١١وبدأ املصرف بتوزيعها على املسامهني الذين مل ميارسوا حق األفضلية يف االكتتاب بتاريخ )، ٢٠١٧

  كما يف لرية سورية ٢٧٥,١٢٩,٩٥٥(مقابل  ٢٠١٨ آذار ٣١كما يف  لرية سورية ٢٨٩,٧٣٤,٨٢٦بلغت ودائع مقيدة السحب مبلغ 
  .)٢٠١٧كانون األول   ٣١
  
  مينات نقديةأت  -٦١

 يلي: يتكون هذا البند مما
  األولكانون   ٣١          ٢٠١٨آذار  ٣١       
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)        
  ل.س.          ل.س.        

      ١,١٥٠,٣١٣,١٧٤        ٢,٤٢١,٥٦٥,٠٣٣    رةتأمينات مقابل تسهيالت مباش
      ١,١٦٦,٨٤٩,٥٩٩        ٩٨٧,٣٨٠,٢٨٢    تأمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة

      ٨٣,٤٧٦,٢٠١        ١٧٣,٠٦٣,٩٧٢    تأمينات نقدية أخرى

      ٢,٤٠٠,٦٣٨,٩٧٤        ٣,٥٨٢,٠٠٩,٢٨٧      

  



 

 - ٣٥ -

  مخصصات متنوعة  -٧١
يتوجب على املصارف العاملة يف سورية أن حتتجز مؤونة لتقلبات ، حيث ٢٠٠٨شباط  ٤) تاريخ ١/م ن/ب٣٦٢على قرار جملس النقد والتسليف رقم (القطع بناًء  أسعاريتألف هذا البند من مؤونة تقلبات 

قرار جملس النقد والتسليف أحكام مبا يتوافق مع  )فاالتالكالتسهيالت غري املباشرة (خمصصات إىل  ةإضافمن وسطي مراكز القطع التشغيلية خالل الشهر  % ٥ أساسالصرف. هذه املؤونة تشّكل على  أسعار
آذار  ٩ ) الصادر بتاريخ١/م/١١٤٥رقم (وتعميم حاكم مصرف سورية املركزي  ٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٧٩القرار رقم (و  ٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣) تاريخ ٤/م ن/ب٩٠٢رقم (
وتتوزع  حلني صدور تعليمات جديدة  )٤/م ن/ب٩٠٢(والذي مت التأكيد فيه على استمرار العمل بالقرار  ٢٠١٥حزيران  ٣٠) الصادر بتاريخ ١/م/٢٢٧١وتعميم حاكم مصرف سورية املركزي رقم (٢٠١٥
  كاآليت:

    مدققة)(غير  ٢٠١٨آذار  ٣١كما في     
    الفترةنهاية رصيد       فروقات أسعار صرف      رةالمسترد خالل الفت      المستخدم خالل الفترة      الفترةخالل المكون       الفترةبداية رصيد     
  ليرة سورية      ليرة سورية      ليرة سورية      ليرة سورية      ليرة سورية      ليرة سورية    
  خمصص تدين تسهيالت ائتمانية غري مباشرة

      ٢,٦٠٤    -      -      -        ٢,٦٠٤    -    منتجة
    ٢,٦٤٤,٠٩٠    -      -      -      -      ٢,٦٤٤,٠٩٠  غري منتجة

                                ٢,٦٤٦,٦٩٤    
    ٤,٦٠٢,٦٨١    -      -      -      ٣,٠٩٩,٧٠٠    ١,٥٠٢,٩٨١  مؤونة تقلبات أسعار الصرف

    -      -      -      -      -      -    *خمصصات أخرى
 ٧,٢٤٩,٣٧٥    -      -      -      ٣,١٠٢,٣٠٤    ٤,١٤٧,٠٧١    

  
    (مدققة) ٧٢٠١ كانون األول  ٣١كما في     
    نهاية السنةرصيد       فروقات أسعار صرف      خالل السنة ردالمست      خالل السنةم المستخد      خالل السنةالمكون       بداية السنةرصيد     
  ليرة سورية      ليرة سورية      ليرة سورية      ليرة سورية      ليرة سورية      ليرة سورية    
  خمصص تدين تسهيالت ائتمانية غري مباشرة

    -      -    )    ١٠,٠٠٠(    -        ١٠,٠٠٠    -    منتجة
    ٢,٦٤٤,٠٩٠    -    )  ٦,١٥١,١٥٢(    -      ٩,٠٤٢٤,٢٩    ٤,٤٩٦,٢٠٠  غري منتجة

                                ٢,٦٤٤,٠٩٠    
    ١,٥٠٢,٩٨١    -    )  ٧,٠٦٧,٦٨٠(    -      ٧,٩٩٨,٩٠٠      ٥٧١,٧٦١  مؤونة تقلبات أسعار الصرف

    -      ١٣٧,٢٣١,٥١١  )  ٧١١,٣٧١,٦٥٥(  )  ١,١٥١,٢٥٩,٣٦٠(    -      ١,٧٢٥,٣٩٩,٥٠٤  *خمصصات أخرى
 ٤,١٤٧,٠٧١    ١٣٧,٢٣١,٥١١  )  ٧٢٤,٦٠٠,٤٨٧(  )  ١٥١,٢٥٩,٣٦٠,١(    ١٢,٣٠٧,٩٤٢    ١,٧٣٠,٤٦٧,٤٦٥    

  .يلرية سورية لقاء تسوية على تلك الدعاو  ١,١٥١,٢٥٩,٣٦٠، حيث قام بدفع مبلغ ٢٠١٧* قام املصرف بإجراء تسوية على الدعاوي يف الربع الثالث من عام 



 

 - ٣٦ -

  
  مطلوبات أخرى  -٨١

  األولكانون   ٣١          ٢٠١٨آذار  ٣١      يلي : يتكون هذا البند مما
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)        
  ل.س.          ل.س.        

      ٥٤٠,٥٦٦,٦٦٧        ٥٩٩,٦٠٧,٥٠٣    فوائد مستحقة غري مدفوعة
     ٣١,٩٤٤,٩٩٥        ٢٢,٧٣٣,٢٣٢    ات مقبوضة مقدماً إيراد

      ٢٢,٨٠٨,٤٧٤        ٢٧,٢١٦,١٤٥    دائنون خمتلفون
      ٤٤٢,٩٦٣,١٥٢        ٤١٧,٤٧٣,٠٣٨    رواتب مستحقة وغري مدفوعة

      ٥,٣٧٤,٦٣٦        ٥,٩٩٣,٣٧٣    اشرتاكات مؤسسة التأمينات االجتماعية املستحقة
      ١٣١,٢٨٤,١٧٠        ٧١,٠٩١,٨٨٩    ضرائب مقتطعة على رواتب وأجور املوظفني

      ١٤,٩٧٧,٧٦٤        ٢١,٦٨٠,٠٨٢    ضرائب مقتطعة على الفوائد املدفوعة على حسابات الزبائن
    -          ٥,٠٧٠,٣٣٨    ضريبة طوابع للدفع
      ٦٥,٩٠٧,٣٣٠        ٧٢,٥٦٢,١١٥    شيكات برسم الدفع

      ٩٥,٢٢٤,٥١٦        -      حواالت وشيكات برسم التحصيل
      ٢٦,٧٨٨,٩٨٨        ٣١,٢٥٣,٢٠٢    شيكات مصدقة

      ١٠,١٠٧,٤٧٩        ٥,٢٢٣,٤٧٩    تقاص بطاقات صراف آيل
      ٥٦,٠٢٦,٥٩٢        ٣٥,٧٩٩,٧٧٧    موردون آخرون 
      ١٥,٢٥٤,٨٤٠        ٨,٧١٢,٥٨٢    تقاص شيكات

      ٢٤,٤٨٧,١٥٤        ٤٩,٠٦٧,٢٩٩    حسابات دائنة أخرى
      ١,٤٨٣,٧١٦,٧٥٧        ١,٣٧٣,٤٨٤,٠٥٤      



 

 - ٣٧ -

  للموجودات المالية المتوفرة للبيع تغير المتراكم في القيمة العادلةلا  -٩١

   كان كما يلي:  التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيعإن 
    (غير مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١ كما في      
    المجموع        سندات        شهادات إيداع       
    ل.س.        ل.س.        ل.س.       

    ١٠٧,٠٧٨,٠٩٢        ١٠٧,٠٧٨,٠٩٢        -      الرصيد يف بداية الفرتة
    ٣٥,٦٩٢,٦٩٨        ٣٥,٦٩٢,٦٩٨        -      الرصيد للضريبة املؤجلة يف بداية الفرتة

    ١٤٢,٧٧٠,٧٩٠        ١٤٢,٧٧٠,٧٩٠        -      القيمة العادلة يف بداية الفرتةيف  املرتاكم رصيد التغيري
  )  ٦٣,١١٣,٩٣٩  (  )    ٦٣,١١٣,٩٣٩  (      -      يف القيمة العادلة التغري غري حمققة ناجتة عن خسائر

    ٧٩,٦٥٦,٨٥١        ٧٩,٦٥٦,٨٥١       -       صايف التغيري املرتاكم يف القيمة العادلة
  ن مطلوبات ضريبية مؤجلة ناجتة ع

  للموجودات املالية التغري يف القيمة العادلة  
  )  ١٩,٩١٤,٢١٣  (  )    ١٩,٩١٤,٢١٣  (      -     )١١(إيضاح املتوفرة للبيع   

اية        ٥٩,٧٤٢,٦٣٨        ٥٩,٧٤٢,٦٣٨        -      الفرتةالرصيد يف 
  
  

    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في       
    المجموع          سندات          إيداعشهادات         
    ل.س.      ل.س.      .ل.س      

    ١١٣,٨٧٣,٩٨٤        ١١٧,٣٩٨,٨٧٠    )  ٣,٥٢٤,٨٨٦(  الرصيد يف بداية السنة
    ٣٧,٩٥٧,٩٩٥        ٣٩,١٣٢,٩٥٧    )  ١,١٧٤,٩٦٢(  رصيد ضريبة مؤجلة يف بداية السنة

    ١٥١,٨٣١,٩٧٩        ١٥٦,٥٣١,٨٢٧    )  ٤,٦٩٩,٨٤٨(  يف القيمة العادلة يف بداية السنة املرتاكم رصيد التغيري
   رباح غري حمققة ناجتة عن التغريأائر) / (خس
  )  ٩,٠٦١,١٨٩  (  )    ١٣,٧٦١,٠٣٧  (      ٤,٦٩٩,٨٤٨    يف القيمة العادلة  

    ١٤٢,٧٧٠,٧٩٠        ١٤٢,٧٧٠,٧٩٠        -      صايف التغيري املرتاكم يف القيمة العادلة 
  مطلوبات ضريبية مؤجلة ناجتة عن التغري يف القيمة

  )  ٣٥,٦٩٢,٦٩٨  (  )    ٣٥,٦٩٢,٦٩٨  (      -      )١١(إيضاح توفرة للبيع امل للموجودات املالية العادلة  
اية السنة     ١٠٧,٠٧٨,٠٩٢        ١٠٧,٠٧٨,٠٩٢        -      الرصيد يف 



 

 - ٣٨ -

  دائنةال فوائدال  -٢٠

  مما يلي: يتكون هذا البند
    (غير مدققة) آذار ٣١المنتهية في أشهر  ثالثةالفترة ل      
      ٧١٢٠          ٨٢٠١    
  .ل.س          .ل.س      

  هيالت ائتمانية مباشرة:تس
     ٣٩٧,٠٤٤,٨١٢        ١٢,٥٢٦,١١٥    حسابات جارية مدينة  

      ٢٨١,٩٩٩,١٠٦        ٦٨١,٨٠٦,٩٩٦    قروض وسلف  

    ٦٧٩,٠٤٣,٩١٨        ٦٩٤,٣٣٣,١١١     

      ٨٢,١٣٦,٧٣٤        ٦٠,٨٩٨,١٣٩    أرصدة و إيداعات لدى مصارف 
      ٢٠٠,٥٨٠,٣٤٨        ٢٤,٦٣٨,٢٩٠    موجودات مالية متوفرة للبيع

ا حىت تاريخ االستحقاقم     -          ٦٨,١٠٠,٥٧١    وجودات مالية حمتفظ 

    ٢٨٢,٧١٧,٠٨٢        ١٥٣,٦٣٧,٠٠٠      

      ٩٦١,٧٦١,٠٠٠        ٨٤٧,٩٧٠,١١١      

  
 مدينةال فوائدال  -١٢

  مما يلي:يتكون هذا البند 
    (غير مدققة) آذار ٣١المنتهية في أشهر  ثالثةالفترة ل      
      ٧٢٠١          ٨٢٠١    

  ل.س          ل.س        
      ١٨٣,٩٠٨,٧٢٠        ١٩٠,٠٥٥,٥٨٧    ودائع مصارف
  ودائع زبائن: 

        ٦٤٥,٧٧٨        ٥,٠١٣,٦٤٠    حسابات جارية  
      ٧,٠٦٨,٩٧٥        ١٠,٩٩٠,٣٨٤    ودائع توفري  
      ٢٤٧,١٢٧,٧٨٦        ٣٨٥,٠١٤,٦٥٩    شعارودائع ألجل و خاضعة إل  

      ٢٥٤,٨٤٢,٥٣٩        ٤٠١,٠١٨,٦٨٣      
      ٢,٥٤٥,٥٥٤        ١,٣٣٧,٠٨٤    تأمينات نقدية

      ٤٤١,٢٩٦,٨١٣        ٥٤٣,٥٩٢,٤١١      



 

 - ٣٩ -

  ةفالسهم األساسية والمخف حصة  -٢٢

    (غير مدققة) آذار ٣١المنتهية في أشهر  ثالثةاللفترة      مما يلي:يتكون هذا البند  
      ١٧٢٠          ٨٢٠١    
   ل.س.          ل.س.      

     ٩٧,٤٦٤,٧٦٠        ٤,٠٩٨,٦٠٠    ةصايف ربح الفرت 

      ٥١,٨٩٥,٠٩٩        ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    سهماألاملتوسط املرجح لعدد 
     ١,٨٨          ٠,٠٨      ية واملخفضةساسحصة السهم األ

  
      ٢٠١٨    
  ألسهمامتوسط                   

    مرجح بالفترةال      الفترة/يوم      سهمعدد األ   
اية  سهمعدد األ     ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    ٩٠      ٥٢,٥٠٠,٠٠٠  الفرتةابتداًء من بداية السنة املالية وحىت 

    ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    ٩٠          ٢٠١٨آذار  ٣١كما يف   سهمرجح لعدد األاملتوسط امل
  

      ٢٠١٧    
  ألسهمامتوسط                   

    مرجح بالفترةال      الفترة/يوم      سهمعدد األ   
اية  سهمعدد األ     ١٣,٣٩٥,٠٩٩    ٢٤      ٥٠,٢٣١,٦٢٣  الفرتةابتداًء من بداية السنة املالية وحىت 

اية الفرتة عدد األسهم ابتداًء من تاريخ اكتتاب     ٣٨,٥٠٠,٠٠٠    ٦٦      ٥٢,٥٠٠,٠٠٠  األسهم بالزيادة حىت 
    ٥١,٨٩٥,٠٩٩    ٩٠          ٢٠١٧آذار  ٣١كما يف   سهماملتوسط املرجح لعدد األ

  
  ما يوازي النقدو النقد    -٣٢

    (غير مدققة) آذار ٣١المنتهية في أشهر  ثالثةاللفترة     يتألف هذا البند مما يلي:
      ٧٢٠١          ٨٢٠١    
  ل.س.          ل.س.      

  تستحق خالل ثالثة أشهرلدى مصرف سورية املركزي  أرصدةنقد و 
      ١١,٦٥٩,٠٠٣,١٠٣        ٢٠,٥٤٧,٩٤٤,٢٩٤     (عدا اإلحتياطي اإللزامي على الودائع)  
      ٥٣,٥٨٤,٢٨٠,٢٢٩        ٤٠,١٥٦,٨٨٧,١٤٨    تستحق خالل ثالثة أشهرلدى مصارف  أرصدة
  )  ٣٢,١٢٢,٧٢٨,١٨٨(  )  ١٦,٢٤٦,٦٩٩,٤١٩(  شهرتستحق خالل ثالثة أودائع مصارف  ينـزل

      ٣٣,١٢٠,٥٥٥,١٤٤        ٤٤,٤٥٨,١٣٢,٠٢٣      



 

 - ٤٠ -

  ذات العالقةعمليات األطراف   -٤٢

  يلي : يتكون هذا البند مما
  بنود بيان الوضع املايل -أ

  المجموع كما في      (غير مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١ كما في    
    كانون األول  ٣١            أعضاء مجلس                 
    ٧٠١٢    المجموع     وكبار الموظفين دارةاإل      الشركات الحليفة      الشركة األم    

    ل.س.      ل.س    ل.س    ل.س    ل.س  
  احلسابات املدينة  

    ٢,٩٢١,٠٠١,٣٧٧    ٤,٧٦٢,٢٣٥,٩٩٨    -      ٤,٧٠٢,٦٦٦    ٤,٧٥٧,٥٣٣,٣٣٢  لدى املصارف أرصدة
    ١٦,٣٧٩,٠٣٥,٦٣٨    ١٣,٩٤٢,٦٦٤,٧٤٣    -      -      ١٣,٩٤٢,٦٦٤,٧٤٣  لدى املصارف جلودائع أل

    ٣,١١٩,٧٥٤    ٢٨,٦٦٨,٥٥٢    -      -      ٢٨,٦٦٨,٥٥٢  فوائد مستحقة غري مقبوضة
  ١٩,٣٠٣,١٥٦,٧٦٩    ١٨,٧٣٣,٥٦٩,٢٩٣    -      ٤,٧٠٢,٦٦٦    ١٨,٧٢٨,٨٦٦,٦٢٧    

  احلسابات الدائنة  
    ٨٨,١٦٤,٢٨٥    ٩١,٦١٤,٢٧٩    ٩١,٦١٤,٢٧٩    -      -    ودائع الزبائن

      ١٣١,٤٠٣    ٢٨٦,٦١٠      ٢٨٦,٦١٠    -      -    وعةفوائد مستحقة وغري مدف
    -      -    ٨٨,٢٩٥,٦٨٨    ٩١,٩٠٠,٨٨٩    ٩١,٩٠٠,٨٨٩    

  

  بنود بيان الدخل -ب
  المنتهية  للفترةالمجموع     (غير مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١ للفترة المنتهية في    
    آذار ٣١في             أعضاء مجلس                 
    ٧٢٠١    المجموع     وكبار الموظفين ةدار اإل      الشركات الحليفة     الشركة األم    

    ل.س.      ل.س    ل.س    ل.س    ل.س  
    ٧٧,٣١٩,٠٤٧    ٥٢,٣٥٣,٣٦٣    -      -      ٥٢,٣٥٣,٣٦٣  فوائد دائنة

    ١٤,٢٦٥    ٥٠٨,٢٨٥    ٥٠٨,٢٨٥    -      -    فوائد مدينة  

  الفوائد التجارية.و  باستخدام أسعار العمالتو  للمصرف الشركات احلليفة ضمن النشاطات االعتيادية املسموحةو  قام املصرف بتعامالت مع الشركة األم
  (دوالر أمريكي). %٠,٨٢(دوالر أمريكي) أما أدىن معدل فبلغ  %٣بلغ أعلى معدل فائدة على الودائع لدى املصرف األم 

  
  التنفيذية العليا هي كالتايل: دارةإن منافع اإل

    آذار ٣١المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال       
    (غير مدققة) ٧٢٠١           (غير مدققة) ٨٢٠١        
   ليرة سورية          ليرة سورية        

  ١٦,٠٤٣,١٠٠        ١٨,١٥١,٤٢٥    رواتب ومكافآت  

   تعويضات.أي  دارةيتقاضى أعضاء جملس اإل وال دارةال يوجد قروض ممنوحة ألعضاء جملس اإل



 

 - ٤١ -

 المخاطر إدارة  - ٥٢

  :مقدمة
 دارةارسة نشاطه املصريف، عددًا من املخاطر اليت يقوم بتحديدها وقياسها ومتابعتها ضمن إطار إليواجه مصرف فرنَسـبنك سورية من خالل مم

  املخاطر، ينسجم ومتطلبات مصرف سورية املركزي وأفضل املعايري واملمارسات املصرفية يف هذا اخلصوص.
شكل مستمر. فهذه املخاطر قد يكون هلا تأثريًا سلبيًا على أداء املخاطر التعرف على املخاطر وقياسها ومتابعتها ومراقبتها ب إدارةتشمل عملية 

وتوزيع رأس املال بشكل فّعال يضمن كفاية هذه األموال  إدارةاملخاطر كيفية  إدارةاملصرف واستمراريته يف حال استمرارها وعدم معاجلتها. كما تشمل 
  .ملواجهة املخاطر اليت يتعّرض هلا املصرف

  :مخاطرال إدارة إستراتيجية
 املستويات ضمن هائبقا من والتأكد ومتابعتها ومراقبتها وقياسها اليت يتعرض هلا املصرف املخاطر وفهم بتحديد املخاطر إدارة إسرتاتيجية تتلخص
  .لاملا رأس لىع والعائد املخاطر بني األمثل التوازنإىل  للوصول املخاطر لتقليص الالزمة اإلجراءات واختاذ واملقبولة احملددة

 حثيثة مواكبةو  املصرف، هلا يتعرض اليت املخاطر ملواجهة األموال هذه كفاية يضمن فعال بشكل املال راس وتوزيع إدارةتتضمن اإلسرتاتيجية أيضًا و 
ا واملالية التجارية ومنتجاته املصرف أعمال لتطور   .وتعديلها ومراقبتها تهاومراجع ضمنهاأو  ا التعامل املسموح احلدود حتديد، باإلضافة إىل وتركزا

 يف املصرفية واملمارسات املعايري وأفضل بازل جلنة وتوصيات املركزي سورية ومصرف والتسليف النقد جملس متطلبات مع اإلسرتاتيجية هذه وتنسجم
 .املصرفية املخاطر إدارة

األمثل ما بني العائد على االستثمار لصاحل املصرف وعامل  ئتمانية االستثمارية لتحقيق التوازناملخاطر من خالل السياسات اال إدارةكما تسعى 
 .املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف من خالل هذه املمارسات

  :المخاطر إدارةب العليا دارةواإل دارةاإل مجلس مسؤوليات

 المخاطر إدارةفي  دارةمسؤولية مجلس اإل  
  :يلي ما عاتقه على يقع حيث .املصرف خماطر إدارة عن ملصاحلا وأصحاب املسامهني أمام األول املسؤول دارةاإل جملس يعترب
 املصرف يف املخاطر إدارة مديرإىل  باإلضافة ،املخاطر دارةإل مستقلة وحدة تشكيل.  
 املصرف يف العاملة املستويات كافة على وذلك أشكاهلا بكافة املخاطر إدارة ثقافة وتعزيز فهم.  
 التنفيذيني غري دارةاإل جملس أعضاء من أعضائها معظم يكون املخاطر إدارة جلنة تشكيل على العمل.  
 ا القبولأو  حتملها للمصرف ميكن اليت املخاطر مستويات حتديد.  
 املخاطر إدارة عمل إجراءات دليل على املصادقة.  
 املخاطر إدارة جلنة قبل من املعدة أنواعها بكافة املصرف خماطر دارةإل العامة السياسة على دورياً  املصادقة.  
 للمصرف العليا دارةاإل مسؤوليات على التأكيد:  

  واألنظمة الكفء الكادر ،اإلجراءاتو  السياسات ،العمليات ،التنظيمي اهليكل فيها مبا وكافية مالئمة أساسية بنيةتأسيس وإجياد 
  .عليها املصادق املخاطر وسياسات ودوحد ينسجم مبا املخاطر )وضبط متابعة، قياس، وحصر حتديد( وباستمرار تكفل اليت التكنولوجية

  التعرضات عن دارةاإل جملسإىل  مباشرةتقارير  تقدمي على العمل مهامها أحد يكون واليت املخاطر دارةإل مستقلة حتتية بنيةتأسيس وإجياد 
  .املوضوعة احلدود على والتجاوزات

 بصالحيات يتعلق فيمااألداء  تقييم دف وذلك للمخاطر التعرضات لحو  املخاطر إدارةو  العليا دارةاإل قبل من تعد دورية تقارير استالم 
 .عليها املوافق املخاطر
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 جملس على ،ذلك على عالوةً  .مستقلة تدقيقأو  مراجعة على باالعتماد وذلك املخاطر إدارةو  العليا دارةاإل فعالية ملدى الدورية املتابعة 
  دارةاإل

 على بناءً  وذلك املخاطر إدارة نظام فعالية وزيادة بتحسني والكفيلة املناسبة التصحيحية اءاتاإلجر  كافة ومتابعة اختاذ على العمل 
 بنتيجة احلكومة مفوضية مراقيب وتقارير ،الداخلي التدقيق وتقارير املصرف يف املخاطر إدارة تقارير يف الواردة والتوصيات املالحظات
  .ملهامهم ممارستهم

  المخاطر إدارةمسؤولية لجنة 

باإلضافة إىل مدير  املخاطر املصرفية، إدارةمن ذوي اخلربة يف  دارةخماطر تضم أعضاء غري تنفيذيني من أعضاء جملس اإل دارةمت تشكيل جلنة إل
 املخاطر. إدارة دائرة

باإلضافة  شاط القائم للمصرف،املخاطر املرتبطة بالن إدارةاملخاطر يف املصرف لرسم وحتديد سياسات  إدارةصل مع دائرة اتعمل اللجنة بشكل متو 
  إىل تلك املتعلقة بأي نشاط أو منتج مصريف جديد.

 املخاطر. إدارةالعليا باملعاجلة الفورية ألي جتاوزات يتم التقرير عنها من قبل  دارةتتأكد اللجنة من قيام اإل

 المخاطر إدارة في العليا دارةاإل مسؤولية:  
 العملة باإلضافة إىل مستمر  بشكل املصرف هلا يتعرض اليت املخاطر كافة ومتابعة دارةإل الالزمة البىن ةكاف إجياد على املصرف يف دارةاإل تعمل
 املهام فصل يضمن مبا، واضح بشكل والصالحيات املسؤوليات حتديد على تساعد تنظيمية وخمططات، إجراءات، سياسات وضع ىعل

 حتديد خالل من ثانية جهة من الداخلي الضبط نظام ويفعل ،جهة من األقسام تلفخم بني املصاحل يف تعارضأي  لتجنب وذلك، والصالحيات
 تنفيذ علىكما تعمل   املصرف هلا يتعرض قد اليت املخاطر أنواع كافة مواجهة يف مباشر بشكل يساهم الذي مراأل، اإلداري صلاالتو  قنوات

  .احملددة املخاطر سقوف مع يتفق مبا ،دارةاإل جملس قبل من املعتمدة املخاطر إسرتاتيجية
  المخاطر قياسأنظمة تقارير و 

املخاطر بشكل مباشر. كما تقوم بإعداد تقاريرها الرقابية إىل جلنة  إدارةاملخاطر بأداء مهامها باستقاللية، وهي تابعة بأعماهلا للجنة  إدارةتقوم دائرة 
  .التنفيذية دارةوإىل اإل دارةاملخاطرة املنبثقة عن جملس اإل إدارة
  المخاطر: إدارة
املخاطر بشكل فعال تعترب األساس يف احملافظة على متانة املصرف  إدارةأنشطة مصرف "فرنسبنك سورية" حتتوي عدد من املخاطر وهلذا فإن إن 

  ورحبيته.
اليت من املمكن أن تؤثر بشكل سليب على والرقابة املستمرة على املخاطر املالية وغري املالية  دارةاملخاطر تشمل التعرف، القياس، اإل إدارةإن عملية 

  أداء املصرف ومسعته، إضافة إىل ضمان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعوائد مقابل املخاطر. 
  تندرج خماطر املصرف حتت األنواع الرئيسية التالية:

 خماطر االئتمان -

 خماطر السوق -

 خماطر السيولة -

 املخاطر التشغيلية -

 لتزامخماطر اال -
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املخاطر لدى املصرف تسري وفق مبادئ رئيسية وحاكمية خماطر تنسجم مع حجم نشاطاته وتعقيد عملياته وتعليمات السلطات الرقابية  إدارةإن 
ذا اخلصوص. تتمثل تلك املبادئ بشكل أساسي بتوجيهات واسرتاتيجيات جملس اإل ات املخاطر وسياس إدارةيف  دارةوأفضل املمارسات الدولية 

  املخاطر.  إدارةاملخاطر املعتمدة من قبله إضافة إىل استقاللية دائرة 
عمال املصرف والتوسع يف خدماته، كما أن فلسفة ات والنمو يف أاملخاطر لدى املصرف للتطوير املستمر لتواكب كافة املستجد إدارةختضع سياسات 

االشرافية على احلكم على األمور ووجود دليل واضح للصالحيات موضوع من قبل  دارةاإل املخاطر لدى املصرف مبنية على املعرفة واخلربة وقدرة إدارة
  .دارةجملس اإل

: تنشأ املخاطر االئتمانية عن ختلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته جتاه املصرف مما يؤدي إىل حدوث خسائر، المخاطر االئتمانية -أ
يتم تقييم خماطر االئتمان للعمالء  .املخاطر االئتمانية وهي خماطر تعثر الطرف املقابل، خماطر التسوية، وخماطر البلدوعادة يتم متييز ثالث أنواع حتت 

  وتعديالته. ٢٠٠٩كانون األول   ٩تاريخ  ٤/ م.ن/ ب٥٩٧دورياً بناًء على معايري مالية وغري مالية ومؤشرات تصنيف الديون الواردة يف القرار 
  خماطر االئتمان بشكل فعال هي: دارةسية إلإن العوامل األسا

 املخاطر االئتمانية دارةإجياد بيئة مناسبة إل -

 العمل ضمن إطار واضح وسليم للموافقات والصالحيات. -

 .إئتمان مالئمة، وتوفري آليات وأدوات للقياس والرقابة إدارةاحملافظة على  -

 .اإلئتمانيةاملخاطر  إدارةالتأكد من وجود ضوابط كافية على إجراءات  -

(فرد أو مؤسسة) وجمموع  لغ التسهيالت االئتمانية املمنوحةولتحقيق ما ذكر يقوم املصرف بوضع سياسة ائتمانية واضحة تتضمن سقوف ملبا
ئتماين التسهيالت اإلئتمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافية. يعمل املصرف على مراقبة خماطر االئتمان ويعمل باستمرار على تقييم الوضع اال

  .للعمالء، إضافة إىل حصول املصرف على ضمانات مناسبة من العمالء

دف السيطرة على  حيرص املصرف على جودة عملية التسليف والتعامل مع العمالء املتميزين من خالل العمل على ختفيض احتماالت التعثر 
نقاط القوة والضعف ومدى قدرة العميل على السداد. كما يتم اعتماد إجراءات  املخاطر االئتمانية، وذلك بإجراء الدراسات االئتمانية املعمقة وحتديد

رقابية ومتابعة مستمرة للتسهيالت املمنوحة مبا يكفل مصلحة املصرف. كما حيرص املصرف على أن تكون نسبة (املخاطر على العائد) هي ضمن 
خماطر االئتمان والسوق والسيولة  إدارةعلى سياسات وإجراءات  دارةعن جملس اإلاملخاطر املنبثقة  إدارةالنسب املثلى للمصرف. هذا وصادقت جلنة 

  .والتشغيل

  توصيات سياسة المنح
. ومن ناحية أخرى، يتّم تنفيذ عمليات االستعالمات know your customerيلتزم املسؤولون عن منح االئتمان بتطبيق مبدأ "اعرف عميلك" 

ص هلا قانونًا وأصوًال القيام بذلك، مع مراعاة كافة القوانني واألنظمة ذات العالقة يف سورية، مع اتباع أفضل االئتمانية من قبل األطراف املرخ
  املمارسات املصرفية يف هذا اجملال. 

تجزئة وقروض كما يتم متابعة القروض والتسهيالت املمنوحة يف قطاع الشركات وقطاع الشركات املتوسطة والصغرية احلجم، باإلضافة إىل قروض ال
 .السيارات والقروض السكنية
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  :توصيات سياسة التصنيف االئتماني ومتابعة القروض المتعثرة
كانون األول   ٩) الصادر عن جملس النقد والتسليف بتاريخ ٤/م.ن/ب٥٩٧يتم التأكد من االلتزام بتطبيق مبادئ التصنيف االئتماين وفق القرار (

  قرار جملس النقد والتسليفو  ٢٠١٠نيسان  ١٤صادر عن جملس النقد والتسليف بتاريخ ) ال٤/م.ن/ب٦٥٠والقرار رقم ( ٢٠٠٩
وتعميم حاكم مصرف سورية  ٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٧٩القرار رقم (و  ٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣) تاريخ ٤/م ن/ب٩٠٢رقم (

  ) الصادر بتاريخ١/م/٢٢٧١مصرف سورية املركزي رقم (وتعميم حاكم  ٢٠١٥آذار  ٩) الصادر بتاريخ ١/م/١١٤٥املركزي رقم (
. كما يتم التأكيد على متابعة حلني صدور تعليمات جديدة )٤/م ن/ب٩٠٢(والذي مت التأكيد فيه على استمرار العمل بالقرار  ٢٠١٥حزيران  ٣٠

بعني االعتبار إىل ضرورة قيام املصرف مبباشرة اإلجراءات الديون اليت تتطلب اهتمام خاص وغري املنتجة للتوصل إىل تسويات مع العمالء، مع األخذ 
  القضائية والتنفيذ على كافة الضمانات املتخذة لقاء الديون غري املنتجة.

  ض من املخاطر احملتملة إىل احلد األدىن.يتخفالاملصرف بشكل دائم على القيام بتنفيذ التوصيات لضمان حقوق املصرف و  إدارةكما تعمل 
 

 ل تركز المخاطر االئتمانية:توصيات حو 

ويع يف يعمل املصرف على احلد من الرتكيز يف زبائن التسليف من حيث حجم التسهيالت مبا يتوافق مع أفضل املمارسات الدولية. كما يعمل على التن
  احملفظة االئتمانية من حيث النشاط االقتصادي والضمانات املقدمة مبا يتوافق مع الظروف الراهنة.

بتقييمها على جمموعة من املؤشرات االقتصادية  دارةدوريًا بتقييم مدى قدرة املصرف على االستمرار يف العمل حيث اعتمدت اإل دارةقوم اإلهذا وت
ا اجلمهورية العربية السورية، فإن املصرف ميتلك املوارد الكافية ل مرار بالعمل، ويسعى الستواملالية والتشغيلية. وبالرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر 

  .يف سورية وللقطاعات االقتصادية مصلحة للمصرفلتحسني األداء املصريف ملا فيه من 
  املخاطر االئتمانية ما يلي: إدارةتشمل إجراءات 

  تحديد التركزات اإلئتمانية والسقوف: .١
موعة مرتابطة من العمالء وذلك حسب نسب تتضمن السياسة االئتمانية نسب حمددة وواضحة للحد االقصى املمكن منحه ألي عميل أو جم

نتج املصريف، الرتكزات املقرة من جملس النقد والتسليف باإلضافة إىل وضع سقوف للقطاعات االقتصادية أو املناطق اجلغرافية، ونوع التسهيل وطبيعة امل
  كما أن هناك سقوفاً حلجم االئتمان املمكن منحه من قبل كل مستوى إداري.

  ئتماني للعمالء:التصنيف اال .٢
وذلك وفق مالئتهم االئتمانية والتزامهم بالسداد باستخدام معايري مالية وغري مالية والذي يتم مراجعته  ٦إىل  ١يتم تصنيف العمالء داخليًا من 

  .املخاطر إدارة دائرةوتقييمه من خالل 
  أساليب تخفيف المخاطر:  .٣

  من األساليب من أجل ختفيف املخاطر منها: املخاطر يف املصرف على العديد إدارةتعتمد عملية 
  الضمانات وحسب قابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لالئتمان املمنوح واليت يتم مراقبتها وتقييمها بصورة مستمرة. -
  اتباع نظام اللجان يف منح االئتمان وتعتمد على حجم حمفظة العميل واالستحقاق ودرجة خماطرة العميل. -

احملفظة هو مبدأ أساسي يف ختفيف خماطر االئتمان، حيث تتضمن خطة املصرف السنوية التوزيع املستهدف لالئتمان واالستثمارات إن التنويع يف 
  على عدة قطاعات وأسواق خمتلفة مع الرتكيز على القطاعات الواعدة، كما يوجد لدى املصرف نظام لتصنيف خماطر القطاعات االقتصادية.
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  :المقبولة الضمانات
 ومعايري أسس وفق تقيمها وإعادة وتقسيمها قبوهلا يتم واليت االئتمان، خماطر لتخفيف املقبولة الضمانات أنواع على املخاطر إدارة جلنة صادقت
  .حمددة
  .وغريها والرواتب والسيارات املصرفية الكفاالتو  النقدية والضمانات والسكن واملباين العقارات رهون :الضمانات أنواع وأبرز

  :المخاطر لقياس المتبعة لطرقا
  :املخاطر أنواع من نوع كل حبسب التالية الطرق من كل على املخاطر ملواجهة اخلاصة األموال احتساب عند املخاطر إدارة دائرة تعتمد

  .االئتمان خماطر ملواجهة اخلاصة األموال الحتساب :املبسطة املعيارية الطريقة -
  .  السوق خماطر ملواجهة اخلاصة األموال الحتساب :املعياري املنهج -
  . التشغيل خماطر ملواجهة اخلاصة األموال الحتساب :األساسي املؤشر أسلوب -

  دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته:
قرارات والتأكد من يقوم املصرف بتطوير السياسات واإلجراءات الالزمه لتحديد أسلوب دراسة االئتمان واحملافظة على حيادية وتكامل عملية اختاذ ال

ضمن وضع أن خماطر االئتمان يتم تقييمها بدقة واملوافقة عليها بشكل صحيح ومتابعة مراقبتها باستمرار. إن اإلطار العام للسياسة االئتمانية تت
  صالحيات للموافقة االئتمانية، توضح حدود االئتمان وأسلوب حتديد درجة املخاطر. 

مان وظيفة منفصلة لضمان التنفيذ املناسب للعمليات االئتمانية والرقابة الفعالة على مدد االستحقاق للتسهيالت وانتهاء خماطر االئت إدارةتتوىل عملية 
  صالحيات احلدود وتقييم الضمانات.

  :الجهد اختبارات
 أخرى عوامل أيةأو  السلبية صاديةاالقت العوامل بعض تأثري مدى دراسة أجل من خاص، بشكل االئتمانية احملفظة على جهد اختبارات إجراء يتم
  .العوامل هذه جراء املصرف يتكبدها أن ميكن اليت واخلسائر احملفظة هذه أداء على وانعكاسه عامة بصورة للمحفظة االئتماين التصنيف على
 املاضي، يف حدثت سيناريوهات تمديع األول، أساسيني نوعنيإىل  تقسم خماطر عوامل تتضمن واليت سيناريوهات حتليل على اجلهد اختبارات تعتمد
  .املصرف لدى معينة بناحية يتعلق، أو وحده املصرف وليس عام بشكل السوق ا يتأثر قد حمتملة ولكن استثنائية أحداث على يعتمد والثاين
  .وجتزئة أفراد وتسهيالت احلجم ومتوسطة صغرية مؤسسات شركات، الدين نوع حسب االئتمانية احملفظة تقسيم يتم
 بقيمتها تفوق املنتجة التسهيالت مقابل إضافية مجاعي اخنفاض مؤونة تشكيل مت لذلك ونتيجة التسهيالت، حمفظة على جهد اختبارات إجراء مت

 ظل يف املتزايدة االئتمان خماطر من احلد دف وذلك الالحقة، وتعديالته ٤/م ن/ب ٥٩٧ رقم والتسليف النقد جملس رارق يف احملددة النسب
  .االستثنائية السياسية ظروفال

بتقييمها على جمموعة من املؤشرات املالية والتشغيلية. تعتقد  دارةاعتمدت اإلو على االستمرار يف العمل  املصرفبتقييم مدى قدرة  دارةقامت اإل
ا اجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني دارةاإل تلك املوارد الكافية مي البنك املستقبلية، فإن أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر 

  .لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظور

  المخاطر السوقية -ب

زام بالسقوف احملددة إن مراقبة مجيع أنواع املخاطر السوقية تتم بشكل دوري عن طريق املراقبة املستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية ويتم التأكد من االلت
 .دارةفق قرارات جملس النقد والتسليف والسقوف الداخلية املعتمدة من قبل جملس اإلو 
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خماطر السوق كيفية التعامل مع مجيع أنواع املخاطر السوقية اليت قد تنجم عن عمليات املصرف، سواء يف األصول أو املطلوبات،  إدارةحتدد عملية 
ذا باإلضافة إىل التأكد من توفر سيولة وفق النسب املقبولة من كافة العمالت ويف كل األوقات، وذلك عند تغري أسعار الفوائد أو أسعار الصرف. ه

رئ حيث يقوم املصرف بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر الضمانات املمكن استعماهلا عند احلاجة. كما متت املصادقة على خطة الطوا
 إدارةاملصرف وجلنة  إدارةطار العام للسياسة اليت تعتمدها لتكون اإل دارةاملخاطر املنبثقة من جملس اإل إدارةملواجهة خماطر السيولة من قبل جلنة 

  طارئ على سيولة املصرف.أي  املوجودات واملطلوبات يف اختاذ القرارات ملواجهة

  مخففات مخاطر السوق
سائر املتوقعة، وفقًا لفرضيات متعلقة بتغريات السوق واليت ال جيب أن يستخدم املصرف نظامًا داخليًا لتقدير خماطر السوق واحلدود القصوى للخ

  .وأفضل املمارسات العاملية تتخطى احلدود املوضوعة من قبل اجلهات الرقابية
السوق اليت فهذه تُعترب إحدى مصادر خماطر  يتعرض املصرف ملخاطر عمليات القطع الناجتة عن تأثري تقلبات أسعار القطع على وضعه املايل،قد و 

دف التخفيف من هذه املخاطر تقوم دائرة اخلزينة  املصرف يعتربمن املمكن أن يتعّرض هلا املصرف كما  اللرية السورية العملة الرئيسية للتعامل. و
إلمجايل) بشكل مستمر لضمان التأكد من بالتنسيق املباشر مع دائرة احملاسبة والرقابة املالية مبراقبة مراكز القطع األجنبية الثالث (التشغيلي والبنيوي وا

، املتعّلق باعتماد التعليمات اخلاصة مبراكز القطع ٤/٢/٢٠٠٨تاريخ  ٣٦٢عدم جتاوز احلدود املنصوص عنها وفقًا لقرار جملس النقد والتسليف رقم 
  .ائرتني املذكورتنياملخاطر من ضمن مهامها مبتابعة مراكز القطع بالتعاون مع الد إدارةاألجنيب. كما تقوم دائرة 

  .ن املصرف ال يقوم بعمليات قطع ضمن مراكز القطع األجنيب ألغراض املضاربة، وإمنا ألغراض التداول حلسابات عمالئه حصراً أكما 
. ويعتمد سياسة كما يستثمر املصرف باألدوات املالية بسياسة رشيدة من حيث العائد املضمون، من دون التوّجه إىل األدوات املالية عالية اخلطورة

د أدوات مالية عدم الرتّكز من حيث بلد املنشأ والعملة واالستحقاق والقطاع االقتصادي. ويقوم مبتابعة مستمرة الستثماراته، ومقارنة رحبيتها مع مردو 
ا ة ضمن فئة اخلطورة ذا   .مشا

  السيولة مخاطر -ج

ة املصرف على توفري مصادر التمويل الالزمة لتنفيذ التزاماته عند استحقاقها و/أو متويل تنتج خماطر السيولة عن عدم قدر يف سياق نشاطه املصريف، قد 
موجوداته تقضي باحملافظة الدائمة على نسب عالية من السيولة اجلاهزة  دارةمنو موجوداته. ويعتمد املصرف للوقاية من خماطر السيولة اسرتاتيجية إل

  .فيةنقص يف مصادر التمويل املصر أي  ملواجهة

د دف إىل حتفيز الودائع آلجال خمتلفة وتوسيع قاعدة العمالء  ف احلد من ويعترب املصرف ودائع الزبائن مصدر رئيسي للتمويل وعليه يعتمد سياسة 
  .خماطر التمركز يف الودائع. وحيتفظ املصرف بشكل عام بنسبة سيولة عالية حتسباً ألي حركة سحوبات غري مسبوقة على ودائعهم

نقص مفاجئ يف مصادر التمويل، أي  سعى املصرف على تنويع مصادر التمويل املتوفرة لديه يف السوق املصرفية وآلجال خمتلفة، وذلك ملواجهةوي
  .وللحد من فجوات االستحقاق بني املوجودات واملطلوبات، وكذلك للحد من خماطر الفائدة

ا وفق قرار جملس خماطر السيولة يف املصرف على ق إدارةوتعتمد إجراءات  ياس ورقابة السيولة على أساس الظروف الطبيعية واالسثنائية. ويتم احتسا
. كما تتم املراقبة اليومية لوضعية السيولة وتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر الضمانات املمكن تسييلها ٤/م ن/ب٥٨٨النقد والتسليف رقم 

  .عند احلاجة
احتياطي علمًا أن املصرف حيتفظ ب .نقص غري مرتقب يف السيولةأي  مبوجودات ذات قابلية عالية للتسييل يف حال وبشكل عام، حيتفظ املصرف

سياسة توظيف السيولة املتوفرة لدى  ه على، إضافة إىل اعتماد%١٠منها، واحتياطي إلزامي على رأس املال بنسبة  %٥إلزامي على الودائع بنسبة 
  .صرية ويف أدوات استثمارية قابلة للبيعاملصارف املراسلة آلجال ق
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  المخاطر التشغيلية -د

خماطر  إدارة) اليت يتم إرساهلا إىل وحدة Incident Reportingتتم مراقبة خماطر التشغيل اليت يتعرض هلا املصرف من خالل تقارير احلوادث (
 - Risk and Control Self Assessmentخاطر والضوابط (حدث تشغيلي، ومن خالل استمارة التقييم الذايت للمأي  التشغيل عند وقوع

RCSA يضًا توصيات لتاليف هذه أصرّح عنها، حبيث يتضمن التقرير خماطر التشغيل بإعداد تقارير دورية عن خماطر التشغيل امل إدارة). تقوم وحدة
املخاطر. إن احلّد من خماطر التشغيل يتطلب  إدارةات من قبل دائرة احلوادث أو التخفيف من أثرها يف املستقبل. ومن مث تتم متابعة تنفيذ هذه التوصي

املخاطر التشغيلية  إدارةل، وهذا بدوره يتطلب بشكل أساسي العمل على نشر ثقافة خماطر التشغي إدارةتعاون خمتلف دوائر املصرف وفروعه مع وحدة 
  .)٢٠١١مكثف منذ العام على خمتلف دوائر وفروع املصرف (األمر الذي مت العمل عليه بشكل 

املخاطر هو ختفيف أثر املخاطر التشغيلية، ونشر ثقافة "التبليغ عن احلوادث يف الوقت املناسب" وضمان استمرارية وسالمة  إدارةومن أهم مهام دائرة 
احملتمل حدوثها واليت ميكن أن يتعرض  من ناحية أخرى، مت العمل على حتديث خطة استمرارية العمل لكافة السيناريوهات. املوظفني يف مراكز عملهم

العامة. كما مت القيام بتعيني مسؤول بديل عن املسؤول األساسي يف كل الدوائر  دارةهلا املصرف، حبيث مت توفري موقع بديل ملوقع العمل األساسي لإل
  .سؤولني األساسيني عن مركز العملالعامة، ومت التدريب الالزم للمسؤولني البدالء يف حال غياب أحد امل دارةاألساسية يف اإل

  اختبارات الجهد لمخاطر التشغيل

واحملددة باألفراد والعمليات الداخلية والنظم  ٢تعتمد اختبارات اجلهد ملخاطر التشغيل على دراسة أسباب املخاطر حبسب التعريف املعتمد يف بازل 
لسمعة. كما تعتمد على خطوط العمل احملدد بـ "متويل الشركات، جتارة ومبيعات، أعمال واحلوادث اخلارجية، باإلضافة إىل املخاطر القانونية وخماطر ا

املوجودات، وأعمال السمسرة بالتجزئة". كما يعتمد يف  إدارةالتجزئة املصرفية، أعمال مصرفية جتارية، املدفوعات والتسويات، خدمات الوكالة، 
من جهة داخلية، احتيال من جهة خارجية، ممارسة العمل وسالمة مكان العمل يف املصرف، اختبارات اجلهد على أنواع املخاطر، وهي: احتيال 

التنفيذ العالقات مع العمالء، الربامج املصرفية / املالية والعمليات اليومية، تعرض أصول املصرف للضرر، توقف أو تعطل األنظمة االلكرتونية، 
د جهوزية الضوابط املوضوعة (الوقائية، التصحيحية، الكشفية، والردعية) على املخاطر املصرح عنها، والتسليم واآللية اإلدارية. ويشمل اختبار اجله

  .وتوزيعها على األسباب وعلى خطوط العمل املذكورة آنفاً 

  مخففات مخاطر التشغيل

) اليت "Risk and Control Self Assessment "RCSAاإلجراء الدوري الستمارة التقييم الذايت للمخاطر والضوابط (  )١يعترب املصرف أن (
املخاطر جلميع الدوائر والفروع  إدارة) إجراء املتابعة الدقيقة من قبل دائرة ٢املخاطر، باإلضافة إىل ( إدارةجتريها مجيع الدوائر والفروع بإشراف دائرة 

ملؤثرة للتخفيف من حدوث املخاطر تشغيلية ومن آثارها ) من أهم العوامل اIncident Reportingدف اإلبالغ الفوري عن احلوادث التشغيلية (
املخاطر مجيع املخاطر املصرّح عنها عرب تقدمي االقرتاحات لتفعيل وتقوية  إدارةالسلبية. ويف املرحلة اليت تلي القيام باإلجراءين املذكورين، تتابع دائرة 

دف الوصول إىل القرار اقرتاح وضع ضوابط جديدة الضوابط املوجودة على تلك املخاطر و/أو ، للتمكن من حتديد املخاطر الناشئة وقياسها وحتليلها 
  .املناسب بشأن قبوهلا أو إضافة ضوابط أو التأمني على املخاطر
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 المخاطر إدارةالهيكل التنظيمي لدائرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  )Functional Relationالخط المنّقط يبّين العالقة الوظيفية (
  )Hierarchical Relationالخط العريض يبّين العالقة الهرمية (

  
 
 
 
 
  

أن رئيس اللجنة من  ، وال يزيد عدد األعضاء التنفيذيني عن عضو واحد، كمادارةربعة أعضاء من أعضاء جملس اإلاملخاطر من أ إدارةتتكون جلنة 
  .دارةى األقل وترفع تقاريرها إىل جملس اإلاألعضاء املستقلني. تعقد اللجنة اجتماعات فصلية عل

خماطر  إدارةالتنفيذية يف  دارةوضعت اللجنة سياسة املخاطر مبا ينسجم مع قدرة املصرف ومدى قبوله لتحمل املخاطر، كما تقوم مبراجعة أداء اإل
املخاطر قبل اعتمادها من قبل اجمللس، وتتأكد من  إدارةاالئتمان والسوق والسيولة والتشغيل وغريها. وتقوم اللجنة مبراجعة اسرتاتيجيات وسياسات 

  التنفيذية. دارةتنفيذها من قبل اإل
املخاطر، واستقاللية موظفيها عن األنشطة اليت ينجم عنها حتمل املصرف للمخاطر، وتقوم  دارةكما تضمن اللجنة توافر املوارد والنظم الكافية إل

  املخاطر. إدارةخاطر اليت يتعرض هلا املصرف وحجمها، وأنشطة مبراجعة التقارير الدورية حول طبيعة امل

املخاطر،  إدارةترفع اللجنة تقارير دورية إىل اجمللس وتقدم إحصائيات خبصوص املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف والتغريات والتطورات اليت تطرأ على 
  بازل، واملتعلقة مبخاطر االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل وغريها. املخاطر باملعايري املوضوعة من قبل جلنة إدارةوتراقب مدى التزام 

املوجودات واملطلوبات وجلنة  إدارةاملخاطر، منها اللجنة التنفيذية وجلنيت االئتمان "ًا و"ب" وجلنة  إدارةكما أنشأ املصرف جلان أخرى للمسامهة يف 
 خماطر املصرف االئتمانية والسوقية والتشغيلية. إدارةملية التصنيفات، حيث أن لكّل من هذه اللجان دور مؤثّر يف ع

  دارةمجلس اإل

 المدير التنفيذي

  اللجان المنبثقة من
 دارةجلس اإلم

 المخاطر إدارةدائرة 

 وحدة مخاطر االئتمان

 وحدة مخاطر السوق

 وحدة مخاطر التشغيل

 المخاطر إدارةلجنة 
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  مخاطر االلتزام -ه
. السرتاتيجييلتزم املصرف بالضوابط املوضوعة من قبل اجلهات الرقابية يف سورية ملراقبة خماطر االلتزام، وباألسس الفضلى النابعة من خربة شريكه ا

خماطر االلتزام ومكافحة االرهاب وتبييض االموال، حبيث تكون تابعة للجنة االلتزام ومكافحة  رةدالذلك فقد قام املصرف بإنشاء دائرة مستقلة إل
  .ألداء نشاطها الرقايب املصرف إدارةأن تقوم بالتنسيق مع و االرهاب وتبييض االموال ضمن اهليكل التنظيمي للمصرف، 

 دارةعنها لإل ةدوري اترف سورية املركزي وجملس النقد والتسليف وإعداد ملّخصمتابعة التعاميم والقرارات الصادرة عن مص الدائرة من أهم مهامو 
ا، دارةالتنفيذية، والتأكد من التزام املصرف بتطبيق القوانني واألنظمة والتعاميم، وتقدمي تقارير دورية لإل والتنسيق مع  التنفيذية تبني التزام املصرف 

باإلضافة  ،التنفيذية دارةيف تطبيق القوانني واألنظمة والتعاميم والسياسات واإلجراءات، وتوضيح املخالفات لإلقصور أي  دائرة التدقيق الداخلي ملتابعة
وضع السياسات و  ،التأكد من مدى التزام املصرف بسياسات وإجراءات االلتزام مبا يضمن امتثاله جلميع القوانني واألنظمة والتعليمات النافذةإىل 

بالكشف واحلّد من عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب مبا يتوافق مع القوانني واألطر التشريعية الناظمة ألعمال املصرف واإلجراءات الكفيلة 
بعة ملكافحة عمليات غسل التحّقق من حسن تطبيق ومن فعالية اإلجراءات واألنظمة املتّ  كذلكباقي الدوائر والفروع ذات الصلة، و  معبالتنسيق 

اإلرهاب على حنو دوري ومتكرر من قبل كافة املوظفني املعنيني، إضافة إىل التحقق من مدى االلتزام بدليل إجراءات مكافحة غسل  األموال ومتويل
ال فحة غسل األمو األموال ومتويل اإلرهاب ومناذج معرفة العمالء وغريها من النماذج اخلاصة باملتطلبات القانونية والتنظيمية واإلشرافية املتعلقة مبكا

  .ومتويل اإلرهاب

  الحوكمة

ا توفر أساسًا لنمو وحتسني أدائه وتدعيم الثقة يف أنشطته كمتلٍق إلموال املسامهني وامل ولتمكينه من  ،ودعنييؤمن فرنَسـبنك سورية بأمهية احلوكمة إذ أ
واإلستقرار يف القطر العريب السوري وعليه فقد قرر  األمر الذي يساهم يف ضمان النمّو اإلقتصادي ،املسامهة بنجاح يف تطوير اجلهاز املصريف ككل

إعتماد دليل للحوكمة بشكل يتوافق مع كل من تعليمات مصرف سورية املركزي وهيئة األوراق واألسواق املالية السورية وأفضل معايري  دارةجملس اإل
  وممارسات احلوكمة الدولية.

األعمال الداخلية كما القوانني ذات  إدارةصرف وإدارته. ويعاجل مفهومها املتضمن يف الدليل قواعد نظامًا لتوجيه امل ،ُتشّكل احلوكمة من منظار مشويل
تعىن احلوكمة بكيفية  ،وملكية حقوق وواجبات مدراء املصرف وموظفيه والعالقة مع املسامهني. من هذه الناحية إدارةالصلة اليت ترسي وتعزز وحتمي 

  ومراقبتها. دارةبته وبكيفية مساءلة األطراف املعنية بتوجيه اإلاملصرف وتوجيه عمله ومراق إدارة

ا  دارةكما توفر احلوكمة احلوافز الضرورية اليت متكن اجمللس واإل التنفيذية من متابعة األهداف اليت تصب يف مصلحة املصرف واملسامهني واليت من شأ
  أن تُيّسر املراقبة الفعالة. 

واخلربات الالزمة، وعدد االجتماعات السنوية جمللس  دارةنود دليل احلوكمة، السيما من ناحية عدد أعضاء جملس اإلإن فرنَسـبنك سورية ملتزم بب
عن مهام املدير التنفيذي، وتكوين مجيع اللجان املنبثقة عنه. فجميع تلك اللجان قد مت إنشاءها حسب  دارة، وفصل مهام رئيس جملس اإلدارةاإل

افة معايري الشفافية من حيث عدد األعضاء املستقلني وعدد األعضاء غري التنفيذيني. كما أن مجيع تلك اللجان تقوم األصول، وهي مستوفية ك
  مبهامها وبالعدد املطلوب من االجتماعات السنوية.



 

 - ٥٠ -

  االفصاحات الكمية:
  :خماطر االئتمان -أ 
  توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة املخاطر: )١

  :(غري مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١ يف(بعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر األخرى) كما املباشرة الئتمان التعرضات ملخاطر ا
          المؤسسات الصغيرة                      
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      القروض العقارية      األفراد      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س      

  جة:الديون المنت
    -      -      -      -      -    متدنية املخاطر

  ١٩,٥٢٠,٤٦٩,٩٣٢      ١٦١  ١٩,١٨٥,٢٨٣,٤٢٨    ٢٦٨,٤١٦,٤٧٠    ٦٦,٧٦٩,٨٧٣  عادية (مقبولة املخاطر)
    ١٤,٤١٤,٣٩٥,٢٣٥      ١٦١  ١٤,٠٩٧,٠٧٨,١٩٦    ٢٥٠,٥٤٧,٠٠٥    ٦٦,٧٦٩,٨٧٣  منها غري مستحقة

  منها مستحقة:
    ٤٥,١٠٩,٤٧٩    -      ٣٩,٥٧٠,٢٥٩    ٥,٥٣٩,٢٢٠    -    يوم ٢٩لغاية   
    ٥,٠٥٦,٩٩٩,٩٨٨    -      ٥,٠٤٨,٦٣٤,٩٧٣    ٨,٣٦٥,٠١٥    -    يوم ٥٩يوم ولغاية  ٣٠من   
    ٣,٩٦٥,٢٣٠    -      -      ٣,٩٦٥,٢٣٠    -    يوم ٨٩يوم ولغاية  ٦٠من   

  حتت املراقبة
    ٧,٤٦٨,٤٥٢,٣٩٨    ٤,٧٤١,٩٧٧    ٧,٤٣٦,٩٠٤,٩٥٩    ٢٦,٨٠٥,٤٦٢    -   (تتطلب اهتماماً خاصاً)  

    ٧,٤٦٨,٤٥٢,٣٩٨    ٤,٧٤١,٩٧٧    ٧,٤٣٦,٩٠٤,٩٥٩    ٢٦,٨٠٥,٤٦٢    -    ةمنها غري مستحق
   -      -      -      -      -    يوم ١٧٩يوم ولغاية  ٩٠من 

  غير عاملة:
    ٢٦١,٥٠٤,٨٠٧    -      ٢٥٩,٩٨٠,٤٠٥    ١,٣٢٨,٣٤٢    ١٩٦,٠٦٠  دون املستوى

    ٩,٢١٣,٦٩٤    -      ٩,٢١٣,٦٩٤    -      -   ديون مشكوك يف حتصيلها
    ٦,٤٣٨,٠١٩,٤٨٧    ٥,٨٢١,٦٦١    ٦,٣٥١,٧٨٧,٠٣٨    ٢٧,١١٠,٢١٦    ٠٠,٥٧٢٥٣,٣  ديون رديئة (هالكة)

    ٣٣,٦٩٧,٦٦٠,٣١٨    ١٠,٥٦٣,٧٩٩  ٣٣,٢٤٣,١٦٩,٥٢٤    ٣٢٣,٦٦٠,٤٩٠    ١٢٠,٢٦٦,٥٠٥  اجملموع
  يطرح:

  )  ٢,٤٦٦,٣٧٧,٢٩٠(  )  ٣,٥٣٥,٠٥٥(  )٢,٤٤٠,٠٨٧,٠١٦(  )  ٧,٠٠٠,٨٢٨(  )  ١٥,٧٥٤,٣٩١(  فوائد معلقة  
  )  ٦,٩٦٥,٧٧٩,١١٩(  )  ٥,٨٩١,٦٦٦(  )٦,٥٦٢,٤٥١,٣٤٦(  )  ٣٠٠,١٨٣,١١٩(  )  ٨٩٧,٢٥٢,٩٨(  خمصص تدين  

    ٢٤,٢٦٥,٥٠٣,٩٠٩    ٨١,١٣٧,٠٧  ٢٤,٢٤٠,٦٣١,١٦٢    ١٦,٤٧٦,٥٤٣    ٢٦٧,٢٥٩,١  الصايف



 

 - ٥١ -

  :(غري مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١ كما يفاإلفصاحات الكمية (التسهيالت غري املباشرة)  
          المؤسسات الصغيرة                         
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      القروض العقارية      األفراد      

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س    الديون المنتجة:
    ١٥٩,١٦٤,٥٥٦    ٦,٦٣٢,٦٥٨    ١٥٢,٥٣١,٨٩٨    -      -    متدنية املخاطر

    ٣,٠٦٠,٧٣٤,٨٧٦    -      ٣,٠٦٠,٧٣٤,٨٧٦    -      -   عادية (مقبولة املخاطر)
      ٥٢١,٤٣٦    -      ٥٢١,٤٣٦    -      -    تتطلب اهتماماً خاصاً 
  الديون غير المنتجة

    -      -      -      -      -    دون املستوى
    -      -      -      -      -    مشكوك يف حتصيلها

    ٢٠,١١٩,٧٥١    -      ٢٠,١١٩,٧٥١    -      -    رديئة
  )  ٢,٦٤٦,٦٩٤(    -    )  ٢,٦٤٦,٦٩٤(    -      -    خمصص تدين

    ٩٢٥٣,٢٣٧,٨٩٣,    ٦,٦٣٢,٦٥٨    ٣,٢٣١,٢٦١,٢٦٧    -      -    اجملموع
  

  :(مدققة)٢٠١٧كانون األول   ٣١التعرضات ملخاطر االئتمان املباشرة (بعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر األخرى) كما يف 
          المؤسسات الصغيرة                        
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      القروض العقارية      األفراد      

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س    الديون المنتجة:
    -      -      -      -      -    متدنية املخاطر

    ١٦,٥٨٩,٥٤٨,٧٤٤    ١,٨٩٣,٥٢٣    ١٦,٢٤٢,٩٦٤,٦٦٦    ٢٨٠,٦٧٣,٣٣٦    ٦٤,٠١٧,٢١٩  عادية (مقبولة املخاطر)
    ١٤,٨١٧,٣٥٨,٠٢٣    ١,٨٩٣,٥٢٣    ١٤,٥١١,٢٣٩,٥١٣    ٢٤١,٦٣٠,٤٨٤    ٦٢,٥٩٤,٥٠٣  منها غري مستحقة

  منها مستحقة:
    ١,٧٥٩,٢٨٦,٨٠٣    -      ١,٧٣١,٠٢٩,٠٠٩    ٢٦,٨٣٥,٠٧٨    ١,٤٢٢,٧١٦  يوم ٢٩ة لغاي  

      ٩,٢٨١,٧٧٦    -        ٦٩٦,١٤٤    ٨,٥٨٥,٦٣٢    -    يوم ٥٩يوم ولغاية  ٣٠من   
      ٣,٦٢٢,١٤٢    -      -      ٣,٦٢٢,١٤٢    -    يوم ٨٩يوم ولغاية  ٦٠من   

  حتت املراقبة
    ٧,٩٠٤,٠٨١,٠٨٨    ٣,٧١٩,١٦٣    ٧,٨٦٧,٠٠٨,٩٥٧    ٣٣,٣٥٢,٩٦٨    -   (تتطلب اهتماماً خاصاً)  

    ٣,٦٣٩,٥٨٠,٥١٤    ٢,٣٧١,٢٤٨    ٣,٦٠٤,٧٦٤,٥٩٧    ٣٢,٤٤٤,٦٦٩    -    منها غري مستحقة
  منها مستحقة:

   ٤,٢٦٤,٥٠٠,٥٧٤    ١,٣٤٧,٩١٥    ٤,٢٦٢,٢٤٤,٣٦٠      ٩٠٨,٢٩٩    -    يوم ١٧٩يوم ولغاية  ٩٠من 

  غير عاملة:
      ٣,٤٧٢,٣٥١    -      -      ٣,٢١٣,٧٩٣      ٢٥٨,٥٥٨    دون املستوى

    ١١,٤٦٢,٢٦٨    -      ١١,٤٦٢,٢٦٨    -      -   ديون مشكوك يف حتصيلها
    ٥,٨٦٥,٠٩٤,١٨٧    ٦,٠٧١,٥٧٢    ٥,٧٨٦,٢١٥,٩٨٣    ١٨,٢٧٣,١٠٩    ٥٤,٥٣٣,٥٢٣  ديون رديئة (هالكة)

    ٣٠,٣٧٣,٦٥٨,٦٣٨    ١١,٦٨٤,٢٥٨    ٢٩,٩٠٧,٦٥١,٨٧٤    ٣٣٥,٥١٣,٢٠٦    ١١٨,٨٠٩,٣٠٠    المجموع
  يطرح:
  )  ٢,٢٤١,١١٣,٧١٨(  )  ٣,٢٨٥,٢٦٦(  )  ٢,٢١٣,٧٤٣,٨٦٨(  )  ٨,٤٣٠,٤٢٤(  )  ١٥,٦٥٤,١٦٠(  فوائد معلقة  
  )  ٦,٩٩٤,٦٧٢,٨٥٦(  )  ٦,٧٦١,٨٢١(  )  ٦,٥٦٧,٣٢٨,٠٦٢(  )  ٣١٧,٧٦٠,٥١٩(  )  ١٠٢,٨٢٢,٤٥٤(  خمصص تدين  

    ٢١,١٣٧,٨٧٢,٠٦٤    ١,٦٣٧,١٧١    ٢١,١٢٦,٥٧٩,٩٤٤    ٩,٣٢٢,٢٦٣      ٣٣٢,٦٨٦    الصايف



 

 - ٥٢ -

    :(مدققة): ٢٠١٧كانون األول   ٣١املباشرة) كما يف اإلفصاحات الكمية (التسهيالت غري 
          المؤسسات الصغيرة                         
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      العقاريةالقروض       األفراد      

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س    الديون المنتجة:
    ١٣٢,٩٥٣,٠٠٠    ٦,٦٣٢,٦٥٨    ١٢٦,٣٢٠,٣٤٢    -      -    متدنية املخاطر

    ٣,٥٨٨,٠٨٥,١٨٩    -      ٣,٥٨٨,٠٨٥,١٨٩    -      -   عادية (مقبولة املخاطر)
    -      -      -      -      -    خاصاً  اهتماماً تتطلب 

  الديون غير المنتجة
    -      -      -      -      -    دون املستوى

    -            -      -      -    مشكوك يف حتصيلها
    ٢٠,١١٩,٧٥١    -      ٢٠,١١٩,٧٥١    -      -      رديئة

  )  ٢,٦٤٤,٠٩٠(    -    )  ٢,٦٤٤,٠٩٠(    -      -    خمصص تدين

    ٣,٧٣٨,٥١٣,٨٥٠    ٦,٦٣٢,٦٥٨    ٣,٧٣١,٨٨١,١٩٢    -      -      المجموع

ن تسعني يعترب كامل الدين مستحقًا يف حال استحقاق أحد أقساطه، وبالنسبة للحسابات اجلارية املدينة إذا مت جتاوز السقف املمنوح لفرتة تزيد ع
  يوم.

) الصـادر ١١٩١/١٦٢والتعميم رقم ( ٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩) الصادر بتاريخ ٤/م.ن/ب١٠٧٩النقد والتسليف رقم (بناءاً على أحكام قرار جملس 
تشـــرين الثـــاين  ١٣) تـــاريخ ٤/م.ن/ب٩٠٢بـــالقرار رقـــم ( ٢٠١٥عـــام مـــن  الثـــاينالربـــع والـــذي مت فيـــه متديـــد العمـــل لنهايـــة  ٢٠١٥نيســـان  ١٦بتـــاريخ 
  ) وتعديالته مما أدى إىل:٤/م.ن/ب٥٩٧ات الواردة يف قرار جملس النقد والتسليف رقم (الذي تضمن تعديل بعض التعليم ٢٠١٢
حتياطي العام ملخاطر االبلغ إمجايل  وقد ٢٠١٧عام  من الثاينالربع  عليق تكوين االحتياطي العام ملخاطر التمويل لنهايةمت االستمرار بت .١

استكمال احتجاز االحتياطي العام ملخاطر التمويل عند انتهاء وسيتم ورية لرية س ١٣٦,٢٠٣,٣٣٣مبلغ  ٢٠١٨آذار  ٣١ التمويل لغاية
 .والقرارات املعدلة له )٤/م ن/ب٩٠٢العمل بالقرار (

) مببلغ ٤/م.ن/ب٩٠٢االحتفاظ باملخصصات السابقة الفائضة عن احلد األدىن املطلوب وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف ( .٢
 لرية سورية. ١٢,٨٠٣,١٣٩

ا. ووجدت  مت املصرف أن من املناسب  إدارةإعداد إختبارات جهد للمحفظة االئتمانية من قبل املصرف لتقدير مدى كفاية املخصصات احملتفظ 
  لرية سورية. ٢,٨٧٩,١٨٠,٠٦٨ قيمة املخصص كونلتخمصصات إضافية  حجزعدم 

ة غري عاملة وأخرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غري العاملة : هي تلك الديون اليت سبق وأن صنفت كتسهيالت ائتمانيالديون المجدولة
 مقابل( ٢٠١٨خالل الربع األول من عام ديون جمدولة ال يوجد لدى املصرف ومت تصنيفها كديون حتت املراقبة،  مبوجب جدولة أصولية

  ).٢٠١٧ خالل عام وريةسرية ل ٣٩٥,٨١٢,٦٠٨

كلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيالت : يقصد بإعادة اهليالديون المعاد هيكلتها
عاد هيكلتها بلغ رصيد الديون امل. االئتمانية أو تأجيل بعض األقساط أو متديد فرتة السماح ومت تصنيفها كديون تتطلب اهتمامًا خاصاً 

  .)٢٠١٧ خالل عاملرية سورية  ٨٠٢,٩٣٠,٨٧٦(مقابل مبلغ  ٢٠١٨م خالل الربع األول من عالرية سورية  ٣,٣٨١,٥٢٠,١١١
  



 

 - ٥٣ -

 الرتكز حسب القطاع االقتصادي:) ٢

  حسب القطاع االقتصادي: يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية
    (غير مدققة)٢٠١٨آذار  ٣١ كما في      
    المجموع    رىأخ خدماتأفراد و       زراعي      صناعة      عقارات      تجارة      مالي      
    ل.س.      ل.س.    .  ل.س      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ١٥,٩٠٣,٤٢٢,٥٧٢    -      -      -      -      -      ١٥,٩٠٣,٤٢٢,٥٧٢  أرصدة لدى بنوك مركزية 
    ٤٠,١٥٦,٨٨٧,١٤٨    -      -      -      -      -      ٤٠,١٥٦,٨٨٧,١٤٨  أرصدة لدى مصارف

    ٣,٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      ٣,٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠  ايداعات لدى مصارف
    ٢٤,٢٦٥,٥٠٣,٩٠٩    ٥,٩٣٩,١٥٦,٠١١      ٣٣٠,٨٩٠    ٥,٢٨٣,٥٧١,٢١٢    ٨٥٢,٣٦٠,٤٦٠    ١٢,١٩٠,٠٨٥,٣٣٦    -    التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
    ٢,١٩٠,٠٠٢,٠٧١    ٢,١٩٠,٠٠٢,٠٧١    -      -      -      -      -    املوجودات املالية املتوفرة للبيع

ا حىت تاريخ      ٨,٣٦٩,٣١٧,١٣٨    -      -      -      -      -      ٨,٣٦٩,٣١٧,١٣٨  االستحقاقموجودات مالية حمتفظ 
    ٢,١٩١,٣١٦,١١٩   ٢,٠١٤,٠٧٥,٩٨٠    -      ٤,١٨١,٢٤٣      ٩٤٠,٨٨٩    ١١,٤٥٢,٤٠٨   ١٦٠,٦٦٥,٥٩٩  املوجودات األخرى
    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣          -      -      -      -      ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣  مصرف سورية املركزي وديعة جممدة لدى

    ٩٩,٤٣٦,٣٩٧,٨٦٠    ١٠,١٤٣,٢٣٤,٠٦٢      ٣٣٠,٨٩٠    ٥,٢٨٧,٧٥٢,٤٥٥    ٨٥٣,٣٠١,٣٤٩    ١٢,٢٠١,٥٣٧,٧٤٤    ٠٧٠,٩٥٠,٢٤١,٣٦    
  

    مدققة)(٧٢٠١ كانون األول ٣١كما في       
    المجموع    أخرى خدماتأفراد و       زراعي      صناعة      عقارات      تجارة      مالي      
    ل.س.      ل.س.    .  ل.س      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ١٣,٤٤٠,٣٦٢,٠٥٠    -      -      -      -      -      ١٣,٤٤٠,٣٦٢,٠٥٠  لدى مصرف سورية املركزي  أرصدة
    ٤٧,٦٣٩,٤٠٣,٧٠٨    -      -      -      -      -      ٤٧,٦٣٩,٤٠٣,٧٠٨  أرصدة لدى مصارف 
    -      -      -      -      -      -      -    إيداعات لدى مصارف

    ٢١,١٣٧,٨٧٢,٠٦٤    ٥,٧٠٣,٨٨٥,٧٧٢    -      ٣,٢٤٤,٣٦٠,٤٧٨    ٨٨٦,٦٣٨,٠٢٣    ١١,٣٠٢,٩٨٧,٧٩١    -    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
    ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧    ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧    -      -      -      -      -    املوجودات املالية املتوفرة للبيع

ا حىت تاريخ االستحقاق     ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣    -      -      -      -      -      ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣  موجودات مالية حمتفظ 
    ١,٦٦١,٢٦٢,٧٢٥    ١,٦١٦,٧٣٣,٨٣٥    -      ١,٢٧٥,٢٥٥      ٣٣٢,٢٩٥    ٣,٢٢٠,٨٨٥    ٣٩,٧٠٠,٤٥٥  موجودات أخرى

    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    -      -      -      -      -      ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
    ٩٤,٧٦٧,٩٧٥,٣١٠    ٩,٥٧٤,٠١٦,٤٤٤    -      ٣,٢٤٥,٦٣٥,٧٣٣    ٨٨٦,٩٧٠,٣١٨    ١١,٣٠٦,٢٠٨,٦٧٦    ٦٩,٧٥٥,١٤٤,١٣٩    



 

 - ٥٤ -

 سعار صرف العمالت وأسعار االسهم. عن التقلبات يف أسعار الفوائد وأ خماطر السوق تنشأ :ر السوقمخاط -ب

  املخاطر املقبولة، ويتم مراقبة التغري يف األسعار ومقارنتها بالسقوف بشكل يومي. باعتماد سقوف لقيمة دارةيقوم جملس اإل
  
  مخاطر أسعار الفائدة: -)١

يتعــرض املصــرف ملخــاطر  .ن احتمــال تــأثري التغــريات يف أســعار الفائــدة علــى أربــاح املصــرف أو علــى قيمــة األدوات املاليــةتــنجم خمــاطر أســعار الفائــدة عــ
الفوائد يف فرتة أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات حسب اآلجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراجعة أسعار 

  عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على املوجودات واملطلوبات. هذه املخاطر إدارةينة ويقوم املصرف بزمنية مع
املوجـودات واملطلوبـات بدراسـة خمـاطر أسـعار الفائـدة مـن  إدارةاملوجـودات واملطلوبـات حـدود حلساسـية أسـعار الفائـدة وتقـوم جلنـة  إدارةتتضمن سياسـة 

ـــا الدوريـــة ويـــتم در  اســـة الفجـــوات يف اســـتحقاقات املوجـــودات واملطلوبـــات ومـــدى تأثرهـــا بأســـعار الفائـــدة الســـائدة واملتوقعـــة ومقارنتهـــا خـــالل اجتماعا
  باحلدود املوافق عليها وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط اذا لزم األمر.

يــتم مراقبــة فجــوات الفوائــد املخــاطر و  إدارة ل اســرتاتيجياتالســعار الفائــدة مــن خــأو اخنفــاض أويــتم احلــد مــن أيــة آثــار ســلبية قــد حتــدث نتيجــة ارتفــاع 
  بشكل مستمر ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها ضمن سياسات املصرف.

  :التغير بسعر الفائدة - الوصف الكمي لمخاطر أسعار الفائدة

  %٢أوًال: زيادة معدل الفائدة 
    (غير مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١ كما في    
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة                
    الملكية       (األرباح والخسائر)      الفجوة التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ١١٥,٩٠٢,٣٨٨        ١٥٤,٥٣٦,٥١٧        ٧,٧٢٦,٨٢٥,٨٤٧      دوالر أمريكي  
  )  ٥٦,١٩٥,٢٦٥(  )  ٧٤,٩٢٧,٠٢٠(  )  ٣,٧٤٦,٣٥٠,٩٨٦(      يورو  
  )  ١٨٣,٥٠٧,٣٨٧(  )  ٢٤٤,٦٧٦,٥١٦(  )  ١٢,٢٣٣,٨٢٥,٧٩٤(      لرية سورية 
  )    ٦٦,٢٥٤(  )    ٨٨,٣٣٩(  )  ٤,٤١٦,٩٥٠(    جنيه اسرتليين  
  )    ٦,٤٣٣(  )    ٨,٥٧٧(  )    ٤٢٨,٨٥٠(      أخرى  

  
    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١    
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    %٥٧الملكية       (األرباح والخسائر)      التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ١٨٥,٠٨٧,٣٢٤        ٢٤٦,٧٨٣,٠٩٩        ١٢,٣٣٩,١٥٤,٩٣٦      دوالر أمريكي  
  )  ٢٥,٦٢٤,٩٠٠(  )  ٣٤,١٦٦,٥٣٣(  )  ١,٧٠٨,٣٢٦,٦٤٦(      يورو  
  )  ١٨٠,٨٦٤,٣٣٤(  )  ٢٤١,١٥٢,٤٤٥(  )  ١٢,٠٥٧,٦٢٢,٢٣٨(      لرية سورية 
  )    ٧٢,٠١١(  )    ٩٦,٠١٤(  )  ٤,٨٠٠,٦٨٠(    جنيه اسرتليين  
  )    ٦,٢٥٧(  )    ٨,٣٤٢(  )    ٤١٧,١١٠(      أخرى  



 

 - ٥٥ -

  %٢معدل الفائدة  نقصاً: ثاني
    (غير مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١ كما في    
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة                
    الملكية       (األرباح والخسائر)     الفجوة التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  )  ١١٥,٩٠٢,٣٨٨(  )  ١٥٤,٥٣٦,٥١٧(      ٧,٧٢٦,٨٢٥,٨٤٧      يكيدوالر أمر   
    ٥٦,١٩٥,٢٦٥        ٧٤,٩٢٧,٠٢٠    )  ٣,٧٤٦,٣٥٠,٩٨٦(      يورو  
    ١٨٣,٥٠٧,٣٨٧        ٢٤٤,٦٧٦,٥١٦    )  ١٢,٢٣٣,٨٢٥,٧٩٤(      لرية سورية 
      ٦٦,٢٥٤          ٨٨,٣٣٩    )  ٤,٤١٦,٩٥٠(    جنيه اسرتليين  
      ٦,٤٣٣          ٨,٥٧٧    )    ٤٢٨,٨٥٠(      أخرى  

  
    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١    
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    %٧٥الملكية       (األرباح والخسائر)      التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  )  ١٨٥,٠٨٧,٣٢٤(  )  ٢٤٦,٧٨٣,٠٩٩(      ١٢,٣٣٩,١٥٤,٩٣٦      دوالر أمريكي  
      ٢٥,٦٢٤,٩٠٠        ٣٤,١٦٦,٥٣٣    )  ١,٧٠٨,٣٢٦,٦٤٦(      يورو  
      ١٨٠,٨٦٤,٣٣٤        ٢٤١,١٥٢,٤٤٥    )  ١٢,٠٥٧,٦٢٢,٢٣٨(      لرية سورية 
        ٧٢,٠١١          ٩٦,٠١٤    )  ٤,٨٠٠,٦٨٠(    جنيه اسرتليين  
        ٦,٢٥٧          ٨,٣٤٢    )    ٤١٧,١١٠(      أخرى  

  مخاطر العمالت  -)٢
  التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. تتمثل خماطر العمالت بتغري قيمة األدوات املالية بسبب

املصرف بوضع حدود ملراكز العمالت، ويتم مراقبة املركز بشكل يومي ليتم التأكد  إدارةيعترب املصرف اللرية السورية العملة الرئيسية له، ويقوم جملس 
  من عدم جتاوز املستويات احملددة.

  ر التغريات على صايف األرباح واخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الصرفيقوم املصرف بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أث
  ) في سعر الصرف:%١٠زيادة (

    (غير مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١ كما في    
  األثر على حقوق      األثر على األرباح                

    الملكية      والخسائر      القطعمركز       العملة    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          

    ٢,٥٦٧,٧٩٧,٣٦٦        ٢,٥٦٧,٧٩٧,٣٦٦      ٢٥,٦٧٧,٩٧٣,٦٦٠    قطع بنيوي- ريكيدوالر أم  
  )  ١,٩٨٤,١٢٣(  )  ٢,٦٤٥,٤٩٧(  )  ٢٦,٤٥٤,٩٦٧(  قطع تشغيلي- دوالر أمريكي  
    ٣,٢٠٢,٢٨٣        ٤,٢٦٩,٧١٠        ٤٢,٦٩٧,١٠٤        يورو  
      ١٧٧,٨٤٧        ٢٣٧,١٢٩        ٢,٣٧١,٢٩٤      جنيه اسرتليين 
  )    ٣٢,١٦٤(  )    ٤٢,٨٨٥(  )  ٤٢٨,٨٥١(    فرنك سويسري 
        ٤٣,٦٦٧          ٥٨,٢٢٣        ٥٨٢,٢٢٥        أخرى  



 

 - ٥٦ -

  
  ) في سعر الصرف:%١٠زيادة (

    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١    
  األثر على حقوق          األثر على األرباح          مركز            
    الملكية          والخسائر          القطع        العملة    
  ل.س.          ل.س.          ل.س.            
    ٢,٥٦٧,٧٩٧,٣٦٦        ٢,٥٦٧,٧٩٧,٣٦٦      ٢٥,٦٧٧,٩٧٣,٦٦٠    قطع بنيوي - ر أمريكيدوال  
    ١١,٥٣٤,٨٠٣        ١٥,٣٧٩,٧٣٧        ١٥٣,٧٩٧,٣٧٢    قطع تشغيلي - دوالر أمريكي  
    ٣,٢٧٣,٣٦٣        ٤,٣٦٤,٤٨٤        ٤٣,٦٤٤,٨٣٦        يورو  
    ١٦٨,٦١٤        ٢٢٤,٨١٨        ٢,٢٤٨,١٨١      جنيه اسرتليين 
  )    ٣١,٢٨٣(  )    ٤١,٧١١(  )  ٤١٧,١١٠(    فرنك سويسري 
      ٤٣,٦٧٠          ٥٨,٢٢٧        ٥٨٢,٢٧٥        أخرى  

  
  :) في سعر الصرف%١٠نقص (

    (غير مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١ كما في    
  األثر على حقوق      األثر على األرباح                
    الملكية      والخسائر      مركز القطع      العملة    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  )  ٢,٥٦٧,٧٩٧,٣٦٦(  )  ٢,٥٦٧,٧٩٧,٣٦٦(    ٢٥,٦٧٧,٩٧٣,٦٦٠    قطع بنيوي- دوالر أمريكي  
    ١,٩٨٤,١٢٣        ٢,٦٤٥,٤٩٧    )  ٢٦,٤٥٤,٩٦٧(  قطع تشغيلي- دوالر أمريكي  
  )  ٣,٢٠٢,٢٨٣(  )  ٤,٢٦٩,٧١٠(      ٤٢,٦٩٧,١٠٤        يورو  
  )  ١٧٧,٨٤٧(  )  ٢٣٧,١٢٩(      ٢,٣٧١,٢٩٤      جنيه اسرتليين 
        ٣٢,١٦٤          ٤٢,٨٨٥    )  ٤٢٨,٨٥١(    فرنك سويسري 
  )    ٤٣,٦٦٧(  )    ٥٨,٢٢٣(      ٥٨٢,٢٢٥        أخرى  



 

 - ٥٧ -

  ) في سعر الصرف:%١٠نقص (
    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١    
  األثر على حقوق          األثر على األرباح          مركز            
    الملكية          والخسائر          القطع        العملة    
  ل.س.          ل.س.          ل.س.            

  )  ٢,٥٦٧,٧٩٧,٣٦٦  (  )  ٢,٥٦٧,٧٩٧,٣٦٦  (    ٢٥,٦٧٧,٩٧٣,٦٦٠      قطع بنيوي - أمريكي دوالر  
  )  ١١,٥٣٤,٨٠٣  (  )  ١٥,٣٧٩,٧٣٧(      ١٥٣,٧٩٧,٣٧٢      قطع تشغيلي - دوالر أمريكي  
  )  ٣,٢٧٣,٣٦٣  (  )  ٤,٣٦٤,٤٨٤(      ٤٣,٦٤٤,٨٣٦        يورو  
  )  ١٦٨,٦١٤  (  )  ٢٢٤,٨١٨(      ٢,٢٤٨,١٨١      جنيه اسرتليين 
      ٣١,٢٨٣          ٤١,٧١١    )  ٤١٧,١١٠(      نك سويسريفر  
  )    ٤٣,٦٧٠  (  )    ٥٨,٢٢٧(      ٥٨٢,٢٧٥        أخرى  

تنشـأ خمـاطر السـيولة مـن عـدم قـدرة املصـرف علـى تـوفري التمويـل الـالزم لتأديـة التزاماتـه يف تـواريخ اسـتحقاقها أو متويـل نشـاطاته  : مخاطر السيولة -ج
 خسائر. بدون حتمل تكاليف مرتفعة أو حدوث

  خماطر السيولة ما يلي: إدارةتتضمن اجراءات 
 تنويع مصادر التمويل  -

 حتليل آجال استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبتها -

  تغريات حتدث على موجوداته ومطلوباته بشكل يومي.أي  يقوم املصرف بدراسة سيولة موجوداته ومطلوباته إضافة إىل

  :السيولة لمخاطر الضغط اختبارات ذلتنفي المطبقة السيناريوهات

 املاضي، يف حدثت سيناريوهات يعتمد األول أساسيني نوعني إىل تقسم خماطر عوامل تتضمن واليت سيناريوهات حتليل على اجلهد اختبارات تعتمد
  .وحده املصرف وليس عام بشكل السوق ا يتأثر قد حمتملة ولكن استثنائية أحداث على يعتمد والثاين

  :السيولة مخاطر لمواجهة الطوارئ خطة

 أزمات ملواجهة طوارئ خطة لوضع املصرف حاجة وعلى ،٢٠٠٤أيلول  ١٩ بتاريخ الصادر ٤ب/من/٧٤ رقم والتسليف النقد جملس قرار على بناءً 
 الصافية السيولة ونسبة، %٣٠ نع العمالء لكافة الصافية السيولة نسبة تنخفض ال أن على السيولة خماطر ملواجهة الطوارئ خطة وضع مت السيولة
 من اخلطة على املصادقة ومتت. ٢٠٠٩تشرين الثاين ٢٢ بتاريخ الصادر ٥٨٨ رقم والتسليف النقد جملس قرار يف جاء كما %٢٠ عن السورية باللرية
  .املخاطر إدارة جلنة قبل

 أزمات لبدء كرةبامل اإلنذارات إىل باإلضافة ،وحتديثها ومراجعتها عليها املصادقة عن املسؤولة واجلهات.منها املنتظرة األهداف كافة اخلطة وتشمل
  .تطبيقها عن املسؤولة باجلهات املنوطة واألدوار السيولة

  



 

 - ٥٨ -

  
 التحليل القطاعي   -٦٢

  :قطاعات أعمال املصرف . معلومات عنأ
  الرئيسية التالية: عمالاألمن خالل قطاعات ألغراض إدارية يتم تنظيم املصرف 

    .فراداألحسابات  -
   .حسابات املؤسسات -
    .اخلزينة -

   :فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال املصرف
    (غير مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١ للفترة المنتهية في      
    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ٤٦٧,٥٢٣,٧٨٣    -      ٢٩١,٥٠٣,٠٤٢    ١٤٠,٤٢١,٠٣٤    ٣٥,٥٩٩,٧٠٧    الدخل التشغيليإمجايل   
    ٦٠,٢١٧,٤٠٣    -      -      ٣٧,٠٧٠,٥٣٧    ٢٣,١٤٦,٨٦٦  خمصص اخلسائر االئتمانية اسرتداد  
    ٥٢٧,٧٤١,١٨٦    -      ٢٩١,٥٠٣,٠٤٢    ١٧٧,٤٩١,٥٧١    ٥٨,٧٤٦,٥٧٣    نتائج أعمال القطاع  
  )  ٥٢٣,٦٤٢,٥٨٦(  )  ٥٢٣,٦٤٢,٥٨٦(    -      -      -    مصاريف غري موزعة على القطاعات  
    ٤,٠٩٨,٦٠٠    -      -      -      -      الضريبةقبل  الربح  
    -      -      -      -      -      ضريبة الدخل مصروف  
    ٤,٠٩٨,٦٠٠    -      -      -      -      الفرتةربح صايف   

    ٤٢٥,٠١٦,١٦٩    ٤٢٥,٠١٦,١٦٩    -      -      -      رأمساليةمصاريف 
 )  ١٤,٤٠٤,٤٥٤(  )  ١٤,٤٠٤,٤٥٤(    -      -      -      ستهالكات واطفاءاتا

  
    (غير مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١كما في       
    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

    ١٠١,٥١٧,٧٨٥,٥٥٤    -      ٧٥,٠٦٢,٢٧٩,٥٦٥    ٢٦,٤٣١,٧٧٠,٣٠٧    ٢٣,٧٣٥,٦٨٢    موجودات القطاع
    ٨,٦٦٧,٤٦٨,٢٣٥    ٨,٦٦٧,٤٦٨,٢٣٥    -      -      -    موجودات غري موزعة على القطاعات  
    ١١٠,١٨٥,٢٥٣,٧٨٩    ٨,٦٦٧,٤٦٨,٢٣٥    ٧٥,٠٦٢,٢٧٩,٥٦٥    ٢٦,٤٣١,٧٧٠,٣٠٧    ٢٣,٧٣٥,٦٨٢    مجموع الموجودات  
  )  ٨٧,٧٠١,٤٨٠,٨٣٣(    -    )٣٠,٧٨٨,٤٩٤,٢٦١(  )  ١٧,٩٣١,٤٠٢,٨٨٥(  )  ٣٨,٩٨١,٥٨٣,٦٨٧(    مطلوبات القطاع  
  )  ١,٣٨٠,٧٣٣,٤٣٣(  )  ١,٣٨٠,٧٣٣,٤٣٣(    -      -      -    على القطاعاتمطلوبات غري موزعة   
  )  ٨٩,٠٨٢,٢١٤,٢٦٦(  )  ٣١,٣٨٠,٧٣٣,٤٣(  )٣٠,٧٨٨,٤٩٤,٢٦١(  )  ١٧,٩٣١,٤٠٢,٨٨٥(  )  ٧٣٨,٩٨١,٥٨٣,٦٨(    مجموع المطلوبات  



 

 - ٥٩ -

  
    (غير مدققة) ٢٠١٧آذار  ٣١ للفترة المنتهية في      
    موعالمج      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ٧٠٢,٩٥٩,٥١٧    -      ٣٨٣,٢٤٩,٥٠٩    ٢٧٨,١٦٤,٠٠٥    ٤١,٥٤٦,٠٠٣    إمجايل الدخل التشغيلي  
  )  ٧١,٤٥١,٩٥٨(    -      -    )  ٦٥,٥٥٥,٣٦٤(  )  ٥,٨٩٦,٥٩٤(  اسرتداد خمصص اخلسائر االئتمانية  
    ٦٣١,٥٠٧,٥٥٩    -      ٣٨٣,٢٤٩,٥٠٩    ٢١٢,٦٠٨,٦٤١    ٣٥,٦٤٩,٤٠٩    نتائج أعمال القطاع  
  )  ٤٩٧,٨٤٣,٠٨٨(  )  ٤٩٧,٨٤٣,٠٨٨(    -      -      -    مصاريف غري موزعة على القطاعات  
    ١٣٣,٦٦٤,٤٧١    -      -      -      -      الربح قبل الضريبة  
  )  ٣٦,١٩٩,٧١١(    -      -      -      -      مصروف ضريبة الدخل  
    ٩٧,٤٦٤,٧٦٠    -      -      -      -      صايف ربح الفرتة  

    ٦٤٩,٢٨٣,٠٦٥    ٦٤٩,٢٨٣,٠٦٥    -      -      -      يةرأمسالمصاريف  
  )  ١٣,٠٠٦,٣٤٦(  )  ١٣,٠٠٦,٣٤٦(    -      -      -      إستهالكات واطفاءات

 
    (مدققة)٧٢٠١كانون األول   ٣١  

    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ١٠٠,٢٥٩,٠٣٨,٤٦٨    -      ٧٦,٨٦٧,٧٦٩,٥٦٧    ٢٣,٣٨١,٦١٣,٩٤٧    ٩,٦٥٤,٩٥٤    موجودات القطاع  
    ٤,٤٣٩,٧٩٤,٥٧٧    ٤,٤٣٩,٧٩٤,٥٧٧    -      -      -    موجودات غري موزعة على القطاعات  

    ١٠٤,٦٩٨,٨٣٣,٠٤٥    ٤,٤٣٩,٧٩٤,٥٧٧    ٧٦,٨٦٧,٧٦٩,٥٦٧    ٢٣,٣٨١,٦١٣,٩٤٧    ٩,٦٥٤,٩٥٤    مجموع الموجودات  
  )  ٨٢,٠٦٤,٦٩٢,٨٤١(    -    )٢٩,٨٧٢,٢٤٧,٣٧٠(  )  ١٤,٣٢٩,١٩١,٥٠٨(  )  ٣٧,٨٦٣,٢٥٣,٩٦٣(    مطلوبات القطاع  
  )  ١,٤٨٧,٨٦٣,٨٢٧(  )  ١,٤٨٧,٨٦٣,٨٢٧(    -      -      -    مطلوبات غري موزعة على القطاعات  

  )  ٨٣,٥٥٢,٥٥٦,٦٦٨(  )  ١,٤٨٧,٨٦٣,٨٢٧(  )٢٩,٨٧٢,٢٤٧,٣٧٠(  )  ١٤,٣٢٩,١٩١,٥٠٨(  )  ٣٧,٨٦٣,٢٥٣,٩٦٣(    مجموع المطلوبات  
  
  توزيع اجلغرايف:ال. معلومات ب

  :حسب القطاع اجلغرايف املصرفيرادات إفيما يلي توزيع 
     (غير مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١ كما في      
    المجموع          خارج سورية          داخل سورية      
      ل.س.          ل.س.          ل.س.      

    ٤٦٧,٥٢٣,٧٨٣        ١٤٣,٤٩٢,٥٣٦        ٣٢٤,٠٣١,٢٤٧    إمجايل الدخل التشغيلي
      ٤٢٥,٠١٦,١٦٩        -          ٤٢٥,٠١٦,١٦٩    مصروفات رأمسالية

  
     (غير مدققة) ٢٠١٧آذار  ٣١كما في       
    المجموع          خارج سورية          داخل سورية      
      ل.س.          ل.س.          ل.س.      

    ٧٠٢,٩٥٩,٥١٧        ٢٧٧,٨٥٤,٥٨٤        ٤٢٥,١٠٤,٩٣٣    إمجايل الدخل التشغيلي
      ٦٤٩,٢٨٣,٠٦٥        -          ٦٤٩,٢٨٣,٠٦٥    مصروفات رأمسالية
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  رأس المال إدارة  -٧٢

س مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت تالزم أنشطته املختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية راس املال من خالل النسب الصادرة مبوجب أحيافظ املصرف على ر 
  التسليف. و  مقررات بازل الدولية واليت يتم تبنيها من خالل جملس النقد

حسب  %١٢( التسليفو  حسب تعليمات جملس النقد %٨س املال والبالغة أمعدالت تفوق احلد االدىن ملتطلبات كفاية ر  يلتزم املصرف باحملافظة على
  جلنة بازل الدولية)،كما يراعي كافة النسب املتعلقة بالرتكزات االئتمانية واليت تستخدم راس املال التنظيمي كمؤشر لتلك الرتكزات.

  ري تعديالت عليه يف ضوء التغريات اليت تطرأ على الظروف االقتصادية ووصف املخاطر يف أنشطته.س ماله وجيأيدير املصرف هيكلية ر 
   يتضمن هذا البند ما يلي:

  كانون األول  ٣١في  كما           آذار ٣١في  كما          
    (مدققة)٧٢٠١         (غير مدققة) ٨٢٠١         
  ل.س.          ل.س.          
      ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠        ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠    رأس املال املكتتب به واملدفوع   
      ١٥٢,٠٤٧,٣٠٦        ١٥٢,٠٤٧,٣٠٦    احتياطي قانوين  
      ١٥٢,٠٤٧,٣٠٦        ١٥٢,٠٤٧,٣٠٦    احتياطي خاص  
      ٢٢,٥٦٠,٨٦٢,٧٩٥        ٢٢,٥٦٠,٨٦٢,٧٩٥    أرباح مدورة غري حمققة  

  ينـزل منها:
  )    ٧,٢١١,٩٦٢,٤٥٥  (  )    ٧,٢١١,٩٦٢,٤٥٥  (  اخلسارة املرتاكمة احملققة  
  )    ٢٢٠,٠٢١,١١٠  (  )    ٢٢٠,٦٢٠,٣٤٧  (  وجودات غري ملموسةم  

      ٢٠,٦٨٢,٩٧٣,٨٤٢        ٢٠,٦٨٢,٣٧٤,٦٠٥    صايف رأس املال األساسي
  يضاف رأس املال املساعد:

  صايف األرباح غري احملققة عن االستثمارات يف أدوات   
      ٥٣,٥٣٩,٠٤٦        ٢٩,٨٧١,٣١٩    منها %٥٠مالية بعد خصم     
      ١٣٦,٢٠٣,٣٣٣        ١٣٦,٢٠٣,٣٣٣    جهة خماطر التمويلاحتياطي عام ملوا  

      ٢٠,٨٧٢,٧١٦,٢٢١        ٢٠,٨٤٨,٤٤٩,٢٥٧    جمموع رأس املال التنظيمي (األموال اخلاصة)
      ٥٠,٣٨٥,٧٥٠,٥٧٥        ٥٣,١٦٧,٤٠٨,٨٣٤    خماطر االئتمان وخماطر املوجودات األخرى املرجحة باملخاطر  
      ١,٠٨٩,١٩٠,١٣٨        ٩٧١,٩٢٧,١٧٩    باملخاطرخماطر حسابات خارج امليزانية املرجحة   
      ٢٠٠,٢٧١,٨٣٠        ٤٥,٦٥٠,٦٢٣    خماطر السوق  
      ٢,١٠٣,٢٥٠,٤٣٢        ٢,١٠٣,٢٥٠,٤٣٣    املخاطر التشغيلية  

      ٥٣,٧٧٨,٤٦٢,٩٧٥        ٥٦,٢٨٨,٢٣٧,٠٦٩    جمموع املوجودات وااللتزامات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر
      %٣٨,٨١          %٣٧,٠٤      نسبة كفاية رأس املال (%)

      %٣٨,٤٦          %٣٦,٧٤      )%رأس املال األساسي ( كفايةنسبة  
     %٩٧,٨١          %٩٨,٠١      نسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل حقوق املسامهني (%)



 

 - ٦١ -

  رار جملس النقد والتسليفوالذي تضمن تعديل املادة الثامنة من ق ٢٠١٤شباط  ٢٦) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٨٨صدر قرار جملس النقد والتسليف رقم (
ية ألغراض ساسفروقات تقييم مركز القطع البنيوي غري احملققة ضمن األموال اخلاصة األ إدراجحبيث يتم  ٢٠٠٨شباط  ٤) تاريخ ١/م ن/ب٣٦٢رقم (

  .٢٠٠٧) الصادر عام ٤/م ن/ب٢٥٣احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم (
  
  )الميزانية( اطات والتزامات محتملةارتب  -٨٢

  :يتكون هذا البند ممايلي
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٨آذار  ٣١      
      (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)       
  ل.س.          ل.س.      

   ارتباطات والتزامات ائتمانية  - أ
      ٦٧,٨٣٨,٨٥٠        ٧١,٤٠٤,٧٥٠    كفاالت دفع

      ٣,٥١٨,٧٨٨,٩١٠        ٢,٩٢٣,٠٩٣,٩٨٩    حسن تنفيذكفاالت 
      ١٥٤,٥٣٠,١٨٠        ٢٤٦,٠٤١,٨٨٠    أولية كفاالت

      ٣,٧٤١,١٥٧,٩٤٠        ٣,٢٤٠,٥٤٠,٦١٩    املعطاة للزبائن جمموع الكفاالت
      -          -      تعهدات تصدير

      ٢,٥٨٧,٥١٠,٥٧٥        ٢,٤٤٠,٦٧٥,٢٧١    سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة
      ٣٨٣,٠٢٦,٥٦٩        ٦١٥,١٧٩,٣٥٦    ستغلةغري مسقوف تسهيالت ائتمانية غري مباشرة 
      ٦,٧١١,٦٩٥,٠٨٤        ٦,٢٩٦,٣٩٥,٢٤٦    االرتباطات وااللتزامات املمنوحة للزبائن

      ٤,٣٦٠,٠٠٠        ٤,٣٦٠,٠٠٠    كفاالت معطاة جلهات أخرى

        ٦,٧١٦,٠٥٥,٠٨٤        ٦,٣٠٠,٧٥٥,٢٤٦      
  
  التزامات تعاقدية  -ب

  .٢٠١٧و ٢٠١٨امي ال يوجد لدى املصرف التزامات تعاقدية لع



 

 - ٦٢ -

  بنود معاد تصنيفها  -٩٢

دون أن يكون هلا أي تأثري  ٢٠١٨آذار  ٣١الفرتة املنتهية يف  معلوماتلتتناسب مع أرقام  ٢٠١٧أرقام املقارنة لبيانات عام مت إعادة تصنيف بعض 
  على أرباح أو حقوق ملكية املصرف.كما يلي:

    صنيفمقدار الت          بعد التصنيف          صنيفقبل الت      
  ل.س.          ل.س.          ل.س.      

  )  ٢٥,٠٩٣,٦٠٠(  )  ٧,٢١١,٩٦٢,٤٥٥( )  ٧,١٨٦,٨٦٨,٨٥٥(  خسائر مدورة حمققة
      ٢٥,٠٩٣,٦٠٠        ٢٢,٥٦٠,٨٦٢,٧٩٥        ٢٢,٥٣٥,٧٦٩,١٩٥    أرباح مدورة غري حمققة

  
  الدعاوى القضائية  -٣٠

ى البنك سياسات وإجراءات أنشئت للتعامل مع مثل هذه الدعاوى القضائية، حيث أن نظرًا لطبيعة األعمال يعترب التقاضي شائع يف القطاع املصريف، لد
ءات البنك تقوم باختاذ كل مايلزم لتحصيل أموال البنك. لذلك يكون اللجوء إىل القضاء ضرورة تستدعيها بعض احلاالت اليت استنفذت فيها إجرا إدارة

دف حتصيل الديون املتعثرة. من جهة أخرى قام بعض التوصل إىل حل تفاوضي، وعليه فإن البنك أقام العد يد من الدعاوى القضائية على بعض املدينني 
  املدينني برفع دعاوى ختاصم أخرى ألسباب خمتلفة.

ية حول وضع الدعاوى فإن لدى البنك جمموعة من اإلجراءات اليت يتم إتباعها لتقييم تلك القضايا، يقوم البنك بطلب استشارة فنية وقانون احلالتنييف كال 
  زه املايل.القضائية، وإذا وجد توقع خلسارة ميكن حتديد قيمتها، يقوم البنك بالتعديالت الالزمة لتعكس اآلثار السلبية للدعاوى القضائية على مرك

ائية وعليه قام البنك بتشكيل خمصصات مناسبة احلالية يوجد قضايا مازالت منظورة أمام القضاء ومل تفصل بأحكااملرحلية املوجزة  املاليةعلومات املبتاريخ  م 
 املرحلية املوجزة. املاليةعلومات امل حول ١٧ رقم اإليضاح يف مبني هو كما العالقة القضايا أحد تسوية مت ٢٠١٧متوز  ١٩ بتاريخملواجهة هذه القضايا 


