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  سورية"  مصرف "فرنسبنك
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية 

  المالية بياناتالإيضاحات حول 
  ٨٢٠١كانون األول   ٣١ة المنتهية في للسن

    

  معلومات عامة -١

مسجلة يف السجل  شركة مسامهة سوريةهو و  ٢٠٠١لعام  ٢٨مبوجب قانون املصارف رقم امة سورية ع.مش.م.سورية  فرنسبنك مصرفمت تأسيس 
  .١٨ويف سجل املصارف حتت الرقم  ٢٠٠٨متوز  ١٣ تاريـخ ١٥٤١٣التجاري حتت الرقم 

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

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

ينما يقع املركز ، بسورية –للمصرف يف أبو رمانة شارع املهدي بن بركة بناء العتقي طابق أرضي، دمشق وفق السجل التجاري يقع املركز الرئيسي 
، وجاري العمل على التوفيق ساروجة ٩/١١٣٦الرئيسي وفق سجل املصارف يف شارع بغداد مقابل معهد الشهيد باسل حافظ األسد العقار رقم 

  .يف عنوان املركز الرئيسي للمصرف بني السجل التجاري وسجل املصارف
يف  ةالعشــر فروعــه و  م املصــرف بكافــة اخلــدمات املصــرفية مــن خــالل مركــزه الرئيســي. يقــو ٢٠٠٩كــانون الثــاين ١٥باشــر املصــرف أعمالــه املصــرفية يف 

 الالذقيـةو  )، طرطـوس (شـارع الثـورة)شـارع هاشـم األتاسـيحلـب (العزيزيـة، امللـك فيصـل)، محـص (و  )،، املنطقـة احلـرةدمشق (أبو رمانة، شارع بغداد
 ريــف وقــد مت إغــالق كــًال مــن فــرع ٢٠١٨آب  ٩يف جرمانــا  افتتــاح فــرعيــث مت ح )، جرمانــا) وريــف دمشــق (الســيدة زينــب(شــارع الكــورنيش الغــريب

  ) بشكل مؤقت.شارع هاشم األتاسيدمشق (السيدة زينب) ومحص (

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

 القوانني الناظمة الصادرة عن مصرف سورية املركزي.

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

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

ات جراءالفرتات الزمنية إل ٢٠١١حزيران  ١٤إ.م) تاريخ  –/ص ٨٢٢املالية السورية مبوجب القرار رقم ( سواقواأل وراقت هيئة األكما حدد
  الزيادة كما يلي: أسهموطرح  إصدار
 اية يوم االثنني الواقع يف  أسهمتاريخ اكتساب حق األفضلية ب  .٢٠١١حزيران  ٢٧الزيادة: 

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

 اية  ٢٠١١متوز  ٢٤واليت تبدأ يف  سهمفرتة اإلكتتاب باأل  .٢٠١١آب  ١٤وحىت 

 ا خالل ثالثة أشهر من تاريخ  سهمفرتة بيع األ  من الزيادة. أسهم إدراجغري املكتتب 
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اية    املالية مبوجب القرار رقم سواقواأل وراقفقد وافقت هيئة األ %٧٠فرتة االكتتاب مل تتجاوز ولكون نسبة التغطية احملققة حىت 
أيلول  ١١زيادة رأس مال مصرف فرنسبنك سورية حىت تاريخ  أسهمعلى متديد فرتة اإلكتتاب ب ٢٠١١آب  ١٤إ.م) تاريخ  –/ص ١١٣٠(

٢٠١١.  

إ.م) على متديد فرتة اإلكتتاب ملرة ثانية نظراً  –/ص ١٢٠٦املالية مبوجب القرار رقم ( سواقواأل وراقوافقت هيئة األ ٢٠١١أيلول  ١٢ويف تاريخ 
  .٢٠١١تشرين األول  ٢٣حىت تاريخ  %٧٠لكون نسبة التغطية احملققة حىت تارخيه مل تتجاوز الـ

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

ا والبالغة قيمتها اال سهمامل األكات بيع وتسجيل  إجراء ة سورية عن طريق سوق دمشق لري  ١,١٢٧,٧٣٣,٥٠٠اإلمجالية  مسيةغري املكتتب 
  .سابقاً الزيادة وفقاً ألحكام تعليمات التعامل حبقوق األفضلية باالكتتاب املشار إليها  أسهم إدراجاملالية خالل مهلة ثالثة اشهر من تاريخ  وراقلأل

على نتائج االكتتاب وبيع  ٢٠١١ل تشرين األو  ٣٠إ.م تاريخ -/ص١٣٣٥املالية السورية مبوجب الكتاب رقم  سواقواأل وراقوافقت هيئة األ
ا والبالغ عددها ( سهماأل يلها ات تسجإجراءملالية بعد االنتهاء من ا وراقلأل دمشق سهماً) عن طريق سوق ٢,٢٥٥,٤٦٧الفائضة غري املكتتب 

تتاب الصادرة مبوجب قرار اجمللس رقم فضلية باالك/ من تعليماته التعامل حبقوق األ٩ها يف السوق وذلك وفقًا ألحكام املادة /إدراجيف اهليئة و 
  .٢٠١١/م لعام ٣٨

ا –زيادة رأس املال  أسهموبسبب تعذر بيع  املالية خالل املهلة احملددة بثالثة أشهر واليت بدأت  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 إدراجمن تاريخ 
ا والبالغ  سهملبيع األ ٢٠١٢حزيران  ٢٨ية قدرها ثالثة أشهر تنتهي يف إضافعلى منح مصرف فرنسبنك سورية مهلة  ٢٠١٢ غري املكتتب 

ية السابقة مبوجب قرار جملس املفوضني رقم افضكما مت متديد املهلة اإل  .املالية وراقسهماً) من خالل سوق دمشق لأل ٢,٢٥٥,٤٦٧عددها (
ا والبالغ عددها  أسهمية لبيع إضافك سورية مهلة نوالذي منح مصرف فرنسب ٢٠١٢متوز  ٢م تاريخ /)٤٣( زيادة رأس املال غري املكتتب 
لس املفوضني مبوجب ئيس جمكما وافق ر   .٢٠١٢كانون األول   ٢٨املالية حىت تاريخ  وراقسهماً) من خالل سوق دمشق لأل ٢,٢٥٥,٤٦٧(

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

مت منح  ٢٠١٢كانون األول   ٢٨، ويف تاريخ ٢٠١٢متوز  ١٦املالية بتاريخ  وراقاملصرف يف سوق دمشق لأل سهمأل مسيةتنفيذ تعديل القيمة اال
ا مبوجب ا أسهملبيع  ٢٠١٣كانون األول   ٣١ية قدرها عام كامل تنتهي يف إضافاملصرف مهلة  لقرار الصادر عن زيادة رأس املال غري املكتتب 

/م املتضمن املوافقة على منح ٣كانون األول صدر قرار جملس املفوضني رقم   ١٤من تاريخ و  )/م١٦املالية السورية رقم ( سواقواأل وراقهيئة األ
اية إضافاملصرف مهلة  تنتهي 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  .٢٠١٥كانون األول   ٣١
اية عام ٢٠١٦كانون األول   ٢٨، ويف تاريخ٢٠١٦األول    /م.١٧٥الصادر رقم  بناًء على القرار ٢٠١٧، مت منح املصرف مهلة إضافية حىت 

، ليصبح رأس املال املكتتب به مساٍو ٢٠١٧كانون الثاين   ٢٤ال بتاريخ فرنسبنك سورية بيع كامل األسهم الفائضة عن عملية زيادة رأس املأمت 
 لرية سورية. ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠لرأس املال املصرح به والبالغ 

كانون   ٣١ل.س بتاريخ  ٣٨٥الق للسهم يف السوق سورية مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية، وقد بلغ سعر اإلغ –إن  أسهم فرنسبنك 
  .٢٠١٨األول 
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مبوجب التفويض املمنوح من  ٢٠١٨كانون األول   ٣١وافق رئيس جملس اإلدارة على البيانات املالية للسنة املنتهية يف  ٢٠١٩نيسان  ١٥بتاريخ 
 . رتاح جلنة التدقيق يف نفس التاريخوذلك بناًء على اق ٢٠١٩آذار  ٢٦جملس اإلدارة يف اجللسة اليت انعقدت بتاريخ 

  
 السياسات المحاسبية  -٢

 أسس إعداد البيانات المالية

هذه السياسات هي  .أدناهوفقًا للسياسات احملاسبية املذكورة  ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة املالية املنتهية يف  البيانات املالية للمصرف إعدادمت 
كانون   ١) ساري املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ يف أو بعد ٩( الدويل للتقارير املالية رقم ر املالية باستثناء املعيارملعايري الدولية للتقاريمع امتوافقة 
. أدخل هذا املعيار تعديالت تتعلق باالعرتاف وقياس األدوات املالية كما أدخل منوذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة الحتساب تدين ٢٠١٨الثاين 
  دوات املالية.قيمة األ

  ) لغاية٩( الدويل للتقارير املالية رقم مت تأجيل تطبيق املعيار ٢٠١٨لعام  )١(جلسته رقم حبسب قرار جملس احملاسبة والتدقيق يف سورية يف 
 .٢٠١٩كانون الثاين   ١

ملالية مبوجب ترتيب تقرييب تبعاً لسيولتها لقد جرى تصنيف احلسابات يف املوجودات واملطلوبات حسب طبيعة كل منها وجرى تبويبها يف البيانات ا
  النسبية.

 

 أسس التقييم

 يتم قياسها بالقيمة العادلة: مبدأ الكلفة التارخيية باستثناء البنود التالية اليت أساسالبيانات على  إعدادمت 

ا بغرض املتاجرة. -   املوجودات واملطلوبات احملتفظ 

 .الدخلادلة من خالل الع القيمة أساساملالية احملددة على  دواتاأل - 

 االستثمارات يف حقوق امللكية. - 

 املالية املتوفرة للبيع وراقاأل - 

 .اليت يتم قياسها بالقيمة العادلةاملالية املشتقة  دواتاأل - 

 ية هي مدرجة أدناه:ساسن السياسات احملاسبية األإ

 جنبية:العمالت األ  )أ(

. القطع السائدة بتواريخ العمليات أسعار أساس) يتم تسجيلها على أجنبيةارير املالية (عمالت التق إعدادإن العمليات اجملراة بعمالت غري عملة 
 القطع السائدة بتاريخ بيان الوضع املايل أسعار أساسعلى  جنبيةحتويل البنود املالية بالعمالت األ إعادةبتاريخ كل بيان وضع مايل يتم 

كانون   ٣١كما يف  للدوالر األمريكيلرية سورية  ٤٣٦(مقابل  ٢٠١٨كانون األول   ٣١ا يف كم  للدوالر األمريكيلرية سورية  ٤٣٦حيث بلغ 
القطع السائدة يف  أسعار أساسالقيمة العادلة يعاد حتويلها على  أساساملسجلة على  جنبيةن البنود غري املالية بالعمالت األإ. )٢٠١٧األول 

 .ال يعاد حتويلها أجنبيةالكلفة التارخيية بعملة  أساسلبنود غري املالية اليت جرى تقييمها على ان ا. التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة

باستثناء فروقات القطع على العمليات املنفذة بقصد التحّوط ملخاطر حمددة  ،واخلسائر يف الفرتة اليت نشأت فيها رباحتقيد فروقات القطع يف األ
املتوقع تسديدها أو  نشاط أجنيب من غري املقررإىل  دائنة متوجبةأو  مدينة مطلوبة من أرصدةبنـود مالية متثل وفروقات القطع على  أجنبيةبعمالت 

عند  الدخلضمن حقوق املسامهني ومن مث تقيد يف  أجنبيةها يف حساب فـروقات حتويل عمالت إظهار يتم تسجيلها يف الدخل الشامل اآلخر و 
  .التفرغ عن صايف املسامهة
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 :العرتاف والغاء االعرتاف باملوجودات واملطلوبات املاليةا  (ب)

ويتم االعرتاف . بالتاريخ الذي نشأت فيه ،يتم االعرتاف املبدئي بالقروض والتسليفات والودائع وسندات الدين الصادرة واملطلوبات املرؤوسة
 .داةيه املصرف فريقا يف الشروط التعاقدية لأليف التاريخ الذي يصبح ف خرىاملبدئي جبميع املوجودات واملطلوبات املالية األ

املوجودات واملطلوبات  إصدارأو  العملية املرتبطة مباشرة باقتناء إجراءن تكاليف إ. يتم القياس املبدئي للموجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة
تنزيلها من القيمة العادلة للموجودات أو  تهاإضافاخلسائر) يتم رباح أو ل األاملالية (باستثناء املوجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خال

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

املايل  صلعندما حتّول األأو  صل،احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من األ أجلمايل عند انتهاء  أصللغاء االعرتاف من قبل املصرف بإيتم 
حيافظ على مجيع خماطر وعائدات و أ اذا مل حيول املصرف.أخرىمنشأة إىل  املايل صليف عملية تتضمن حتويل مجيع خماطر وعائدات ملكية األ

ا يف األ ،املنقول صلواستمر بالسيطرة على األ صلملكية األ وبااللتزامات املرتتبة عنها يف املبالغ اليت  صلجيب ان يعرتف املصرف حبصته احملتفظ 
جيب ان يستمر املصرف باالعرتاف  ،ولاملايل املنق صلحافظ املصرف بصورة مهمة على مجيع خماطر وعائدات ملكية األ إذا .قد يتم دفعها

 املايل وكذلك االعرتاف باالقرتاضات الضامنة للعائدات املقبوضة. صلباأل

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

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

  اقات املمددة.لالستحق
ا أجلانتهاء أو  الغاءأو  عفاء منفقط عند اإل يتم الغاء االعتـراف من قبل املصرف مبطلوبات مالية يتم االعرتاف بالفرق بني . االلتزامات اخلاصة 

االلتزامات أو  ودات غري النقدية املنقولةمبا يف ذلك املوج ،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   لتصنيفها مالية تبعاً  أوراقيتم تقييم االستثمارات يف  ،ويللالعرتاف األالحقاً 
 اخلسائر.رباح أو ألبالقيمة العادلة من خالل اأو 

 :االستحقاقمالية مستبقاة لتاريخ  أوراقاستثمارات يف 

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

 كمتوفرة للبيع.أو  

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

 :مالية كقروض وتسليفات أوراقاستثمارات يف 

قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت وان أو  الية كقروض وتسليفات هي موجودات غري مشتقة ذات دفعات ثابتةم أوراقاالستثمارات يف 
ا حلني االستحقاق.  املصرف لديه القدرة على االحتفاظ 

  الكلفة املطفأة باستعمال طريقة الفائدة الفعلية. أساسمالية كقروض وتسليفات على  أوراقيتم قياس االستثمارات يف 
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 :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  أساستثمارات املتوفرة للبيع على يتم تسجيل باقي االس. اليت ال ميكن تقييم قيمتها العادلة بشكل موثـوق يتم تسجيلها بالكلفة

 اخلسائر غري احملققة ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر.رباح أو وتدرج األ

عيد تصنيفها كمستبقاة لتاريخ االستحقاق عن التغري يف القيمة أدين متوفرة للبيع  أدواتيتم فصل التغري يف القيمة العادلة الستثمارات يف 
  الدين.داة دين متوفرة للبيع ضمن حقوق امللكية ويتم اطفاؤها كتعزيز للعائد على مدى العمر املتبقي أل أدواتمارات يف العادلة الستث

 :اخلسائررباح أو القيمة العادلة من خالل األ أساسالتحديد على 

 من احلاالت التالية:أي  اخلسائر يفرباح أو القيمة العادلة من خالل األ أساسيقوم املصرف بتحديد موجودات ومطلوبات مالية على 

 أو  القيمة العادلة ؛ أساسالتقارير الداخلية عنها على  إعداداملطلوبات و أو  وتقييم املوجوداتإدارة يتم   •

 حد كبري عدم تناسب حماسيب قد ينشأ خالفا لذلك ؛ أوإىل  يقّللأو  ن التحديد يلغيإ  •

 .لذلك ية املطلوبة يف العقد خالفاً مدجمة تعّدل بصورة هامة التدفقات النقد املطلوبات تتضمن مشتقاتأو  ن املوجوداتإ  •

 :حقوق امللكية أدواتاملطلوبات املالية و   (د)

 :حقوق ملكيةأو  التصنيف كدين

عاقدية ات التتفاقيعلى جوهر اإل بناءً حقوق ملكية أو  الدين وحقوق امللكية اليت يصدرها املصرف كمطلوبات مالية أدواتيتم تصنيف 
 حقوق امللكية. داة ألو  والتعريف لاللتزام املايل

ا أصولعقد يثبت احلصة املتبقية يف أي  حقوق امللكية هيأداة  حقوق امللكية  أدواتيتم االعرتاف ب. املنشأة 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 ،حقوق امللكية اخلاصة به أدواتعاد املصرف شراء أذا إ أو  فيتم االعرتاف 
 .حقوق امللكية اخلاصة باملصرف أدواتالغاء أو  إصدارأو  بيعأو  عند شراء الدخلخسارة يف 

حق أو أداة  للتحويل) الصادرة عن املصرف بشكل منفصل كمطلوبات مالية املركبة (سندات قابلة دواتيتم تصنيف االجزاء املكونة لأل
ن خيار التحويل الذي سيتم تسديده مبوجب تبادل إ. حقوق امللكيةوأداة  ات التعاقدية وتعريف االلتزام املايلتفاقيجلوهر اإلًا ملكية وفق

 حق ملكية.أداة كية اخلاصة باملصرف هو مبثابة حقوق املل أدواتمايل آخر مقابل عدد حمدد من  أصلأو  مبلغ نقدي ثابت

 :املطلوبات املالية

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

يتم حتديده أو  اخلسائر عندما حيتفظ بااللتزام املايل بغرض املتاجرةرباح أو ات املالية بالقيمة العادلة من خالل األيتم حتديد املطلوب
 اخلسائر. رباح أو بالقيمة العادلة من خالل األ

 :إذا ويلند االعرتاف األاخلسائر عأو  رباحن االلتزام املايل غري احملتفظ به بغرض املتاجرة قد حيدد بالقيمة العادلة من خالل األإ

 أو ،القياس واالعرتاف الذي قد ينتج خيفف بشكل جوهري تضاربأو  كان مثل هذا االعرتاف يلغي 
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 ا وتقييم أواليت يتم ًا االثنني معأو  مطلوبات ماليةأو  كان االلتزام املايل ميثل جزء من جمموعة موجودات مالية داؤها على أدار
وتقدم املعلومات حول  ،اسرتاتيجية استثمارية موثقةأو  املخاطر للمصرفدارة السرتاتيجية موثقة إل القيمة العادلة وفقاً  أساس

 أو ،ساسوفق ذلك األ اجملموعة داخلياً 

 مة العادلة من بالقي كثر، وكان العقد املختلط بكامله حمدداً أأو  كان االلتزام املايل ميثل جزء من عقد حيتوي على مشتق مدمج
 .٩اخلسائر مبوجب معيار التقارير املالية الدويل رقم اح أو ربخالل األ

 :تقاص املوجودات واملطلوبات املالية  (ه)

 عندما ينوي املصرفأو  تقاص املوجودات واملطلوبات املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل بالصايف فقط عندما يكون هناك حق قانوين لعمل ذلك
 .يف القيمة واما ان حيقق املوجودات ويسدد املطلوبات بشكل متزامنصا أساسالقيام بالتسوية على إما 

 :املالية دواتقياس القيمة العادلة لأل  (و)

سوق يف جب عملية منظمة بني متشاركني يف الالسعر الذي ميكن احلصول عليه من بيع األصل أو دفعه لتحويل التزام مبو ن القيمة العادلة هي إ
  .تاريخ القياس

ة يمة العادلة ألصل والتزام معني استناداً إىل خصائص األصل أو االلتزام واليت يقوم املتشاركني يف السوق بأخذها يف االعتبار عند عملييتم قياس الق
  تسعري األصل أو االلتزام يف تاريخ القياس.

 يقوم املصرف باعتماد تقنيات األداة نشطاً يكن سوق مل  اإذ يقوم املصرف باعتماد أسعار السوق بتقييم أدواته املالية املتداولة يف سوق مايل نشط،
  لقياس القيمة العادلة تأخذ يف االعتبار االستعمال األقصى ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبق.

  مستويات التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة:حدد املصرف 

 ة يف أسواق نشطة؛املستوى األول: األسعار املعلنة (غري املعدلة) ألصول والتزامات متطابق -

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)؛

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

 تدين قيمة املوجودات املالية:  (ز)

لناحية  ،اخلسائررباح أو القيمة العادلة من خالل األ أساسما عدا تلك اليت هي على  ،يف تاريخ كل بيان وضع مايل يتم تقييم املوجودات املالية
 إجراءكثر بعد أأو  ت املالية عند وجود دليل حّسي، نتيجة حصول حدثوجود مؤشرات تدين يف قيمتها. يكون هنالك تدين يف قيمة املوجودا

 .للموجودات، ان التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لالستثمار قد تأثرت ويلالقيد األ

أو  ن تواجه اجلهة املقرتضةأعلى الصعوبات املالية اليت ميكن مالية اخنفضت قيمتها،  أصولجمموعة أو  مالياً  أصالً ن أدلة املوضوعية على تشتمل األ
 مالية مماثلة. أدواتبعني االعتبار اجتاه ومستوى التدين يف  األخذإىل  ةإضاف، املصدرة، خماطر السيولة واملخاطر التشغيلية

  .وبشكل مجاعي بشكل منفرد صوليأخذ املصرف بعني االعتبار األ ،املسجلة بالكلفة املطفأة صولعند النظر بوجود دليل على تدين يف قيمة األ
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الكلفة املطفأة حتدد مبا يساوي الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية والقيمة  أساسن خسائر تدين قيمة املوجودات املسجلة على إ
ـي القيمة املقيدة حصل اخنفاض يف خسارة تدين القيمـة يف فرتة الحقة، يتم عكس خسارة تدن إذا .الدخلاالسرتدادية املقدرة. تقيد اخلسائر يف 

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

 دليالً  طويالً  االخنفاض الذي يستغرق وقتاً أو  ما دون تكلفتهاإىل   يف القيمة العادلةحقوق امللكية يعترب االخنفاض الكبري أدواتإىل  بالنسبة
 على اخنفاض القيمة. موضوعياً 

يف الدخل الشامل اآلخر واملرتاكمة ضمن حقوق املسامهني  سابقاً مالية متوفرة للبيع، فان اخلسائر املرتاكمة املسجلة  أوراقبالنسبة لالستثمارات يف 
أي  نإ. مالية أوراقعندما تكون خسائر تدين القيمة مثبتة حبصول تدين مستمر ملدة طويلة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف  الدخلها يف يتم قيد

 زيادة يفأي  نإ. الدخلال تقيد يف  ،تدين يف القيمة دين متوفرة للبيع، الحقة حلصول خسارة أدواتزيادة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف 
  .الدخلتقيد يف  ،حقوق ملكية متوفرة للبيع، الحقة حلصول خسارة تدين يف القيمة أدواتالقيمة العادلة لالستثمارات يف 

 :مالية مشتقة أدوات  (ح)

التقرير. يتم  قيمتها العادلة بتاريخ أساسعلى  الحقاً مشتقة ويعاد تقييمها داة القيمة العادلة بتاريخ الدخول يف عقد أل أساستقيد املشتقات على 
حتّوطية، ويف هذه أداة املشتقة حمددة ومستعملة كداة كانت األ إذا إال اخلسائرأو  رباححصوهلا يف األ اخلسائر الناجتة عن ذلك حالأو  رباحقيد األ

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

مشتقة مستقلة عندما ال تكون خماطرها وخصائصها متعلقة  أدواتتعامل ك أخرىعقود مضيفة أو  أخرىمالية  أدواتدجمة ضمن ن املشتقات املإ
ا يف األ أساسالعقود املضيفة وان العقود املضيفة غري مقّيمة على إىل  بقرب بتلك العائدة  .اخلسائرأو  رباحقيمة عادلة تقيد تغريا

 :حماسبة التحّوط

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

  .على التزامات ثابتة كتحّوطات تدفقات نقدية جنبيةالعمالت األ
املخاطر واسرتاتيجيته للدخول يف إدارة وأهدافه اخلاصة ب ،التحّوطية والبند املتحّوط لهداة يوّثق املصرف العالقة بني األ ،عند بداية عالقة التحّوط
ة التحّوطية املستعملة يف عالقداة كانت األ إذا صرف فيمايوّثق امل ،عند بداية عملية التحّوط وبشكل مستمر ،كذلك. عمليات حتّوط متفرقة

 التدفقات النقدية للبند املتحّوط له.أو  لغاء التغريات يف القيمة العادلةإحتّوطية هي عالية الفعالية يف 

 :حتّوط القيمة العادلة

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

 .ق بالبند املتحّوط لهاملخاطر املتحّوط هلا تقيد يف بند بيان الدخل املتعل

اءهاأو  يتم بيعهاأو  التحّوطيةداة األ أجلينتهي أو  ،تتوقف حماسبة التحّوط هذه عندما يلغي املصرف العالقة التحّوطية ال تعود أو  تنفيذهاأو  ا
من ذلك  ابتداءً  الدخلطفاءه يف إهلا يتم  تج عن املخاطر املتحّوطن تعديل القيمة الدفرتية للبند املتحّوط له الناإ. مقبولة للمحاسبة التحّوطية

 .التاريخ
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 :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  حاالً  اخلسائر املتعلقة باجلزء غري الفاعل تقيدأو  األرباح

اخلسائر يف الفرتات اليت يقيد فيها رباح أو األإىل  يف الدخل الشامل اآلخر واملرتاكمة ضمن حقوق املسامهني يعاد تصنيفها سابقاً ن املبالغ املقيدة إ
عن العمليات املستقبلية املرتقبة ، عندما ينتج إمنا.وذلك يف ذات بند بيان الدخل الذي قيد فيه البند املتحّوط له ،الدخلالبند املتحّوط له يف 

يف الدخل الشامل اآلخر واملرتاكمة ضمن حقوق  سابقاً واخلسائر املقيدة  إن األرباحف ،مطلوبات غري ماليةأو  املتحّوط هلا قيد ملوجودات غري مالية
 .املطلوبات غري املاليةأو  املالية لكلفة تلك املوجودات غري ويلاملسامهني يتم حتويلها من حقوق املسامهني وتدرج ضمن التقييم األ

ال تعود أو  تنفيذهاأو  اءهاإأو  يتم بيعهاأو  التحّوطيةداة األ أجلينتهي أو  ،تتوقف حماسبة التحّوط عندما يلغي املصرف العالقة التحّوطية
ن حقوق املسامهني بذلك التاريخ تبقى ضمن خسائر مقيدة يف الدخل الشامل اآلخر ومرتاكمة ضمأرباح أو أي  نإ. مقبولة للمحاسبة التحّوطية

إن ف ،عندما ال يعود من احملتمل حصول عملية مستقبلية مرتقبة. الدخليف  ائياً حقوق املسامهني وتتحقق عندما تقيد العملية املستقبلية املرتقبة 
  .الدخليف حاًال  ضمن حقوق املسامهني يتم قيدها سابقاً اخلسائر املرتاكمة أو  األرباح

 :قروض وتسليفات  (ط)

ا  ،مالية أوراقغري االستثمارات يف  ،قابلة للتحديدأو  القروض والتسليفات هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات ثابتة وغري حمتفظ 
تسجل . ديون حيث ينطبقالكلفة املطفأة بعد تنـزيل الفائدة غري احملققة وبعد مؤونة تدين قيمة ال أساستقيد القروض والتسليفات على . للمتاجرة

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

 :كفاالت ماليـة  (ي)

 إجراءن مدين معّني عجز عن احلامل عن خسارة ترتبت أل لتعويض دفعات حمددة إجراءن عقود الكفاالت املالية هي عقود توجب على املصرف إ
كتب اعتماد، عقود ضمان   ،شكال قانونية للمقاضاة (كفاالتأن تأخذ عدة أميكن هلذه العقود . دينأداة دفعة مستحقة مبوجب شروط 

  ).ائتماين
القيمة األعلى ما بني هذه القيمة املطفأة  أساسلدفاتر على حتمل يف ا الحقاً و  ،قيمتها العادلة أساسعلى  اً أوليتقيد مطلوبات الكفاالت املالية 

  .خرىتدرج الكفاالت املالية ضمن املطلوبات األ. دفعة من جراء الكفالة ) إجراءوالقيمة احلالية للدفعة املتوقعة (عندما يصبح من احملتمل 

 ممتلكات ومعدات:  (ك)

 . ن وجدتإ ،بعد تنـزيل االستهالكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة ،الكلفة التارخيية أساستظهر املمتلكات واملعدات على 

باستعمال  ،باستثناء االراضي والدفعات على حساب نفقـات رأمسالية ،الثابتة املادية الطفاء تكلفة املوجودات صوليتم احتساب استهالك األ
 :لياملعنية كما ي صولطريقة القسط الثابت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لأل

    سنوات      
  ٥٠    مباين وعقارات  
  ٧    حتسينات املباينمعدات   
  ٧    آالت وأجهزة وأثاث   
  ٥    سيارات   
  ٧-٣    احلاسب اآليل  
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اية كل عام  تغيري يف التقديرات بأثر مستقبلي.أي  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  تقاعدأو  الناجتة عن استبعادواخلسائر  إن األرباح
  .الدخلتسجيلها ضمن 

 :موجودات غري ملموسة  )ل(

 ضع الختبار التدين يف قيمتها.وهي خت %٣٣يتم اطفاء املوجودات غري امللموسة، باستثناء الشهرة، باستعمال طريقة القسط الثابت وبنسبة 

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

اية كل فرتة تقرير، يقوم املصرف مبراجعة القيم الدفرتية أل مؤشر بإن تلك أي  كان يوجد إذا ه امللموسة وغري امللموسة لتحديد فيماصوليف 
ا خسارة تدين يف قيمت صولاأل  لتحديد مدى خسارة تدين القيمة صليتم تقدير القيمة االسرتدادية لأل ،ان وجد هكذا مؤشر. هاقد اصا
 .ن وجدت )إ(

يتم حسم  ،عند حتديد القيمة االستعمالية. القيمة االسرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة ناقص كلفة البيع والقيمة االستعمالية
قيمتها احلالية باستعمال نسبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد إىل  ية املقدرةالتدفقات النقدية املستقبل

 .الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية صلواملخاطر املالزمة لأل

تقيد خسارة تدنـي . لتوازي القيمة االسرتدادية صليتم انقاص القيمة الدفرتية لأل ،من قيمته الدفرتيةأقل  صلذا كان تقدير القيمـة االسرتدادية لألإ
ويف هذه احلالة تعامل خسارة تدين القيمة كتخفيض لوفر  ،التقييم إعادةبقيمة  دفرتياً املختص مسجل  صلكان األ إذا إال ،الدخليف حاًال  القيمة
  .)سابقاً التقييم (املقيد  إعادة

التقدير املعّدل إىل  ان تصلإىل  )وحدة منتجة لتدفقات نقدية( صليتم زيادة القيمة الدفرتية لأل الحقاً،تدين القيمة انعكست يف حال ان خسارة 
لكن حبيث ان القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن ان حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين  ،لقيمتها االسرتدادية

املختص  صلكان األ إذا إال ،الدخليف حاًال  يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة. ( وحدة منتجة لتدفقات نقدية ) يف سنوات سابقة صلمة لألقي
 .)سابقاً التقييم ( املقيد  إعادةويف هذه احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر  ،التقييم إعادةبقيمة  دفرتياً مسجل 

العادلة ملمتلكات املصرف اخلاصة واملمتلكات املأخوذة استيفاء لقروض هي القيمة السوقية املقدرة كما حتدد من قبل خممين العقارات ن القيمة إ
ة يف املنطقة اجلغرافية نفسها وعلى  أساسعلى  القيمة املتوقعة لعملية بيع حالية بني  أساستوافق السوق من خالل املقارنة مع عمليات مشا
  .يل عامل عدم السيولة وقيود السوقالتصفية بعد تعدأو  يف غري عمليات البيع القسريةأي  ،راغب وبائع راغب مشرتي

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

اية كل فرتة تقري ر، يقوم املصرف مبراجعة القيم الدفرتية تظهر املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف بالكلفة 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

  مة (إن وجدت). تدين يف قيمتها. إن وجد هكذا مؤشر، يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات لتحديد مدى خسارة تدين القي

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

  كتخفيض لوفر إعادة التقييم (املقيد سابقاً).
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حبيث أن يف حال أن خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً، يتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل إىل أن تصل إىل التقدير املعدل لقيمته العادلة، لكن 
اليت كان ميكن أن حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة لألصل يف سنوات سابقة. يتم قيد  القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية

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

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  وحتويالته ٢٠٠٩كانون األول   ٩الصادر بتاريخ  ٤/م ن/ب٥٩٧النقد والتسليف رقم 

اية اخلدمة للموظفني  )س(  :مؤونة تعويضات 

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

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

 :املؤونات  )ع(

ن أمن احملتمل  نهإاستنتاجي ميكن تقديره بشكل موثوق، و أو  ترتب على املصرف موجب قانوين ،نتيجة حدث سابق ،إذا يتم قيد املؤونات
يتم حتديد املؤونات عن طريق حسم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة باستعمال . اخلارج لتسديد املوجبإىل  تدفق منافع اقتصادية إجراءيتوجب 

  .بقحسبما ينط ،نسبة قبل الضريبة اليت تعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر احملددة لاللتزام

 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 اسرتداد والرديئة شكوك بتحصيلهااملالعادي و املستوى  الفوائد اطفاء  أعباءات و إيراد تتضمن. هااليت يتم االعرتاف بعائدا

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

 .الفوائد أعباءات و يرادإ ها ضمنإدراجالعموالت والرسوم املكتسبة على القروض) يتم 

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

 .اخلسائر

 :ضريبة الدخل  )ص(

 ريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة.متثل مصا

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

ة املبالغ غري اجلائز إضافالدخل بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة و الصافية الواردة يف بيان  رباحاخلاضعة للضريبة عن األ رباحختتلف األ
 تنـزيلها من الوعاء الضرييب.
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املطلوبات يف البيانات املالية أو  اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجوداتأو  إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها
وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقًا للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام  ها.أساستم احتساب الربح الضرييب على والقيمة اليت ي

 حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.أو  الضرييب

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

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

 :النقد وما يوازي النقد  )ق(

ا األ رصدةهو النقد واأل لدى بنوك  رصدةية ثالثة أشهر فأقل)، وتتضمن: النقد واألصلالنقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر(استحقاقا
ا  ملصرفية، وتنـزل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية اليت تستحق خالل مدةلدى البنوك واملؤسسات ا رصدةمركزية واأل ثالثة أشهر(استحقاقا

 املقيدة السحب. رصدةية ثالثة أشهر فأقل ) واألصلاأل

 :رباححصة السهم من األ  )ر(

يتم احتساب . ه العاديةسهمبة ألاملخفضة بالنس رباحية وحصة السهم من األساساأل رباحيعرض املصرف معلومات حول حصة السهم من األ
 سهمالعادية للمصرف على املعدل املوزون لعدد األ سهماخلسارة للفرتة العائد حلملة األأو  ية بتقسيم صايف الربحساساأل رباححصة السهم من األ

العادية واملعدل  سهمارة على محلة األاخلسأو  املخفضة عرب تعديل الربح رباحيتم احتساب حصة السهم من األ. العادية املتداولة خالل الفرتة
 ،املمنوح للموظفني سهمالعادية واليت تتضمن خيار األ سهمالعادية املتداولة جلميع تأثريات التخفيضات احملتملة على األ سهماملوزون لعدد األ
 .حسبما ينطبق

  
  ية لعدم اليقين في التقديرساسالمقررات المحاسبية الهامة والمصادر األ  -٣

وم بتقديرات وافرتاضات بشـأن القـيم ن تتخذ قرارات وتقأدارة يتوجب على اإل )،٢( يضاح، املذكورة يف اإلتطبيق السياسات احملاسبية للمصرفعند 
ا تبنإ. أخرىالدفرتية ملوجودات ومطلوبات ال تتوضح بسهولة من مصادر  ل اخلـربة السـابقة وعوامـ أساسى على ـن التقديرات واالفرتاضات اخلاصة 

  ن النتائج الفعلية قد ختتلف عن هذه التقديرات.إ. تعترب ذات صلة أخرى

ـا بصـورة مسـتمرة. يـتم  القيـود الناجتـة عـن تعـديل التقـديرات احملاسـبية يف الفـرتة املاليـة الـيت حيصـل  إجـراءيتم مراجعة التقديرات واالفرتاضـات اخلاصـة 
احلاليـة كـان التعـديل يـؤثر علـى الفـرتة  إذا يف فـرتة التعـديل وفـرتات الحقـةأو  على تلـك الفـرتة، كان التعديل يؤثر فقط إذا فيها تعديل التقدير وذلك

  وفرتات الحقة.

  ية لعدم اليقني يف التقدير:ساساملصادر األ

خمــاطر هامـــة بالتســبب  ية لعــدم اليقــني يف التقــدير بتــاريخ التقريــر، الــيت حتمــلساســية حــول املســتقبل، وغريهــا مــن املصــادر األساســن االفرتاضــات األإ
  .، هي مدرجة أدناهبتعديل جوهري للقيم الدفرتية ملوجودات ومطلوبات خالل السنة املالية التالية
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  :قروض وتسليفات للزبائن –مؤونات خلسائر الديون 
تطبـق علـى القـروض والتسـليفات  . هـذه الطريقـةد عن طريق تقييم كل حالـة علـى حـدةن خسارة تدين القيمة احملددة بالنسبة خلسائر الديون حتدإ

 الفريــقعلــى لالئتمــان املتــوفر للفريــق اآلخــر، مقــدرة ن العوامــل الــيت تؤخــذ باالعتبــار عنــد تقــدير املؤونــة خلســائر الــديون تتضــمن احلــد األإاملصــنفة و 
ن مؤونــات إإســتيفاء للــدين.  صــولأمكانيــة متلــك ، وقيمــة الضــمانة وإنتــاج تــدفقات نقديــة كافيــة لتســديد التســليفات املمنوحــة لــهإاآلخــر علــى 

ة على اخلسائر اليت تعرضت يتم حتديدها بناءً  خسائر الديون بشأن القروض املقّيمة مجاعياً    .هلا حمافظ قروض ذات صفات مشا
  تصنيف االستثمارات:

ســتحقاق، للمتــاجرة، مــدرج بالقيمــة يتوجــب علــى اإلدارة أن تقــرر عنــد القيــام باســتثمار مــا ســواء جيــب تصــنيفه كاســتثمار مقتــىن حــىت تــاريخ اال
ف بالتأكـد نـاةحىت تـاريخ االسـتحقاق يقـوم املصـر العادلة مقابل حساب األرباح او اخلسائر، او كقـروض وذمـم مدينـة. بالنسـبة لالسـتثمارات املقت

اقتنــاء هــذه االســتثمارات حــىت تــاريخ (املعــدل) ال ســيما تلــك املتعلقــة بنيّــة املصــرف وقدرتــه علــى  ٣٩مــن تــوافر شــروط معيــار احملاســبة الــدويل رقــم 
ء هــذه اســتحقاقها. بالنســبة لالســتثمارات املدرجــة بالقيمــة العادلــة مقابــل حســاب األربــاح أو اخلســائر، فهــي تعتمــد علــى كيفيــة مراقبــة اإلدارة ألدا

تم احتساب التغري يف القيم العادلة ضـمن االستثمارات. عندما ال تصنف االستثمارات للمتاجرة يف حني يكون هلا قيمة سوقية متوفرة وموثوقة وي
  بيان الدخل، عندها يتم تصنيف هذه االستثمارات باقيمة العادلة مقابل حساب األرباح او اخلسائر.

  يتم تصنيف مجيع االستثمارات األخرى كاستثمارات متوفرة للبيع.
  حتديد القيم العادلة:

ة ضـــمن بيـــان الوضـــع املـــايل باســـتعمال ســـعر الســـوق املتـــداول، يـــتم حتديـــد القيمـــة العادلـــة عنـــدما ال ميكـــن حتديـــد القيمـــة العادلـــة ملوجـــودات ماليـــ
) كمـا هـو مـذكور يف اإليضـاح Discount Cash Flow (DCF) modelباستعمال تقنيات تقييم تتضـمن متـوذج حسـم التـدفقات النقديـة (

  (و). ٢
 العادلـةعملياً، إن سـعر احلسـم املسـتخدم يف قيـاس القيمـة  ها، حيث أمكن.يتم أخذ املعطيات يف مناذج التقييم هذه من أسعار سوق ميكن حلظ

املتدنيـة، نسـبة  باستعمال منوذج التقييم، يأخذ يف احلسبان املعلومات املنظورة املتـوفرة مـن املشـاركني يف السـوق، مبـا فيهـا الفائـدة املرتبطـة باملخـاطر
لغايــة تســعري خمــاطر املديونيـة (العائــدة للمصــرف وللجهــة املتعاقــد معهــا)  )Credit Default Swap Rates(السـواب علــى خمــاطر املديونيــة 

تغيــري يف االفرتاضــات املتعلقــة بــأي مــن هــذه العوامــل قــد يــؤثر علــى القيمــة أي  نســبة احلســم املطبقــة. إنإىل  وعامــل خمــاطر الســيولة الــذي يضــاف
  عن مصرف سورية املركزي.ة السيادية ومن ضمنها شهادات اإليداع الصادر سندات لالعادلة ل

فيهـا  تكـونتستخدم املعطيات غري املنظورة يف قياس الوحدة العادلة عندما تكـون املعطيـات املنظـورة غـري متـوفرة، وبالتـايل تنطبـق يف احلـاالت الـيت 
ن متثــل الســعر املقبــول للتفــرغ أي أ ،ادلــة نفســهااس القيمــة العايــة مــن قيــن تبقــى الغ، وجيــب أن وجــدتبتــاريخ التقيــيم ضــعيفة هــذا إ لســـوقا حركــة

  مالية. أدواتصاحب االلتزام ملطلوبات أو  املالية دواتعنها من مالك األ
املتـوفرة  املعلومـاتن تتضمن أفضل املعلومات املتوفرة يف ظل الظروف احمليطة، واليت ميكن أاملعطيات غري املنظورة باالعتماد على إىل  يتم الوصول
  .لدى املنشأة
  وحصص متوفرة للبيع أسهم قيمة استثمارات يف التدين يف

. مســتمر ملــدة طويلــة يف القيمــة العادلــة عــن كلفتهــاأو  ن هنالــك تــدين يف قيمــة االســتثمارات املتــوفرة للبيــع عنــد حصــول تــدين هــامأ املصــرفيعتــرب 
  .سهماأل سعارقييم احلساسية العادية أل، بتأخرى، ضمن عوامل أحكام يقوم املصرفحكام. عند اختاذ هكذا أ إصدارهذا االعتبار يتطلب 
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  الثابتة صولاألعمار اإلنتاجية املقدرة لأل
ايــة كـل فـرتة ماليــة. خـالل الفـرتة مل تظهــر أيـة مؤشــرات ) ٢( يف اإليضـاح رقـم موضــحكمـا هـو  أعــاله إن املصـرف يراجـع األعمــال اإلنتاجيـة يف 

  الثابتة. صولتغيري األعمار املقدرة لألإىل  تدعو
 وتكوين املؤونات الالزمة غري املالية قيمة املوجودات تدين

ا اجلمهورية العربية السورية، قامت اإل الظروفيف ظل  غري املالية وذلك من خـالل إجـراء  صولبتقدير القيمة االسرتدادية لألدارة الراهنة اليت متر 
. باعتقاد اإلدارة، ال توجد مؤشـرات لتكـوين مؤونـات على تدين قيمتها مراجعة للقيم الدفرتية هلذه األصول لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر

  .يةإضافتدين 
 مبدأ االستمرارية

. اعتمــدت االدارة بتقييمهــا علــى جمموعــة مـــن علـــى االســتمرار يف العمــل علــى أســاس مبــدأ االســـتمرارية البنــكقامــت اإلدارة بتقيــيم مــدى قــدرة 
العربية السـورية وحالـة عـدم اليقـني املسـتقبلية،  اجلمهوريةا  ارة أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار اليت متراملؤشرات املالية والتشغيلية. تعتقد االد

تلـــك املـــوارد الكافيـــة لالســـتمرار بالعمـــل يف املـــدى املســـتقبلي املنظـــور. بنـــاًء عليـــه فقـــد مت إعـــداد القـــوائم املاليـــة علـــى أســـاس مبـــدأ مي البنـــكفـــإن 
  االستمرارية.

  

   مصرف سورية المركزيلدى  أرصدةو  دنق  -٤

    كانون األول   ٣١كما في       يلي: اممهذا البند  يتكون
        ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.        

      ٧,١٥٢,٣٢٥,٨٨١        ٧,٩٦٠,٤٥٥,٨٤٧    نقد يف اخلزينة
    :لدى مصرف سورية املركزي أرصدة
      ١٠,٧٠٣,٣٨٨,٧٧٥        ١٧,٩٤٩,٦٥٧,٤٤٣    حسابات جارية وحتت الطلب  
      ٢,٧٣٦,٩٧٣,٢٧٥        ٣,٥٤٢,٧٦٦,٩٦٢    *احتياطي نقدي الزامي  
      ٢٠,٥٩٢,٦٨٧,٩٣١        ٢٩,٤٥٢,٨٨٠,٢٥٢      

 أيار ٢ تاريخ ٥٩٣٨ رقم القرار الوزراء جملس رئاسة عن الصادرة السورية العربية اجلمهورية يف املطبقة املصرفية والتشريعات للقوانني وفقاً   *
 ودائع الطلب، حتت الودائع متوسط من %٥ نسبةب املركزي ةسوري مصرف لدى الزامي نقدي احتياطيب تفظحت أن املصارف على ٢٠١١
  .للمصرف التشغيلية األنشطة يف استعماله يتم وال إلزامي االحتياطي هذا إن، السكين اإلدخار ودائع باستثناء جلأل والودائع التوفري

املوافقة من قبل مصرف سورية على االستثنائية اليت متر فيها اجلمهورية العربية السورية بعد احلصول مؤقتًا نتيجة للظروف 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. 

  من بند خمصصات متنوعة.ض خسائر ومت إلغاء املخصص املقابل هلا
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 لدى مصارف أرصدة -٥

  :يلي يتكون هذا البند مما
    ٨٢٠١ كانون األول  ٣١كما في     

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

  ١٩,٧٦٨,٧٠٣,٠٦٤    ٥,٧٣٦,٠٦٠,٤٣٨  ١٤,٠٣٢,٦٤٢,٦٢٦  حتت الطلبو  حسابات جارية
    ١١,٦٩١,٧٤٥,٦٦٦    ٧,٦٣٣,٠١٧,٦٩١    ٤,٠٥٨,٧٢٧,٩٧٥  أشهر أوأقل) ٣ي خالل فرتة صل(استحقاقها األ جلودائع أل

    ٣١,٤٦٠,٤٤٨,٧٣٠  ١٣,٣٦٩,٠٧٨,١٢٩  ١٨,٠٩١,٣٧٠,٦٠١    
ال توجد و  ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما يف  لرية سورية ٢١,٥٢١,٧٠٣,٠٦٢مبلغ اليت ال تتقاضى فوائد  املصارف كافة  لدى رصدةبلغت األ

  .قيدة السحبم أرصدةلدى املصرف 
    ٧٢٠١ 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  ٨٢١,٥٨٠,٣٣٥,٦٣    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  ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما يف  لرية سورية ٢٨,٩٨٤,٩٣٠,٢١١مبلغ لدى كافة املصارف اليت ال تتقاضى فوائد  رصدةبلغت األ

  .مقيدة السحب أرصدةلدى املصرف 
  
 مصارف ات لدى إيداع  -٦

  يلي: يتكون هذا البند مما
    ٢٠١٨ كانون األول  ٣١كما في     

    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      
    ٣,٦٦٠,١٨٨,٢٨٧    -      ٣,٦٦٠,١٨٨,٢٨٧  أشهر) ٣أكثر من ي صل(استحقاقها األ جلودائع أل

    ٣,٦٦٠,١٨٨,٢٨٧    -      ٣,٦٦٠,١٨٨,٢٨٧    
  

    ٢٠١٧ كانون األول  ٣١كما في     
    المجموع      مصارف خارجية      ليةمصارف مح      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      
    -      -      -    أشهر) ٣أكثر من ي صل(استحقاقها األ جلودائع أل

      -      -      -    
التوجد لدى املصرف و  ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما يف   لرية سورية ٣,٦٦٠,١٨٨,٢٨٧ التتقاضى فوائد يداعات لدى املصارف اليتاإلبلغت 
  .٢٠١٧كانون األول   ٣١ ى فوائد كما يفات التتقاضإيداع

  ات مقيدة السحب كما يفإيداعالتوجد لدى املصرف و  ٢٠١٨كانون األول   ٣١ات مقيدة السحب كما يف إيداعالتوجد لدى املصرف 
  .٢٠١٧كانون األول   ٣١
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  صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة  -٧
  يتكون هذا البند مما يلي:

     لكانون األو   ٣١كما في         
        ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.        

  شركات كربى:
      ٩٨٢,١١٩,٥٢٢        ١,٧٢٢,٠٤٣,٦٧١    حسابات جارية مدينة  
      ٢٠,٠٥٨,٩٥١        ١٨,٥٦٩,٩٥٩    حسابات دائنة صدفة مدينة  
      ٢٨,٩٦٥,٥٣٩,٦٣١        ٣٤,٢٣١,٢٦٩,١٤٥    قروض وسلف  
  )  ٢٣٠,٠٦٦٦٠,(  )  ٥٦,٩٤٥,٣٦٩(  فوائد مقبوضة مقدماً على القروض  

      ٢٩,٩٠٧,٦٥١,٨٧٤        ٣٥,٩١٤,٩٣٧,٤٠٦   شركات كبرىصافي تسهيالت     
  شركات متوسطة وصغرية:

      ١,١١٠,٨٠٠        -      حسابات جارية مدينة  
      ٣,٢٣٩,٠٤٣        ١٠,٢١٥,٤٣١    قروض وسلف  
      ٧,٣٣٤,٤١٥        ١,٩٦٧,٥٧١    حسابات دائنة صدفة مدينة  

      ١١,٦٨٤,٢٥٨        ١٢,١٨٣,٠٠٢    ةصافي تسهيالت شركات متوسطة وصغير     
  :أفراد
      ١١٨,٤٩٠,٠٣٦        ٢٠٦,٧٥٢,٩٧١    قروض وسلف  
        ٣١٩,٢٦٤          ٣٢٢,٦٢٨    حسابات دائنة صدفة مدينة  

      ١١٨,٨٠٩,٣٠٠        ٢٠٧,٠٧٥,٥٩٩    أفرادصافي تسهيالت     

  قروض سكنية:
      ٣٣٥,٥١٣,٢٠٦        ٤٥٢,٤٠٤,٠٦٥    قروض سكنية  

      ٣٣٥,٥١٣,٢٠٦        ٤٥٢,٤٠٤,٠٦٥    ةصافي تسهيالت قروض سكني    

          ٣٠,٣٧٣,٦٥٨,٦٣٨        ٣٦,٥٨٦,٦٠٠,٠٧٢      
  ينـزل:

  )  ٤,٣٠٨,٢٤٥,٨٣٤(  )  ٢,٩٢٨,٧٥٤,٥١٨(  (ديون منتجة)املباشرة خمصص تدين قيمة التسهيالت االئتمانية   
  )  ٢,٦٨٦,٤٢٧,٠٢٢(  )  ٣,٤٥١,٩٦٩,٠٨٢(  (ديون غري منتجة) خمصص تدين قيمة التسهيالت االئتمانية املباشرة  
  )  ٢,٢٤١,١١٣,٧١٨(  )  ٣,٢١٣,٣٣٢,٥٨٠(  املنتجةغري على الديون علقة الفوائد والعموالت امل  

      ٢١,١٣٧,٨٧٢,٠٦٤        ٢٦,٩٩٢,٥٤٣,٨٩٢    صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة    



 

 - ٢٧ -

من رصيد التسهيالت االئتمانية املباشرة كما  %٢٥,٧٩ بتهمانسأي  لرية سورية ٩,٤٣٤,٩١٣,٤٣١ املباشرة بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة
  من رصيد التسهيالت االئتمانية املباشرة كما يف %١٩,٣٦لرية سورية أي مانسبته ٥,٨٨٠,٠٢٨,٨٠٦مقابل ( ٢٠١٨كانون األول   ٣١يف 
  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١

من رصيد التسهيالت  %١٨,٦٤ما نسبته أي  لرية سورية ٦,٢٢١,٥٨٠,٨٥١ بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة بعد تنـزيل الفوائد املعلقة
كما يف  %١٢,٩٣لرية سورية أي ما نسبته  ٣,٦٣٨,٩١٥,٠٨٨مقابل ( ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما يف  بعد تنزيل الفوائد املعلقةاالئتمانية املباشرة 

  ).٢٠١٧األول  كانون  ٣١

لرية سورية   ٢٠,١١٩,٧٥١مقابل ( ٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٢٥,١٥٦,٣٢١ عاملةالغري و  باشرةاملئتمانية غري االتسهيالت بلغت ال
  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١كما يف 

كما   لرية سورية ٢,٦٤٤,٠٩٠مقابل ( ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما يف لرية سورية   ٢,٤٣٥,٨٤٠بلغ خمصص تدين التسهيالت االئتمانية غري املباشرة 
  ).١٨اإليضاح واليت تظهر ضمن املخصصات املتنوعة ( )٢٠١٧ون األول كان  ٣١يف 

  ال يوجد تسهيالت ائتمانية ممنوحة للحكومة السورية أو بكفالتها.
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  بيان الوضع المالي -

 إن حركة خمصص تدين قيمة التسهيالت االئتمانية املباشرة كانت كما يلي:
      ٨٢٠١    
    المجموع      األفراد      الشركات      
  ل.س.      .س.ل      .س.ل      

   ٦,٩٩٤,٦٧٢,٨٥٦       ٤٢٠,٥٨٢,٩٧٣      ٦,٥٧٤,٠٨٩,٨٨٣    الرصيد يف أول السنة
  )  ٥٨٥,٥٩٩,٢٣٣( )  ٢٢٦,٩٦٩,٠٩٨( )  ٣٥٨,٦٣٠,١٣٥(  التغري خالل السنة

  ) ٢٨,٣٥٠,٠٢٣(  )      ١٧٤,٩٩٦(  ) ٢٨,١٧٥,٠٢٧(  (ديون مشطوبة) املستخدم خالل السنة
اية السنة    ٦,٣٨٠,٧٢٣,٦٠٠       ١٩٣,٤٣٨,٨٧٩      ٧,٢٨٤,٧٢١٦,١٨    الرصيد يف 
  الرصيد في أول 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       ٣٤٢٠,٥٨٢,٩٧      ٦,٥٧٤,٠٨٩,٨٨٣   
  التغير خالل السنة

  ات:إضاف
   ٨٧٠,٩٠٥,٧٣٦    ٦,٥٠٠,٨٨٠    ٨٦٤,٤٠٤,٨٥٦    للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 

  صرف ناجتة عن تكوين مؤونات أسعارفروقات 
  )  ٨,٤٧٨,٢٥١(   -   ) ٨,٤٧٨,٢٥١(  املنتجة غري للديون جنبيةبالعمالت األ  

    ٢٣٩,٣٦٧,٠٠٩       ١٨٣,٠٤١    ٢٣٩,١٨٣,٩٦٨    ون املنتجةللديخمصص تدين القيمة 
  صرف ناجتة عن تكوين مؤونات أسعارفروقات 

  )  ٢٦,٢١٤,١٩١(   -   ) ٢٦,٢١٤,١٩١(  املنتجة للديون جنبيةبالعمالت األ  
  :*استردادات

  ) ٦٨,٥٣٥,٤٠٢( )  ٣,٤٣٦,٢٤١( ) ٦٥,٠٩٩,١٦١(  للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
  ) ١,٥٩٢,٦٤٤,١٣٤(  )    ٢٣٠,٢١٦,٧٧٨(  ) ١,٣٦٢,٤٢٧,٣٥٦(  للديون املنتجةص تدين القيمة خمص

    )٥٨٥,٥٩٩,٢٣٣(  )   ٢٢٦,٩٦٩,٠٩٨(  ) ٣٥٨,٦٣٠,١٣٥ (  
  (ديون مشطوبة) المستخدم خالل السنة

  ) ٢٨,٣٥٠,٠٢٣( )    ١٧٤,٩٩٦( ) ٢٨,١٧٥,٠٢٧( للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
   -         -        -     للديون املنتجةقيمة خمصص تدين ال

    )٢٨,٣٥٠,٠٢٣( )    ١٧٤,٩٩٦( ) ٢٨,١٧٥,٠٢٧ (  
  الرصيد في نهاية السنة
   ٣,٤٥١,٩٦٩,٠٨٢    ٤٥,٤٢٩,٠٩١    ٣,٤٠٦,٥٣٩,٩٩١    للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
   ٨,٧٥٤,٥١٨٢,٩٢       ١٤٨,٠٠٩,٧٨٨      ٢,٧٨٠,٧٤٤,٧٣٠    للديون املنتجةخمصص تدين القيمة 

      ٦,٣٨٠,٧٢٣,٦٠٠       ١٩٣,٤٣٨,٨٧٩      ٦,١٨٧,٢٨٤,٧٢١   



 

 - ٢٩ -

      ٢٠١٧    
    المجموع      األفراد      الشركات      
  ل.س.      .س.ل      .س.ل      

    ٦,٦٥٢,٤٣٩,٤٨٨    ٤٨٧,٠٢٦,٥٨٢    ٦,١٦٥,٤١٢,٩٠٦   الرصيد يف أول السنة
    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 املنتجةص تدين القيمة خمص
      ٦,٦٥٢,٤٣٩,٤٨٨       ٤٨٧,٠٢٦,٥٨٢      ٦,١٦٥,٤١٢,٩٠٦   

  التغير خالل السنة
  إضافات:

   ٢٧٧,٢٨٧,٩٥١    ٧,٤٣٧,٣١٣    ٢٦٩,٨٥٠,٦٣٨    للديون غري املنتجةخمصص تدين القيمة 
  تكوين مؤونات فروقات أسعار صرف ناجتة عن

  )  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(  للديون املنتجةخمصص 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      ٦,٥٧٤,٠٨٩,٨٨٣   
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  إن حركة الفوائد املعلقة كانت كما يلي:
  كانون األول   ٣١      كانون األول   ٣١      
    ٧٢٠١      ٨٢٠١      األفراد      اتالشرك      
    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 السنة
  :يضاف

    ٨٢٠,٤٤٧,٣٢٨    ١,٠٥٠,٠٣٧,٣٧٩    ٩,٥٦٠,٢٦٠    ١,٠٤٠,٤٧٧,١١٩  خالل السنة فوائد معلقة
  ينـزل:

  )  ٦٥,٦٥٥,٤٠٠(  )  ١٥,٨٩٨,٠٥٦(  )  ٨,١١٩,٣٥٤(  )  ٧,٧٧٨,٧٠٢(  الفوائد املعلقة املشطوبة
  )  ٢٠٧,٨٩٣,١٤٤(  )  ٥٨,٥٧٧,٠٥٠(  )  ٣,٣٤٤,٥٧٤(  )  ٥٥,٢٣٢,٤٧٦(  *املعلقة املسرتدةالفوائد 
  )  ٣,٦٧٨,٥٢٨(  )  ٣,٣٤٣,٤١١(    -    )  ٣,٣٤٣,٤١١(  يةصلعن فرق سعر صرف بالعملة األالناتج 
    ٢٤١,١١٣,٧١٨,٢    ٣,٢١٣,٣٣٢,٥٨٠    ٢٢,١٨٠,٩١٦    ٣,١٩١,١٥١,٦٦٤   

والقرار رقم  ٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣) تاريخ ٤/م ن/ب٩٠٢بناًء على أحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم (نظراً للظروف االقتصادية الراهنة و 
آذار  ٩) الصادر بتاريخ ١/م/١١٤٥رقم ( وتعميم حاكم مصرف سورية املركزي ٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٧٩(

والذي مت التأكيد فيه على استمرار العمل  ٢٠١٥حزيران  ٣٠) الصادر بتاريخ ١/م/٢٢٧١تعميم حاكم مصرف سورية املركزي رقم (و ٢٠١٥
لرية سورية من مؤونة االخنفاض اإلمجايل املكونة  ١٣٥,٨٤٠,٨٣٧) حلني صدور تعليمات جديدة، مت اسرتداد مبلغ ٤/م ن/ب٩٠٢بالقرار (

لرية سورية كما  ٢,٧٩٦,٨٦٠,٨١١لرية سورية النتفاء احلاجة هلا، لتصبح قيمة املؤونة  ٢,٩٤٩,٠٣٤,٤١٨قيمتها والبالغة  ٢٠١٧خالل عام 
 .٢٠١٨كانون األول   ٣١يف 

قم قرار جملس النقد والتسليف ر 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(
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  بيان الدخل -
   كانون األول  ٣١      كانون األول   ٣١    االئتمانيةخمصص اخلسائر 

    ٧١٢٠      ٨٢٠١      األفراد      الشركات      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  ) وتعديالته٤/ م ن/ ب ٥٩٧رقم ( وفق القرار املكون خالل السنة
    ٦١,٤٨١,٩٩٨    ١٠,٢٧٩,٢٧٩      ١٨٣,٠٤١    ١٠,٠٩٦,٢٣٨  ة نتجامليون الد  
    ٢٧٧,٢٨٧,٩٥١    ٨٧٠,٩٠٥,٧٣٦    ٦,٥٠٠,٨٨٠    ٨٦٤,٤٠٤,٨٥٦  نتجةاملديون غري ال  
    ١٦٩,٢٣٢                -    الديون املعدومة  
    -    )  ١٧٧,٢٠٠(  )    ١٧٧,٢٠٠(    -    ديون معدومةاسرتداد   

  )  ١٠٤,٠٧٢,١٩٣(  )  ٦٨,٥٣٥,٤٠٢(  )  ٣,٤٣٦,٢٤١(  )  ٦٥,٠٩٩,١٦١(  *نتجة املديون غري الاسرتدادات 
  )  ٨٨,٣١٦,٩٨٩(  )١,٢٢٧,٧١٥,٥٦٧(  )  ٢٣٠,٢١٦,٧٧٨(  )  ٩٩٧,٤٩٨,٧٨٩(  الديون املنتجةاسرتدادات 

    -    )  ٢٠٨,٢٥٠(    -    )  ٢٠٨,٢٥٠(   خمصص للتسهيالت االئتمانية غري املباشرة
  خمصص للتسهيالت تكوين (اسرتداد) / 

  )  ١,٨٥٢,١١٠(    -      -      -    )٨١يضاح اإل( غري املباشرةاالئتمانية   
    )١٤٤,٦٩٧,٨٨٩  )  ٤١٥,٤٥١,٤٠٤(  )  ٢٢٧,١٤٦,٢٩٨(  )  ١٨٨,٣٠٥,١٠٦    

  املسرتد من مؤونة االخنفاض اإلمجايل بناًء على 
  )  ٦٢,٢٤٥,٩٥٩(  )  ٣٦٤,٩٢٨,٥٦٧(    -    )٣٦٤,٩٢٨,٥٦٧(    اختبارات اجلهد حملفظة التسهيالت االئتمانية املنتجة  

  سنة بناًء على اختبارات اجلهداملكون خالل ال
    ٥٨٦,٨٨٠,٩١٩    ٢٢٩,٠٨٧,٧٣٠    -      ٢٢٩,٠٨٧,٧٣٠  نية املنتجةحملفظة التسهيالت االئتما 

    )٦٦٩,٣٣٢,٨٤٩  )  ٥٥١,٢٩٢,٢٤١(  )  ٢٢٧,١٤٦,٢٩٨(  )  ٣٢٤,١٤٥,٩٤٣    

قرار جملس النقد العام مبا يتوافق مع تسديد املتأخر منها خالل أو  الناجتة عن ديون مت تسديدها تشكل االسرتدادات قيمة املخصصات  *
   .٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣) تاريخ ٤/م ن/ب٩٠٢والتسليف رقم (

  
 موجودات مالية متوفرة للبيع  -٨

  مما يلي:تتكون و من موجودات متوفرة للبيع هلا أسعار سوقية يتكون هذا البند 
    كانون األول  ٣١كما في         
        ٧٢٠١          ٨٢٠١      
    س.ل.          ل.س.        
      -          -      إيداعشهادات   
      ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧        -      (ذات عائد ثابت)سندات شركات   

        -        ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧      



 

 - ٣٢ -

  :إيداعشهادات  -أ
    كانون األول  ٣١كما في         
        ٧١٢٠          ٨٢٠١    
  ل.س.          ل.س.        
      ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠        -      يداعلشهادات اإل مسيةالقيمة اال  
  )  ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠(      -      مسية لشهادات اإليداع املستحقةالقيمة األ  
  )  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  
       -          -      
 مسيةإبفائدة بالدوالر األمريكي  صادرة عن مصارف جتارية غري مقيمة إيداع) قيمة شهادات إيداعوجودات املالية املتوفرة للبيع (شهادات متثل امل
  .٢٠١٧استحقت كافة تلك السندات خالل عام  .%٥,٣٧٥سنوية 

    سندات شركات (ذات عائد ثابت): -ب
     كانون األول  ٣١كما في         
        ٧٢٠١          ٨٢٠١    
      ل.س.          ل.س.        
      ٢,١٠٥,٨٨٠,٠٠٠        ٢,١٠٥,٨٨٠,٠٠٠    للسندات  مسيةالقيمة اال  
      -      )  ٢,١٠٥,٨٨٠,٠٠٠(  القيمة اإلمسية املباعة  
      ١٣,٧٣٤,٠٠٠        ١٣,٧٣٤,٠٠٠    العالوة  
  )    ٨٧١,١٢٨(  )    ٨٧١,١٢٨(  احلسم  
      ٢,١١٨,٧٤٢,٨٧٢        ١٢,٨٦٢,٨٧٢    القيمة الدفرتية للسندات  
  )  ٨,٨٣٩,٤٦٤(  )  ٩,٢٣٥,٧٨٨(  إطفاء العالوة  
        ٧٢٢,٦٣٩          ٧٥٠,٧٦٦    إطفاء احلسم  
    -      )  ٤,٤٩٨,٢١٢(  إطفاء الباقي من عالوة السندات املباعة  
      -            ١٢٠,٣٦٢    إطفاء الباقي من حسم السندات املباعة  
      ١٤٢,٧٧٠,٧٩٠        -      زيادة يف القيمة العادلة    
        -        ٩٦,٨٣٧٢,٢٥٣,٣      

 مسيـةإبفائـدة  بالدوالر األمريكي متثل املوجودات املالية املتوفرة للبيع (سندات شركات ذات عائد ثابت) قيمة سندات صادرة عن شركات غري مقيمة
يعهــا ، ونــتج عــن عمليــة ب٢٠١٨قــام املصــرف ببيــع تلــك الســندات خــالل الربــع الثــاين مــن عــام  .%٦,٢٥و %٤,٧٥ســنوية ثابتــة تــرتاوح مــا بــني 

لـرية سـورية والـيت متثـل التغـري يف القيمـة العادلـة لتلـك السـندات مـن تـاريخ شـرائها إىل تـاريخ بيعهـا والـيت مت حتويلهـا  ٥٠,٨٣٠,٦٥٠مكاسب بقيمة 
لـرية  ٤٩,٧٧٧,٧١٠لـرية سـورية لتصـبح قيمتهـا  ١,٠٥٢,٩٤٠عمـوالت بيـع بقيمـة صـرف امل الشامل إىل بيـان الـدخل كمـا تكبـد من بيان الدخل

  .٢٠١٨سورية خالل عام 



 

 - ٣٣ -

 موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  -٩

  مما يلي:من يتكون هذا البند 
    كانون األول  ٣١كما في         
        ٧٢٠١          ٨٢٠١      
    ل.س.          ل.س.        

      ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣        ٥,٩٣٠,٧٥٢,١٦٩    سندات صادرة عن مصارف (ذات عائد ثابت)  
    -          ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ئد ثابت)شهادات إيداع (ذات عا  
      ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣        ١٦,٨٣٠,٧٥٢,١٦٩    
  سندات صادرة عن مصارف (ذات عائد ثابت):  -أ

    كانون األول  ٣١كما في         
        ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.        

      ٥,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠        ٥,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠    مسية للسندات القيمة اال  
    -          ٢,٨٣٤,٠٠٠,٠٠٠    املشرتاة مسية للسنداتالقيمة اال  
    -      )  ٢,٣٩٨,٠٠٠,٠٠٠(  املباعة مسية للسنداتالقيمة اال  
  )  ٤٩,١٥٩,٠٠٠(  )  ٥١,١٦٤,٦٠٠(  احلسم  
      ١٤٥,٧٤٣,٩٠٠        ١٥٣,٠٠٣,٣٠٠    العالوة  
      ٥,٥٤٦,٥٨٤,٩٠٠        ٥,٩٨٧,٨٣٨,٧٠٠    القيمة الدفرتية للسندات  
  )  ١,٠٩٣,٣٦٢(  )  ٨٠,٠٠٢,٦٣٤(  إطفاء العالوة  
        ٢٣٧,٤٨٥        ١٥,٨٥٩,١٧٧    إطفاء احلسم  
    -      )  ٢,٤٠٦,٠١٨(  إطفاء الباقي من عالوة السندات املباعة  
      -          ٩,٤٦٢,٩٤٤    إطفاء الباقي من حسم السندات املباعة  
      ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣        ٥,٩٣٠,٧٥٢,١٦٩      

ا حىت تاريخ االستحقاق سن دات صادرة عن مصارف جتارية غري مقيمة بالدوالر األمريكي بفائدة ترتاوح بني متثل املوجودات املالية احملتفظ 
  .٢٠٢٠و ٢٠١٩دوالر أمريكي تستحق خالل عامي  ٦,٥٠٠,٠٠٠، قام املصرف بشراء سندات بقيمة %٧,٥إىل  %٢,٧٥

ن عملية بيع املوجودات املالية احملتفظ ، ونتج ع٢٠١٨دوالر أمريكي خالل الربع الثاين من عام  ٥,٥٠٠,٠٠٠قام املصرف ببيع سندات بقيمة 
 صرفلرية سورية واليت متثل التغري لتلك السندات من تاريخ شرائها كما تكبد امل ١٧,٩٠٤,٠٧٤ا حىت تاريخ االستحقاق خسائر بقيمة 

  .٢٠١٨لرية سورية خالل عام  ١٩,١٠٣,٠٧٤لرية سورية لتصبح قيمتها  ١,١٩٩,٠٠٠عموالت بيع بقيمة 
  



 

 - ٣٤ -

  إلستحقاقتاريخ ا
    ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في       
    معدل الفائدة      القيمة االسمية      
      بالليرة السورية      دوالر أمريكي      

    %٧,٥٠      ١,٩٦٢,٠٠٠,٠٠٠    ٤,٥٠٠,٠٠٠  ٢٠١٩تشرين الثاين  ١٨
  %٢,٧٥      ١,٩٦٢,٠٠٠,٠٠٠    ٤,٥٠٠,٠٠٠  ٢٠٢٠تشرين األول  ٢٧
    %٣,٥٠      ٠٠٠,٠٠٠,١,٩٦٢    ٤,٥٠٠,٠٠٠  ٢٠٢٠تشرين الثاين  ٢٥

    ٥,٨٨٦,٠٠٠,٠٠٠    ١٣,٥٠٠,٠٠٠    
  
  ):ذات عائد ثابت(شهادات إيداع   - ب

    كانون األول  ٣١كما في         
        ٢٠١٧          ٢٠١٨      
    ل.س.          ل.س.        

    -          ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠    شهادات إيداع (ذات عائد ثابت)  

      ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠          -    

ا حىت ت مليـون  ٢٥اريخ االستحقاق (شهادات إيداع) قيمة شـهادات إيـداع صـادرة عـن مصـارف جتاريـة غـري مقيمـة بقيمـة متثل املوجودات احملتفظ 
  .%٧,٥دوالر أمريكي بفائدة سنوية 

  تاريخ اإلستحقاق
    ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في       
    معدل الفائدة      سميةالقيمة اال      
      بالليرة السورية      دوالر أمريكي      

    %٧,٥    ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠٢٣أيار  ٤
    ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  

  
  



 

 - ٣٥ -

  ملموسة موجودات ثابتة  -٠١

  يتكون هذا البند مما يلي:
    المجموع      الحاسب اآللي      سيارات      أثاثو  أجهزةو  آالت    تحسينات المبانيمعدات     عقاراتو  مباني      أرض    :٨٢٠١
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      .س.ل      ل.س.      ل.س.    كلفة التاريخية:ال

    ٢,٥١١,١٨٩,٤٤١        ١٠٣,٣٦٩,٠٨٥       ٢,٦٥١,٨٤٩      ١٩٨,٢٠٠,٨٣٠      ٢٠٧,٧٣٨,١٦٦       ١,٩٨٠,٥٢٣,٧٠٧      ١٨,٧٠٥,٨٠٤   ٢٠١٨ الثاينكانون   ١الرصيد، 
  ١,٩٢٤,٧٥٧,٢٧٩        ١٨,٩١٠,١٣٤        -          ٥٩,٢٥٢,٢٤٦        ٨١,٦٤٣,٦٥٤        ١,٧٦٤,٩٥١,٢٤٥        -     اتإضاف

  )  ٦٣٦,٤٦٧(  )    ٢١,٤٠٠(      -      )    ٦١٥,٠٦٧(      -          -         -      استبعادات 
  حتويل من مشاريع حتت التنفيذ 

    ٢٨٠,٠٥٢,٨١٠        -         -        ٧,٤٠١,٠٠٠      ٢٧٢,٦٥١,٨١٠      -         -     ملموسة ثابتة أصولإىل   
    ٤,٧١٥,٣٦٣,٠٦٣        ١٢٢,٢٥٧,٨١٩       ٢,٦٥١,٨٤٩      ٢٦٤,٢٣٩,٠٠٩      ٣٣,٦٣٠٥٦٢,٠       ٣,٧٤٥,٤٧٤,٩٥٢      ١٨,٧٠٥,٨٠٤   ٨٢٠١ كانون األول  ٣١الرصيد، 

  :اإلستهالكات المتراكمة
  )  ٣٦٤,٧٦٧,٦٧٢(  )  ٨٧,٩١٤,٥٥٠( )  ٢,١٢١,١٢٢( )    ٧٧,١٦١,٩٧٥( )  ١٦١,٦٣٩,٣٢٥( )  ٣٥,٩٣٠,٧٠٠(     -     ٢٠١٨ كانون الثاين  ١الرصيد، 

  )  ٧٤,١٤٨,٩٤٣(  )  ٨,٦١٩,٥٠٩(  )  ٢٧٥,٣٧٠(  )    ٢٧,١٧٨,٦٩٥(  )  ٢٩,٥٠١,٢٢٢(  )  ٨,٥٧٤,١٤٧(      -     السنة أعباءات، إضاف
    ٦٣٥,١٩٩          ٢١,٤٠٠       -        ٦١٣,٧٩٩      -         -        -      استبعادات
  )  ٤١٦,٤٣٨,٢٨١(  )  ٩٦,٥١٢,٦٥٩( )  ٢,٣٩٦,٤٩٢( )    ١٠٣,٧٢٦,٨٧١( )  ١٩١,١٤٠,٥٤٧( )  ٤٤,٥٠٤,٨٤٧(     -     ٨٢٠١ كانون األول  ٣١الرصيد، 

  مشاريع قيد التنفيذ:
    ٣١٥,٧٨٣,٨٥٤        ٨٣٠,٠٠٠       -        ٧,٥٦٥,٤٠٠      ٣٠٦,٣٤٩,٤٧٩       ١,٠٣٨,٩٧٥      -      ٢٠١٨ كانون الثاين  ١الرصيد، 

    ٣٦٦,٦١٢,٨٧٥        ٢,٥٣٢,٦٠٠        -          -          ٣٦٣,٠٨٠,٢٧٥        ١,٠٠٠,٠٠٠        -      اتإضاف
  )  ٢٨٠,٠٥٢,٨١٠(      -          -      )    ٧,٤٠١,٠٠٠(  )  ٢,٦٥١,٨١٠٢٧(      -          -      ملموسة ثابتة أصولإىل  حتويل

      ٤٠٢,٣٤٣,٩١٩        ٣,٣٦٢,٦٠٠       -        ١٦٤,٤٠٠      ٣٩٦,٧٧٧,٩٤٤       ٢,٠٣٨,٩٧٥      -      ٨٢٠١ كانون األول  ٣١الرصيد، 

  :صافي القيمة الدفترية
    ٤,٦٧٩,٤٢٥,٥٦٦        ٢٩,١٠٧,٧٦٠        ٢٥٥,٣٥٧        ١٦٠,٦٧٦,٥٣٨        ٧٦٧,٦٧١,٠٢٧        ٣,٧٠٣,٠٠٩,٠٨٠        ١٨,٧٠٥,٨٠٤    ٨٢٠١ كانون األول  ٣١الرصيد، 

  



 

 - ٣٦ -

    المجموع      الحاسب اآللي      سيارات      آالت وأجهزة وأثاث    تحسينات المبانيمعدات     مباني وعقارات      أرض    :٧٢٠١
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    الكلفة التاريخية:

    ١,٠٢٤,٠٢٢,١١٠        ٩٨,٦٨١,٣٥٢       ٢,٦٥١,٨٤٩      ١٥٤,٥٩٦,٥١٢      ١٨١,٦١٠,٣١٦       ٥٦٧,٧٧٦,٢٧٧      ١٨,٧٠٥,٨٠٤   ٢٠١٧ كانون الثاين  ١الرصيد، 
    ٦٩٢,٠٥٤,٠٨٠        ٤,٧٨٤,٠٧٠        -          ٤٦,٢٧٧,١٨٠        ٣,٠٠٥,١٠٠        ٦٣٧,٩٨٧,٧٣٠        -     إضافات

  )  ٣,٧١٢,٤٤٩(  )    ٩٦,٣٣٧(      -      )    ٣,٣٩٠,٨٦٢(  )  ٢٢٥,٢٥٠(      -         -      استبعادات 
  حتويل من مشاريع حتت التنفيذ 

    ٧٩٨,٨٢٥,٧٠٠        -         -        ٧١٨,٠٠٠      ٢٣,٣٤٨,٠٠٠      ٧٧٤,٧٥٩,٧٠٠       -     ملموسةإىل أصول   
    ٥١١,١٨٩,٤٤١,٢        ١٠٣,٣٦٩,٠٨٥       ٢,٦٥١,٨٤٩      ١٩٨,٢٠٠,٨٣٠      ٢٠٧,٧٣٨,١٦٦       ١,٩٨٠,٥٢٣,٧٠٧      ١٨,٧٠٥,٨٠٤   ٧٢٠١ كانون األول  ٣١الرصيد، 

  المتراكمة: اإلستهالكات
  )  ٣١٤,٤٨٩,٩٦٦(  )  ٨٠,١٩٢,٧٥٣( )  ١,٨٤٥,٧٤٥( )    ٥٧,٩٣٠,٩١٣( )  ١٤٣,٥٧٤,٩٥٧( )  ٣٠,٩٤٥,٥٩٨(     -     ٢٠١٧ كانون الثاين  ١الرصيد، 

  )  ٥٣,٢٦٥,٤٠٧(  )  ٧,٨١٨,١٣٤(  )  ٢٧٥,٣٧٧(  )    ٢١,٩١٨,٦٢٨(  )  ١٨,٢٦٨,١٦٦(  )  ٤,٩٨٥,١٠٢(      -     إضافات، أعباء السنة
    ٢,٩٨٧,٧٠١          ٩٦,٣٣٧       -        ٢,٦٨٧,٥٦٦      ٢٠٣,٧٩٨       -        -      استبعادات
  )  ٣٦٤,٧٦٧,٦٧٢(  )  ٨٧,٩١٤,٥٥٠( )  ٢,١٢١,١٢٢( )    ٧٧,١٦١,٩٧٥( )  ١٦١,٦٣٩,٣٢٥( )  ٣٥,٩٣٠,٧٠٠(     -     ٢٠١٧ كانون األول  ٣١الرصيد، 

  مشاريع قيد التنفيذ:
    ١,٣٣٩,٥٥٦,٧٤٤        ٨٣٠,٠٠٠       -        ١٦٤,٤٠٠      ٥٧,٧٦٣,٦٦٩       ١,٢٨٠,٧٩٨,٦٧٥      -      ٢٠١٧ ينكانون الثا  ١الرصيد، 
    ٢٨٠,٠٥٢,٨١٠        -          -          ٧,٤٠١,٠٠٠        ٢٧٢,٦٥١,٨١٠        -          -      إضافات
      -          -          -          ٧١٨,٠٠٠    )  ٧١٨,٠٠٠(      -          -      مناقالت

  )  ٧٩٨,٨٢٥,٧٠٠(      -          -      )    ٧١٨,٠٠٠(  )  ٢٣,٣٤٨,٠٠٠(  )  ٧٧٤,٧٥٩,٧٠٠(      -      لموسةحتويل إىل أصول ثابتة م
  )  ٥٠٥,٠٠٠,٠٠٠(      -         -        -         -     )  ٥٠٥,٠٠٠,٠٠٠(     -      استبعادات
    ٣١٥,٧٨٣,٨٥٤        ٨٣٠,٠٠٠       -        ٧,٥٦٥,٤٠٠      ٣٠٦,٣٤٩,٤٧٩       ١,٠٣٨,٩٧٥      -      ٢٠١٧ كانون األول  ٣١الرصيد، 
  لقيمة الدفترية:صافي ا

    ٢,٤٦٢,٢٠٥,٦٢٣        ١٦,٢٨٤,٥٣٥        ٥٣٠,٧٢٧        ١٢٨,٦٠٤,٢٥٥        ٣٥٢,٤٤٨,٣٢٠        ١,٩٤٥,٦٣١,٩٨٢        ١٨,٧٠٥,٨٠٤    ٢٠١٧ كانون األول  ٣١الرصيد، 

وذلك حلني زوال الظروف االستثنائية ليعود  ذلك بعد احلصول على موافقة مصرف سورية املركزيفروع و بعض ال يقاف العمل مؤقتًا يفإمت  ،نتيجة للظروف االستثنائية اليت تشهدها بعض املناطق يف اجلمهورية العربية السورية
   دات اليت تعرضت للتخريب والتلف.املوجو مت نقل موجودات هذه الفروع إىل مستودعات املصرف والفروع األخرى العاملة حيث مت استبعاد اجلزء غري الصاحل وبيع اجلزء اآلخر من هذه  ٢٠١٥. خالل العام اخلدمةإىل  بعدها
  .٢٠١٨مت افتتاح فرع جرمانا خالل عام  -
  ).٧٢٠١كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٢١٩,٤١٧,٩٠٤ (مقابل ٨٢٠١األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ٣٠٩,١٣٢,٣٧٠بلغت قيمة املوجودات الثابتة اليت استهلكت ومازالت يف اخلدمة  -
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  وسةملمغير  موجودات  -١١

  يتكون هذا البند مما يلي:
٨٢٠١:  

    برامج معلوماتية        
    ل.س.        

  الكلفة التاريخية
    ٢٤٩,٦٢٦,٠٠١    ٨٢٠١كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 

    -        اتإضاف

    ٢٤٩,٦٢٦,٠٠١    ٨٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  المتراكمةاإلطفاءات 

  )  ٩٣٤,٧٦٧,٣٩(  ٨٢٠١كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  )  ٨٨٩,١٣٠٢,(  السنة أعباءات، إضاف

  )  ٣٦,٨٩٨,٢٨٨(  ٨٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  مشاريع قيد التنفيذ
    ٥,١٦٢,٥٠٨    ٨٢٠١كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 

    ١١,٤٥٧,٤٣٣      إضافات

      ١٦,٦١٩,٩٤١    ٨٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  صافي القيمة الدفترية

    ٢٢٩,٣٤٧,٦٥٤    ٨٢٠١كانون األول   ٣١ كما يفالرصيد  
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٢٠١٧:  
    برامج معلوماتية        
    ل.س.        

  الكلفة التاريخية
    ٢٤٣,٤٦٥,٥٠١    ٢٠١٧كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 

    ٦,١٦٠,٥٠٠      اتإضاف

    ٢٤٩,٦٢٦,٠٠١    ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  اإلطفاءات المتراكمة

  )  ٣٢,٣٨٧,١٤٩(  ٠١٧٢كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  )  ٢,٣٨٠,٢٥٠(  السنة أعباءات، إضاف

  )  ٣٤,٧٦٧,٣٩٩(  ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  مشاريع قيد التنفيذ
    ٢,٨٠٨,١١٠    ٢٠١٧كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 

    ٢,٣٥٤,٣٩٨      اتإضاف

      ٥,١٦٢,٥٠٨    ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  صافي القيمة الدفترية

    ٢٢٠,٠٢١,١١٠    ٢٠١٧كانون األول   ٣١لرصيد كما يف ا

  
  موجودات ضريبية مؤجلة  -٢١

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون األول  ٣١كما في         
        ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.        

      ٣٥٦,٤٢٣,٩٧٧        ٩٦,٣٠٥,١٢١    الرصيد كما يف بداية السنة
  )  ٢٦٢,٣٨٤,١٥٣(      -       ضريبة الدخلمصروف 

  تغري يف القيمة العادلة الناجتة عن ال ةيضريبإطفاء املطلوبات ال
      ٢,٢٦٥,٢٩٧        ٣٥,٦٩٢,٦٩٨    )٨اإليضاح ( للموجودات املالية املتوفرة للبيع  

اية السنة       ٩٦,٣٠٥,١٢١        ١٣١,٩٩٧,٨١٩    الرصيد كما يف 

  يما خيص املوجودات املالية املتوفرة للبيع.التقاص يف احتساب املوجودات واملطلوبات الضريبية ف أسلوبتباع مت إ
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  مت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن ربح السنة كما يلي:
    كانون األول  ٣١في  للسنة المنتهية        
        ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.        
  )  ٤,٤٠٩,٣٦٠,٥١٧(      ٢٦٢,٤٥٦,٩٤٧    ةريبقبل الض(اخلسارة) /  الربح صايف

      ٢٤,٩٨٥,١٠        ٨,٥٧٤,١٤٧    تهالك املباينسا
      ٧,٦٣٠,١٠٣        ١٣,٩٢٠,٥٢٧    الك حتسينات على املباين اململوكةستها

      ٤,٧٩٥,٧٧٣,٨٤٢        -      غري حمققة ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيويخسائر 
  )  ٦٢,٢٤٥,٩٥٩(  )  ٣٦٤,٩٢٨,٥٦٧(  املنتجة) (الديون االئتمانيةص اخلسائر خمصاسرتداد 

  )  ٨٨,٣١٦,٩٨٩(  )  ١,٢٢٧,٧١٥,٥٦٧(  للضريبة اسرتداد مؤونات خضعت مسبقاً 
        ١٦٩,٢٣٢        -      ديون معدومة

      ٨,٣٢١,٥٨٣        ٢,٠٨٣,٦٦٦    ضريبة عقود غري مقيمني
        ٩٣١,٢٢٠        ٢,٨٥٣,٣٦٠    القطع أسعارتقلب  مؤونة

      ٦٤٨,٣٦٢,٩١٧        ٢٣٩,٣٦٧,٠٠٩    خمصص تدين قيمة الديون املنتجة
      ٤٥,٨٢٦,٠٣٢        -      ريبة رواتب وأجور عن سنوات سابقةض

      ٢٩٢,٠٤٧,٦        -      غرامة
      ٩٥٤,١٢٤,١٩٥    )  ١,٠٦٣,٣٨٨,٤٧٨(  الضرييبالربح (اخلسارة) / 

      ٢٣٨,٥٣١,٠٤٨        -      )%٢٥( السنةأرباح  عن الدخل ضريبة مصروف
    ٢٣,٨٥٣,١٠٥        -      *)%١٠(ضريبة إعادة إعمار 

      ٢٦٢,٣٨٤,١٥٣        -      إمجايل الضريبة

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

  .٢٠١٧لعام  ٤٦على القانون رقم  بناءً  %١٠ل نسبة املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار لتصبح مت تعدي  *

ها من قبل مت دفعو لرية سورية.  ٣٤,٦٥٠,٥٦١حيث ُكلف املصرف بدفع مبلغ  ٢٠١٢صدر التكليف الضرييب النهائي عن عام  ٢٠١٨خالل العام 
  املصرف.

  جتة عن التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع كما يلي:مت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة النا
    كانون األول  ٣١كما في         
        ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.        

اية السنة  صايف التغري يف القيمة العادلة     ١٤٢,٧٧٠,٧٩٠        -      للموجودات املالية املتوفرة للبيع يف 

      %٢٥          %٢٥      معدل الضريبة 
      ٣٥,٦٩٢,٦٩٨        -      )٢٢اإليضاح (ضريبة مؤجلة  اتمطلوب
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  :مت احتساب ضريبة الدخل املؤجل كمايلي
    كانون األول  ٣١كما في         
        ٧٢٠١          ٨٢٠١      
      ل.س.          ل.س.        

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

        -      )٢٦٢,٣٨٤,١٥٣    (  

لرية سورية كما يف  ٢٦٢,٣٨٤,١٥٣ بقيمةبإطفاء املوجودات الضريبية املؤجلة  عدم احتساب ضريبة دخل مؤجل واالستمرارقررت إدارة املصرف 
دات ضريبية مؤجلة خالل عام ، ومل يتم إطفاء أي موجو منها على مدى اخلمس سنوات السابقة واليت مل يتم االستفادة ،٢٠١٧كانون األول   ٣١

٢٠١٨.  

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

      ٨٢٠١    
        إلىإطفاء       المكون            
    نهاية السنة     استرداد      مة الدخلقائ      خالل السنة      بداية السنة       
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س      
    ١٣١,٩٩٧,٨١٩    -      -      -      ١٣١,٩٩٧,٨١٩  مؤجلة ضريبيةموجودات 
    -      ٢٢,٩٨٥,٠٣٥    ١٢,٧٠٧,٦٦٣    -    )  ٣٥,٦٩٢,٦٩٨(  مؤجلة  ضريبيةمطلوبات 

    ٣١,٩٩٧,٨١٩١    ٢٢,٩٨٥,٠٣٥    ١٢,٧٠٧,٦٦٣    -      ٩٦,٣٠٥,١٢١    
  

      ٢٠١٧    
        إلى إطفاء      المكون            
    نهاية السنة     استرداد      قائمة الدخل      خالل السنة      بداية السنة       
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س      
    ١٣١,٩٩٧,٨١٩  )  ٢٦٢,٣٨٤,١٥٣(    -      -      ٣٩٤,٣٨١,٩٧٢  مؤجلة ضريبيةموجودات 
  )  ٣٥,٦٩٢,٦٩٨(    ٥,٢٩٧٢,٢٦    -      -    )  ٣٧,٩٥٧,٩٩٥(  مؤجلة  ضريبيةمطلوبات 

    ٩٦,٣٠٥,١٢١  )  ٢٦٠,١١٨,٨٥٦(    -      -      ٣٥٦,٤٢٣,٩٧٧    
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  أخرىموجودات  -٣١
    كانون األول  ٣١كما في       يتكون هذا البند مما يلي:

        ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.        
  :ت برسم القبضاوإيراد فوائد

      ٣,٥٩٣,٨٠٤        ١٤,١٣٠,٠٨٠    مصارف  
      ٦,٥١٢,٦٥٦        ٦,٥٩٢,٥٨٦    ةتسهيالت ائتماني  
      ٢٨,٠١١,٥١٣        -      موجودات مالية متوفرة للبيع  
ا حىت تاريخ االستحقاقموجودات مالية          ٣٦,١٠٦,٦٤٧        ١٦٤,٨٥٢,٩٩٥    حمتفظ 
        ٧٤,٢٢٤,٦٢٠        ١٨٥,٥٧٥,٦٦١      

      ١,٠٤٢,٠٣٠,٦٥٧        ٩٩٧,٧٣١,٣٨٧    *مصاريف مدفوعة مقدماً 
      ٤٤,٧١٩,٦٦١        ٧٨,٥١٦,٩٣٦    يةخمزون مطبوعات وقرطاس

      ٢٢,٣٩٣,٥١١        ٣٥٨,١٨٦,٣٢٨    سلف لقاء تعهدات أعمال
       ١٢٧,٠٠٠          ١٤٧,٠٠٠      طوابع

      ٢٥٣,٤٨٦,٦٦٢        ٢٥٣,٤٨٦,٦٦٢    ضريبة قابلة لالسرتداد**
      ١٥٤,٨١٦,٣٢٩        ١٤٧,١٢٣,٦٠٧    أخرى موجودات

      ٨,١١٤,٩٠٧        ٤,٩٨٨,٠٦٠    تقاص شيكات
      ٣,٥٠٠,٠٠٠        ٢,٠٥٠,٠٠٠    وزارة الشؤون االجتماعية والعمل –دفوعة تأمينات م
  -          ١٠٤,٣٦٧,١٢٠    ن شراء أسهم _ مؤسسة ضمان القروض***سلفة ع

      ٥٧,٨٤٩,٣٧٨        ٥٧,٨٤٩,٣٧٨    ****موجودات ثابتة آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون مستحقة
        ١,٦٦١,٢٦٢,٧٢٥        ٢,١٩٠,٠٢٢,١٣٩      

كانون   ٣١كما يف   لرية سورية ٩٤١,٨٨٢,٤١١ جيار عقارات مدفوعة مقدمًا بقيمةصاريف مدفوعة مقدمًا على مصاريف إد محيتوي بن  *
مدفوع مقدمًا لفرعني من فروع  جيار، متثل قيمة إ)٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٩٨٩,٧٧٩,٨٨٨(مقابل  ٢٠١٨األول 

  املصرف ولغاية عشر سنوات.
ادها، حيث مل يتم حسمها من دمت دفعها من قبل املصرف ومن املتوقع اسرت  ٢٠١٦اد قيمة ضريبة أعمال عام دريبة قابلة لالسرت متثل الض  **

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

 لرية سورية. ٢٦٠,٩١٧,٨٠٠صرف من أسهم شركة ضمان القروض والبالغ قيمتها ميثل سلفة عن شراء األسهم الدفعة األوىل  من حصة امل  ***

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

 .، حىت تاريخ إصدار البيانات املالية مل يتم تصفية العقارين٢٠٠٢لعام  ٢٣القانون رقم 



 

 - ٤٢ -

  تتمثل حركة املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف كما يلي:
        ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.        

    ٨٤٩,٣٧٨,٥٧        ٨٤٩,٣٧٨,٥٧    الرصيد يف بداية السنة

اية السنة       ٥٧,٨٤٩,٣٧٨        ٥٧,٨٤٩,٣٧٨    الرصيد يف 

  

  مصرف سورية المركزيوديعة مجمدة لدى   -٤١

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

    كانون األول  ٣١كما في         
        ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.        

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

      ,٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣        ٩٠٣٣,٠٨٩,٩٤٨    

 

 مصارفودائع    -٥١

  يلي: يتكون هذا البند مما
    ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في       
    المجموع      خارجيةمصارف       محليةمصارف       
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  ١٤,٥٨٩,١٤٢,٤٧٢    -    ١٤,٥٨٩,١٤٢,٤٧٢  حسابات جارية وحتت الطلب
    ٦٢٢,٣٥٦,١١,٤٥٠    -    ١١,٤٥٠,٦٢٢,٣٥٦  جلودائع أل

    ٢٦,٠٣٩,٧٦٤,٨٢٨    -    ٢٦,٠٣٩,٧٦٤,٨٢٨    
  

    ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في       
    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    -    ٢٤٧,٣٦٥,٢٩,٨٧٢    



 

 - ٤٣ -

  ودائع الزبائن  -٦١

 :يتكون هذا البند ممايلي
    كانون األول  ٣١كما في         
        ٧٢٠١          ٨٢٠١      
      ل.س.          ل.س.        

      ٩,٠٧٨,٣٤٩,٠١٢        ١٠,٥٧٧,٧٣٢,٣٧٣    حسابات جارية وحتت الطلب
      ٣٩,٨٢٤,٦٢٥,٦٥٦        ٥٢,٢٩٢,٨٩٥,٦٩٤    وخاضعة إلشعار جلودائع أل

      ٢٥١,٣٥٥,٦٩١        ٣١٨,٤٤٠,٢٣٠    * ودائع جممدة
      ٦٣٧,٤٧٦,١٤٢        ١,٨٣٢,٦٠٣,٠٧٠    ودائع التوفري

      ٤٩,٧٩١,٨٠٦,٥٠١        ٦٥,٠٢١,٦٧١,٣٦٧      
 ٢٠١٨كانون األول   ٣١ الودائع كما يفإمجايل من  %١٦,٦٣ما نسبته أي  لرية سورية ١٠,٨١٥,٦٩٣,٨٥٣بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد 

  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١ الودائع كما يفإمجايل من  %١٤,٨٤ما نسبته أي  لرية سورية ٧,٣٩١,٤٣٢,٩٦٤بل (مقا
  وقيمة حقوق األفضلية الناشئة عن زيادة رأس يل غري مصريف لشركات قيد التأسيس لقاء رأس مال قطاع ماميثل هذا البند مبلغ الودائع اجملمدة

كانون   ٣١كما يف   لرية سورية ١٨٨,٠٦٥,٦١٥(مقابل  ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما يف سورية   لرية ١٦٦,٨٥٦,٧٩١مال املصرف بقيمة 
 .٢٠١٨آذار  ١١وبدأ املصرف بتوزيعها على املسامهني الذين مل ميارسوا حق األفضلية يف االكتتاب بتاريخ )، ٢٠١٧األول 

  يف كما لرية سورية ٢٧٥,١٢٩,٩٥٥(مقابل  ٢٠١٨األول  كانون  ٣١يف  كما لرية سورية ٣٧٢,٠٠٢,٧٤٠مبلغ  ودائع مقيدة السحب بلغت
  .)٢٠١٧كانون األول   ٣١
  
  مينات نقديةأت  -٧١

 يلي: يتكون هذا البند مما
    كانون األول  ٣١كما في         
        ٧٢٠١          ٨٢٠١      
      ل.س.          ل.س.        

      ١,١٥٠,٣١٣,١٧٤        ٣,٥٢٣,٦٨٠,٢٤٤    تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
      ١,١٦٦,٨٤٩,٥٩٩        ٩٧٥,١٢٠,٥٧٨    بل تسهيالت غري مباشرةتأمينات مقا

      ٨٣,٤٧٦,٢٠١        ٢,٦٧٦,٠٣٣    تأمينات نقدية أخرى
      ٢,٤٠٠,٦٣٨,٩٧٤        ٤,٥٠١,٤٧٦,٨٥٥      

  
  مخصصات متنوعة  - ٨١

يتوجب ، حيث ٢٠٠٨شباط  ٤خ ) تاري١/م ن/ب٣٦٢بناًء على قرار جملس النقد والتسليف رقم ( القطع أسعارهذا البند من مؤونة تقلبات يتألف 
من وسطي مراكز القطع التشغيلية  % ٥ أساسالصرف. هذه املؤونة تشّكل على  أسعارعلى املصارف العاملة يف سورية أن حتتجز مؤونة لتقلبات 

) ٤/م ن/ب٩٠٢ف رقم (قرار جملس النقد والتسليأحكام مبا يتوافق مع  )الكفاالتالتسهيالت غري املباشرة (خمصصات إىل  ةإضاف خالل الشهر
رقم وتعميم حاكم مصرف سورية املركزي  ٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٧٩القرار رقم (و  ٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣تاريخ 

والذي مت  ٢٠١٥حزيران  ٣٠) الصادر بتاريخ ١/م/٢٢٧١وتعميم حاكم مصرف سورية املركزي رقم (٢٠١٥آذار  ٩ ) الصادر بتاريخ١/م/١١٤٥(
  تتوزع كاآليت:و حلني صدور تعليمات جديدة  )٤/م ن/ب٩٠٢(تأكيد فيه على استمرار العمل بالقرار ال



 

 - ٤٤ -

    ٨٢٠١    
    نهاية السنةرصيد       فروقات أسعار صرف      خالل السنة ردالمست      خالل السنةالمستخدم       خالل السنةالمكون       بداية السنةرصيد     
    ليرة سورية      ليرة سورية      ليرة سورية      ليرة سورية    

  ائتمانية غري مباشرةخمصص تدين تسهيالت 
    -      -      -      -      -      -    منتجة

    ٢,٤٣٥,٨٤٠    -    )    ٢٠٨,٢٥٠(    -      -      ٢,٦٤٤,٠٩٠  غري منتجة
    ٤,٣٥٦,٣٤١    -      -      -      ٢,٨٥٣,٣٦٠    ١,٥٠٢,٩٨١  الصرف أسعارمؤونة تقلبات 

    -      -      -      -      -      -    *أخرى خمصصات

 ٦,٧٩٢,١٨١    -    )    ٢٠٨,٢٥٠(    -      ٢,٨٥٣,٣٦٠    ٤,١٤٧,٠٧١    
  

    ٢٠١٧    
    نهاية السنةرصيد       فروقات أسعار صرف      خالل السنة ردالمست      خالل السنةالمستخدم       خالل السنةالمكون       بداية السنةرصيد     
    ليرة سورية      ليرة سورية      ليرة سورية      ليرة سورية    

   مباشرةخمصص تدين تسهيالت ائتمانية غري
    -      -    )    ١٠,٠٠٠(    -        ١٠,٠٠٠    -    منتجة

    ٢,٦٤٤,٠٩٠    -    )  ٦,١٥١,١٥٢(    -      ٤,٢٩٩,٠٤٢    ٤,٤٩٦,٢٠٠  غري منتجة
    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(  )  ١,١٥١,٢٥٩,٣٦٠(    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 

  



 

 - ٤٥ -

  رىأخمطلوبات   -١٩

 يلي: يتكون هذا البند مما
    كانون األول  ٣١كما في         
        ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.        

      ٥٤٠,٥٦٦,٦٦٧        ٧٨٣,٤٦٥,٥٤٠    فوائد مستحقة غري مدفوعة
     ٣١,٩٤٤,٩٩٥        ٢٣,٦٨٨,٢٤١    ات مقبوضة مقدماً إيراد

      ٢٢,٨٠٨,٤٧٤        ٥٢,٣٠٣,٣٥٦    دائنون خمتلفون
      ٤٤٢,٩٦٣,١٥٢        ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠     مدفوعةمستحقة وغري رواتب

      ٥,٣٧٤,٦٣٦        ٦,٥٠٠,٨٠٤    اشرتاكات مؤسسة التأمينات االجتماعية املستحقة
      ١٣١,٢٨٤,١٧٠        ١٤٦,٧٨٦,٤٥٨    ضرائب مقتطعة على رواتب وأجور املوظفني

      ١٤,٩٧٧,٧٦٤        ٣٧,٢٩١,٥٥١    ضرائب مقتطعة على الفوائد املدفوعة على حسابات الزبائن
      -          ١٦٠,٦٨٥,٠٩٦    مستحقات ملوردي األصول الثابتة

      ٦٥,٩٠٧,٣٣٠        ١٠٨,٩٧٣,٧٨٢    شيكات برسم الدفع
      ١١٩,٧١١,٦٧٠        ٥٠,٤١٣,٠٠٠    حواالت وشيكات برسم التحصيل

      ٢٦,٧٨٨,٩٨٨        ٥١,٣٤٦,١٧١    شيكات مصدقة
      ١٠,١٠٧,٤٧٩        ٥,١٥٢,٤٧٩    تقاص بطاقات صراف آيل

      ٥٦,٠٢٦,٥٩٢        ٧٩,٢٣٩,٠٣١     ن آخرونموردو 
      ١٥,٢٥٤,٨٤٠        -      حسابات دائنة أخرى

      ١,٤٨٣,٧١٦,٧٥٧        ١,٨٨٠,٨٤٥,٥٠٩      
  

  رأس المال  -٠٢

  يتكون رأس املال ممايلي:
    كانون األول  ٣١كما في     
    لتاريخ االكتتابالقيمة المعادلة التاريخية       سهمعدد األ    
    ٧٢٠١      ٨٢٠١      ٧٢٠١      ٨٢٠١    

    ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    ٥٢,٥٠٠,٠٠٠  واملسدد بالكامل أس املال املصرح بهر 

  ٠,٠٠٠,٠٠٢٥٠,٥    ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    



 

 - ٤٦ -

  يتكون رأس املال الصادر واملكتتب به واملسدد بالكامل مما يلي:
    ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في     

  فروقات تقييم       دلة التاريخيةالقيمة المعا                  
    مركز قطع بنيوي      لتاريخ االكتتاب      دوالر أمريكي      سهمعدد األ      

  ٢٠١١كانون األول   ٣١رأس املال املكتتب كما يف 
        ١,٠٧٦,٠٠٦,٠٠٠          ١٠,٧٦٠,٠٦٠  باللرية السورية  
    ٠٥,٤٥٥,١٠٠,٠٠    ٦٧٣,٩٩٤,٠٠٠    ١٤,٠٠٠,٠٠٠    ٦,٧٣٩,٩٤٠  بالدوالر األمريكي  
    ٥,٤٥٥,١٠٠,٠٠٠    ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٤,٠٠٠,٠٠٠    ١٧,٥٠٠,٠٠٠    

  رأس املال املكتتب به عند الزيادة
 :باللرية السورية

      ٢٨٩,٧٦٦,٥٠٠          ٢,٨٩٧,٦٦٥  ٢٠١٢عام   
      ٧٨,٢١١,٩٠٠          ٧٨٢,١١٩  ٢٠١٣أيلول  ٣٠  
      ٤,٥٠٠,٠٠٠            ٤٥,٠٠٠  ٢٠١٣كانون األول   ٣١  
      ٧,٠٠٧,٨٠٠            ٧٠,٠٧٨  ٢٠١٤كانون الثاين   ١٤  
      ٢١٧,٠٧٥,٠٠٠          ٢,١٧٠,٧٥٠  ٢٠١٤آب  ١٤  
      ٥٩٤,١٠١,١٠٠          ٥,٩٤١,٠١١  ٢٠١٦كانون األول   ٣١  
      ١٦,٨٣٧,٧٠٠          ١٦٨,٣٧٧  ٢٠١٧كانون الثاين   ١٤  

    ١٧,١٣٣,٤١٥,٠٣٩    ٢,٢٩٢,٥٠٠,٠٠٠    ٤٤,٥٥٤,٨٥٢    ٢٢,٩٢٥,٠٠٠  بالدوالر األمريكي
  )  ٢٧,٦٥٢,٢٤٤(    -        ٥٨٣,٣٣٩    -    تكوين قطع بينيوي

    ٢٢,٥٦٠,٨٦٢,٧٩٥    ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٨,٨٩٤,٤٣٥    ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    
  



 

 - ٤٧ -

  يتكون رأس املال الصادر واملكتتب به واملسدد بالكامل مما يلي:
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في     

  فروقات تقييم       القيمة المعادلة التاريخية                  
    مركز قطع بنيوي      لتاريخ االكتتاب      دوالر أميريكي      سهمعدد األ      

  ٢٠١١كانون األول   ٣١رأس املال املكتتب كما يف 
        ١,٠٧٦,٠٠٦,٠٠٠          ١٠,٧٦٠,٠٦٠  باللرية السورية  
    ٥,٤٣٠,٠٠٦,٠٠٠    ٦٧٣,٩٩٤,٠٠٠    ١٤,٠٠٠,٠٠٠    ٦,٧٣٩,٩٤٠  بالدوالر األمريكي  
    ٥,٤٣٠,٠٠٦,٠٠٠    ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٤,٠٠٠,٠٠٠    ١٧,٥٠٠,٠٠٠    

  أس املال املكتتب به عند الزيادةر 
 :باللرية السورية

      ٢٨٩,٧٦٦,٥٠٠          ٢,٨٩٧,٦٦٥  ٢٠١٢عام   
      ٧٨,٢١١,٩٠٠          ٧٨٢,١١٩  ٢٠١٣أيلول  ٣٠  
      ٤,٥٠٠,٠٠٠            ٤٥,٠٠٠  ٢٠١٣كانون األول   ٣١  
      ٧,٠٠٧,٨٠٠            ٧٠,٠٧٨  ٢٠١٤كانون الثاين   ١٤  
      ٢١٧,٠٧٥,٠٠٠          ٢,١٧٠,٧٥٠  ٢٠١٤آب  ١٤  
      ٥٩٤,١٠١,١٠٠          ٥,٩٤١,٠١١  ٢٠١٦كانون األول   ٣١  
      ١٦,٨٣٧,٧٠٠          ١٦٨,٣٧٧  ٢٠١٧كانون الثاين   ١٤  

  ١٧,١٣٣,٤١٥,٤٧٢    ٢,٢٩٢,٥٠٠,٠٠٠    ٤٤,٥٥٤,٨٥٢     ٢٢,٩٢٥,٠٠٠  *بالدوالر األمريكي
  )  ٢٧,٦٥٢,٢٧٧(    -        ٣٣٩,٥٨٣    -    تكوين قطع بنيوي*

    ٢٢,٥٣٥,٧٦٩,١٩٥    ٠٠٠٥,٢٥٠,٠٠٠,    ٥٨,٨٩٤,٤٣٥    ٥٢,٥٠٠,٠٠٠  

بالعملة األجنبية بقيمة  )٢,١٠٠,٠٠٠، مت االكتتاب بأسهم عددها (٢٠١٧خالل الربع األول من العام  عند إمتام االكتتاب برأس مال املصرف  *
 مسية)،يمة اإلكمبلغ فائض عن الق  أمريكيدوالر  ٣٣٩,٥٨٣مسية وإكقيمة   أمريكيدوالر  ٤٠٥,٨٥٢ منها( أمريكيدوالر  ٧٤٥,٤٣٥ إمجالية
نقد ، كونه ضمن حدود النسب الرقابية املسموحة مبوجب قرار جملس الي بكامل املسامهات املسددة أعالهف تدعيم مركز القطع البنيو املصر  ارتأى

 وتقدم املصرف بطلب إىل مصرف سورية املركزي للموافقة على ذلك. ،٢٠٠٨شباط ٤تاريخ  ١/م ن / ب ٣٦٢و التسليف رقم 

 ٢٠١١ لعام األجنبية بالعملة املسددة املسامهات كافة اعتبار على ٢٠١٨ آذار ٢٥ تاريخ) ن م/٤٠( رقم بالقرار التسليف و النقد لسجم وافق  
 والبالغة ٢٠١٧ لعام املال رأس زيادة استكمال عن الناجتة األجنبية بالعملة املسددة واملسامهات ،أمريكي دوالر ٤٤,١٤٩,٠٠٠ والبالغة

 .املصرف لدى احملمول القطع مركز ضمن أمريكي ردوال ٧٤٥,٤٣٥
  تقسم إىل: مسيةاملصرف اإل أسهممجيع 
اعتبـاريني وتسـدد قيمتهـا بـاللريات السـورية، باسـتثناء السـوريني املقيمـني يف أو  ألشـخاص سـوريني طبيعيـنيإال  الـيت ال جيـوز متلكهـا سـهمهـي األ :أفئـة ال

م باألاخلارج الذين يتوجب عليهم تسديد قيمة اك  الصـادرةطي أسـعار الصـرف احلـرة وسـأسـعار الصـرف احلـرة حبسـب نشـرة بـالقطع األجنـيب  سـهمتتابـا
 .يف اليوم السابق لبدء االكتتابعن مصرف سورية املركزي 

ووفـق احلـد األعلـى راء أجانب بقرار من جملس الوز أو  اعتباريني غري سوريني عربأو  اليت جيوز متلكها من قبل أشخاص طبيعيني سهمهي األ :فئة بال
املعتمـدة يف اليــوم الســابق  حبســب نشـرة أســعار الصــرفوتســدد قيمتهــا بـالقطع األجنــيب وتعديالتـه  ٢٠١٠لعــام  ٣للنسـب كمــا هــي واردة بالقـانون رقــم 

 .لبدء االكتتاب
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 ٢٠٠٥لعـام  ٣٥واملرسـوم رقـم  ٢٠٠١عـام ل ٢٨املتضـمن تعـديل بعـض أحكـام مـواد القـانون رقـم  ٣صدر القـانون رقـم  ٢٠١٠كانون الثاين   ٤بتاريخ 
مليـار لـرية سـورية وقـد  ١٠الذي تضمن زيادة احلد األدىن لرأمسال املصـارف العاملـة يف اجلمهوريـة العربيـة السـورية ليصـبح فيمـا خيـص املصـارف التقليديـة 

املطلوب، وقد مت متديد املهلة لتصبح أربع سنوات مبوجـب  منحت املصارف املرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأمساهلا إىل احلد األدىن
  .٢٠١١لعام  ١٧القانون رقم 

/ والذي تضمن زيادة املهلة املمنوحة للمصارف التقليدية يف اجلمهورية العربية السورية لزيادة احلد ٦٣صدر املرسوم التشريعي رقم / ٢٠١٣يف عام 
اية العام  متديد هذه املهلة حىت  ٢٠١٥نيسان  ٢٢/م و) الصادر بتاريخ ١٣رقم ( قرار رئاسة جملس الوزراءوجب مب ومت ٢٠١٤األدىن لرأمساهلا حىت 

  . ٢٠١٥اية العام 

  من الفئة ب. سهممن رأس مال املصرف من خالل متلكه أل %٥٥,٦٦ميتلك فرنسبنك ش.م.ل. ما نسبته 
 ٧,٠٠٠,٠٠٠وطــرح  إصـدارعلـى قيــام مصـرف فرنسـبنك ســورية ب ٢٠١١حزيـران  ١٣/م املنعقـد بتــاريخ ٦٩وافـق جملـس املفوضــني مبوجـب القـرار رقــم 

  لرية سورية وذلك بغرض زيادة رأمسال املصرف. ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية للسهم الواحد وبقيمة إمجالية تبلغ  ٥٠٠تبلغ  امسيةسهم بقيمة 
  من رأمسال املصرف. %٥٥,٦٦اً نسبة لبنان حالي .ل.م.ميتلك مصرف فرنسبنك ش

 إصـدارات جـراءالفـرتات الزمنيـة إل ٢٠١١حزيـران  ١٤إ.م) تـاريخ  –/ص ٨٢٢املالية السورية مبوجب القرار رقم ( سواقواألوراق كما حددت هيئة األ
  الزيادة كما يلي: أسهموطرح 
 اية يوم االثنني الواقع يف  أسهمتاريخ اكتساب حق األفضلية ب  .٢٠١١حزيران  ٢٧الزيادة: 

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

 اية  ٢٠١١متوز  ٢٤واليت تبدأ يف  سهمفرتة اإلكتتاب باأل  .٢٠١١آب  ١٤وحىت 

 ا خالل ثالثة أشهر من تاريخ  سهمفرتة بيع األ  من الزيادة. أسهم إدراجغري املكتتب 

 –/ص ١١٣٠املاليـة مبوجـب القـرار رقـم ( سـواقواأل وراقفقـد وافقـت هيئـة األ %٧٠ايـة فـرتة االكتتـاب مل تتجـاوز ولكون نسبة التغطيـة احملققـة حـىت 
  .٢٠١١أيلول  ١١زيادة رأس مال مصرف "فرنسبنك سورية" حىت تاريخ  أسهمعلى متديد فرتة اإلكتتاب ب ٢٠١١آب  ١٤إ.م) تاريخ 
إ.م) على متديد فرتة اإلكتتاب ملرة ثانية نظراً  –/ص ١٢٠٦املالية مبوجب القرار رقم ( سواقواأل وراقوافقت هيئة األ ٢٠١١أيلول  ١٢ويف تاريخ 

  .٢٠١١تشرين األول  ٢٣حىت تاريخ  %٧٠لكون نسبة التغطية احملققة حىت تارخيه مل تتجاوز الـ
 سهمعلى نتائج االكتتاب وبيع األ ٢٠١١تشرين األول  ٣٠م تاريخ .إ-/ص١٣٣٥املالية السورية مبوجب الكتاب رقم  سواقواأل وراقوافقت هيئة األ

جيلها يف اهليئة ست اتإجراءاملالية بعد االنتهاء من  وراقدمشق لألسهماً) عن طريق سوق  ٢,٢٥٥,٤٦٧والبالغ عددها ( اب الفائضة غري املكتت
/م لعام ٣٨ضلية باالكتتاب الصادرة مبوجب قرار اجمللس رقم فمل حبقوق األ/ من تعليماته التعا٩ها يف السوق وذلك وفقًا ألحكام املادة /إدراجو 

٢٠١١.  
على اعتبار رأس مال املصرف  ٢٠١١تشرين الثاين  ١٤م تاريخ .إ-/ص٣٧٥املالية السورية مبوجب الكتاب رقم  سواقواأل وراقوافقت هيئة األ

لرية سورية، وذلك حلني االنتهاء من مجيع  ٤,١٢٢,٢٦٦,٥٠٠املال املدفوع (أو املكتتب به) رأس و  لرية سورية ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠املصرح به 
ا والبالغة  سهماألات بيع وتسجيل إجراء  وراقلرية سورية عن طريق سوق دمشق لأل ١,١٢٧,٧٣٣,٥٠٠اإلمجالية  مسيةقيمتها االغري املكتتب 

وقد مت  .سابقاً التعامل حبقوق األفضلية باالكتتاب املشار إليها الزيادة وفقًا ألحكام تعليمات  أسهم إدراجاملالية خالل مهلة ثالثة اشهر من تاريخ 
  املالية السورية  وراقاأل زيادة رأس املال غري املكتتب عليها مبوجب القرار الصادر عن هيئة أسهملبيع  ٢٠١٣اية عام  حىتمتديد الفرتة 

  .٢٠١٢كانون األول   ٢٨تاريخ  ) / م١٦رقم (
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لبيع أسهم زيادة رأس املال غري  ٢٠١٣كانون األول   ٣١مت منح املصرف مهلة إضافية قدرها عام كامل تنتهي يف  ٢٠١٢كانون األول   ٢٨يف تاريخ 
ا مبوجب القرار الصادر عن هيئة األوراق واألسواق املالية السورية رقم ( كانون األول صدر قرار جملس املفوضني رقم   ١٤)/م ومن تاريخ ١٦املكتتب 

اية عام /م املتضمن املو ٣ ) ٣٣لبيع باقي أسهم زيادة رأس املال، كما مت منح مهلة أخرى بالقرار ( ٢٠١٤افقة على منح املصرف مهلة إضافية حىت 
إ.م القاضي مبنح مهلة أخرى  -/ص ١١٨٩صدر القرار رقم  ٢٠١٥كانون األول   ٣٠. بتاريخ ٢٠١٥كانون األول   ٣١تنتهي بتاريخ  ٢٠١٥لعام 
اية عام ٢٠١٦كانون األول   ٢٨ ، ويف تاريخ٢٠١٦ول األ كانون  ٣١لغاية  القرار الصادر بناًء على  ٢٠١٧، مت منح املصرف مهلة إضافية حىت 
  /م.١٧٥رقم 

، ليصبح رأس املال املكتتب به مساٍو لرأس ٢٠١٧كانون الثاين   ٢٤أمت فرنسبنك سورية بيع كامل األسهم الفائضة عن عملية زيادة رأس املال بتاريخ 
 لرية سورية. ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ال املصرح به والبالغ امل

 ٢٠٠٥لعام  ٣٥واملرسوم رقم  ٢٠٠١لعام  ٢٨املتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم  ٣صدر القانون رقم  ٢٠١٠كانون الثاين   ٤بتاريخ 
لرية سورية وقد منحت البنوك  ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠يصبح الذي يتضمن زيادة احلد األدىن لرأس مال البنوك العاملة يف اجلمهورية العربية السورية ل

  احلد األدىن املطلوب وقد مت متديد املهلة لتصبح مخس سنوات مبوجب املرسوم التشريعيإىل  مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأمساهلا
ذا اخلصوص يف  ينتظر املصرف صدور تعليمات جديدة من السلطات املصرفية والرقابية .٢٠١٣لعام  ٦٣رقم  املختصة الختاذ اإلجراءات املناسبة 

  حينه.
 

  والخاص القانوني االحتياطي  -١٢

مـن صـايف األربـاح السـنوية حـىت بلوغـه  % ١٠االحتيـاطي القـانوين مبعـدل  ٢٠١١شـباط  ٢٤تـاريخ  ٢٩من قانون الشـركات رقـم  ١٩٧حددت املادة 
مــن صــايف األربــاح  %١٠االحتيــاطي اخلــاص مبعــدل  ٢٠٠٢) لعــام ٢٣ي رقــم (ساســقــد األمــن قــانون الن ٩٧حــددت املــادة  مــن رأس املــال. % ٢٥

 من رأس املال. %١٠٠السنوية حىت بلوغه 

ا تشكل الفارق بني جمموع ٢٠١١شباط  ٢٤تاريخ  ٢٩من قانون الشركات رقم  ٢٠٠مت تعريف األرباح الصافية حسب املادة  ات احملققة اإليراد بأ
من الربح قبل الضريبة  %١٠مت تشكيل احتياطي قانوين وخاص بقيمة  .االستهالك قبل تنـزيل خمصص ضريبة الدخل على األرباحوجمموع املصروفات و 

  .ملوافقة اهليئة العامة للمسامهنيذه االحتياطات هوختضع  ،٢٠١٧و ٢٠١٨لعامي  بعد تنزيل أرباح تقييم القطع البنيوي

كــانون   ٢٠بتــاريخ  ٣٦٩/١٠٠/٣وباإلشــارة إىل التعميمــني الصــادرين عــن مصــرف ســورية املركــزي رقــم  ٢٠١٧و  ٢٠١٨لعــامي  باالســتناد إىل ماســبق
  مت احتساب االحتياطي كما يلي:، ٢٠٠٩شباط  ١٢الصادر بتاريخ  ٩٥٢/١٠٠/١والتعميم رقم  ٢٠٠٩الثاين 

    األول كانون ٣١للسنة المنتهية في               
              ٧٢٠١          ٨٢٠١      
    .س.ل          .س.ل              
  )  ٤,٤٠٩,٣٦٠,٥١٧(        ٢٦٢,٤٥٦,٩٤٧        الضريبة قبل / (اخلسارة) الربح

      ٤,٧٩٥,٧٧٣,٨٤٢        -        البنيوي القطع مركز تقييميضاف / (ينزل) خسائر 
            ٣٨٦,٤١٣,٣٢٥        ٢٦٢,٤٥٦,٩٤٧      

      ٣٨,٦٤١,٣٣٣        ٢٦,٢٤٥,٦٩٥        )%١٠( القانوين االحتياطي

      ٣٨,٦٤١,٣٣٣        ٢٦,٢٤٥,٦٩٥        )%١٠( اخلاص االحتياطي
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  إن حركة االحتياطي القانوين كما يلي:
    األول كانون ٣١              
              ٧٢٠١          ٨٢٠١      
    .س.ل          .س.ل              

    ١١٣,٤٠٥,٩٧٣        ١٥٢,٠٤٧,٣٠٦        رصيد بداية السنة
    ٣٨,٦٤١,٣٣٣        ٢٦,٢٤٥,٦٩٥        االحتياطي القانوين املشكل خالل السنة

ا     ١٥٢,٠٤٧,٣٠٦        ١٧٨,٢٩٣,٠٠١        ية السنةرصيد 
 

  إن حركة االحتياطي اخلاص كمايلي:
    األول كانون ٣١              
              ٧٢٠١          ٨٢٠١      
    .س.ل          .س.ل              

      ١١٣,٤٠٥,٩٧٣        ١٥٢,٠٤٧,٣٠٦        رصيد بداية السنة
      ٣٨,٦٤١,٣٣٣        ٢٦,٢٤٥,٦٩٥        املشكل خالل السنة اخلاصاالحتياطي 

اية السنةرص       ١٥٢,٠٤٧,٣٠٦        ١٧٨,٢٩٣,٠٠١        يد 
  
  المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع: لتغيرا  -٢٢

  كان كما يلي:  التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيعإن 
    ٨٢٠١كانون األول   ٣١      
    المجموع          سندات          إيداعشهادات         
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ١٠٧,٠٧٨,٠٩٢        ١٠٧,٠٧٨,٠٩٢              الرصيد يف بداية السنة
    ٣٥,٦٩٢,٦٩٨        ٣٥,٦٩٢,٦٩٨        -      رصيد ضريبة مؤجلة يف بداية السنة

    ١٤٢,٧٧٠,٧٩٠        ١٤٢,٧٧٠,٧٩٠        -      يف القيمة العادلة يف بداية السنة املرتاكم رصيد التغيري
  )  ٩١,٩٤٠,١٤٠  (  )    ٩١,٩٤٠,١٤٠  (      -      يف القيمة العادلة ناجتة عن التغري غري حمققةائر) / (خس رباحأ

  )  ٥٠,٨٣٠,٦٥٠  (  )    ٥٠,٨٣٠,٦٥٠  (      -      أرباح حمققة منقولة لبيان الدخل
    -          -          -       صايف التغيري املرتاكم يف القيمة العادلة

  القيمة التغري يفموجودات / (مطلوبات) ضريبية مؤجلة ناجتة عن 
    -          -          -      )٢١اإليضاح املتوفرة للبيع ( العادلة للموجودات املالية  

اية السنة     -          -          -      الرصيد يف 
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    ٢٠١٧كانون األول   ٣١      
    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
  )  ٩,٠٦١,١٨٩  (  )    ١٣,٧٦١,٠٣٧  (      ٤,٦٩٩,٨٤٨    أرباح / (خسائر) غري حمققة ناجتة عن التغري يف القيمة العادلة

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

  )  ٣٥,٦٩٢,٦٩٨  (  )    ٣٥,٦٩٢,٦٩٨  (      -      )٢١(إيضاح  املتوفرة للبيع العادلة للموجودات املالية  
اية السنة     ١٠٧,٠٧٨,٠٩٢        ١٠٧,٠٧٨,٠٩٢        -      الرصيد يف 

 
  االحتياطي العام لمخاطر التمويل:  -٣٢

) ٤/م.ن/ب٥٩٧، املعــدل لــبعض أحكــام القــرار رقــم (١٤/٠٤/٢٠١٠) تــاريخ ٤/م.ن/ب٦٥٠قــرار جملــس النقــد والتســليف رقــم ( أحكــامبنــاًء علــى 
اية العام، حيتسب كما يلي:، يتوجب على املصا٠٩/١٢/٢٠٠٩الصادر بتاريخ    رف احتجاز احتياطي عام ملخاطر التمويل يف حال حتقيق ربح يف 

 الديون العادية املباشرة؛ حمفظةإمجايل من  %١

 الديون العادية غري املباشرة؛ حمفظةإمجايل من  %٠,٥

    .خاصاً  اهتماماً فة كديون عادية أو تتطلب على جزء التسهيالت االئتمانية املمنوحة بضمانات شخصية أو بدون ضمانة واملصن %٠,٥

ايــة عــام  -) املــذكور ٤/م.ن/ب٦٥٠اســتناداً ألحكــام الفقــرة (ب) مــن املــادة األوىل مــن القــرار ( -وقــد ّمت مــنح املصــارف  لتكــوين  ٢٠١٣مهلــة حــىت 
ال يقــل املبلــغ املشــكل بنهايــة كــل عــام عــن  وحبيــث ٢,٣٥٨,١٢٨,٧٢٠والبالغــة  ٣١/١٢/٢٠٠٩االحتيــاطي املــذكور عــن التســهيالت القائمــة بتــاريخ 

القـرار القـرارات والتعليمـات الالحقـة (و  ٢٠١٢تشـرين الثـاين  ١٣) تـاريخ ٤/م ن/ب٩٠٢على أحكام قرار جملـس النقـد والتسـليف رقـم ( بناءً . و %٢٥
آذار  ٩) الصـــــادر بتـــــاريخ ١/م/١١٤٥رقـــــم (وتعمـــــيم حـــــاكم مصـــــرف ســـــورية املركـــــزي  ٢٠١٤كـــــانون الثـــــاين   ٢٩) تـــــاريخ ٤/م ن/ب١٠٧٩رقـــــم (
ات عامـة يـحجز أيـة احتياطمت االستمرار بتعليق ). ٢٠١٥حزيران  ٣٠) الصادر بتاريخ ١/م/٢٢٧١وتعميم حاكم مصرف سورية املركزي رقم (٢٠١٥
لـرية  ١٣٦,٢٠٣,٣٣٣ مبلـغ ٢٠١٨كانون األول   ٣١ العام ملخاطر التمويل لغاية االحتياطيإمجايل بلغ وقد  ر.من تاريخ صدور القرا التمويلطر ملخا

  .٢٠١٧كانون األول   ٣١بتاريخ لغاية  وهو نفس املبلغ الذي مت تكوينهسورية 
  
  المحققة واألرباح المدورة غير المحققة تراكمةالخسائر الم  - ٤٢

املرتاكمــة  ربـاحاألأو  اخلســائريــتم فصـل  )١/م ن/ب ٣٦٢(علـى قــرار جملـس النقـد والتســليف رقـم  بنــاءً طبقـاً لتعليمـات مصــرف سـورية املركــزي الصـادرة 
تشـكل الصـافية  إن األربـاحمبـا  .املـدورة ربـاحوي مـن حسـاب األيـنتقييم مركـز القطـع الب إعادةلفروقات القطع غري احملققة وغري القابلة للتوزيع الناجتة عن 

  .الدخل على األرباحات احملققة وجمموع املصروفات واالستهالك قبل تنـزيل خمصص ضريبة اإليراد الفارق بني جمموع
لــرية ســورية متثــل أربــاح مــدورة غــري حمققــة مــن اخلســائر املرتاكمــة احملققــة والــيت متثــل تعــديل  ٢٥,٠٩٣,٦٠٠بتحويــل مبلــغ  ٢٠١٨قــام البنــك خــالل عــام 

  .٢٠٠٨الرصيد االفتتاحي لفرق تقييم مركز القطع البنيوي لعام 



 

 - ٥٢ -

لـرية سـورية كمـا  ٧,١٨٦,٨٦٨,٨٥٥(مقابل  ٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٧,٠٣٦,٦٤٧,٤٥٩بلغت قيمة اخلسائر املرتاكمة احملققة 
 ).٢٠١٧كانون األول   ٣١يف 

لرية سورية   ٢٢,٥٣٥,٧٦٩,١٩٥(مقابل  ٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٢٢,٥٦٠,٨٦٢,٧٩٥غري احملققة  املدورة بلغت قيمة األرباح
  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١كما يف 

  .٢٠١٧كانون األول   ٣١وبتاريخ  ٢٠١٨كانون األول   ٣١ يوجد أرباح قابلة للتوزيع بتاريخ ال
  
  الدائنة فوائدال  -٥٢

  :مما يلي يتكون هذا البند
   كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       
    ٧٢٠١          ٨٢٠١    
   ل.س.          ل.س.       

    ٢٢٢,٩١٦,١٠٥       ١٦٩,٢٥٣,٣٩٩    ات لدى مصارف إيداعو  أرصدة
    ٧٣٦,٦٠٤,٥٧٣        ٢٩,٧٥٤,٥٩٨    موجودات مالية متوفرة للبيع

ا حىت تاريخ االستحقاق     ٢,٥٩٧,١٢١        ٧٢١,٥٤٨,٧٧٤    موجودات مالية حمتفظ 
      ٩٦٢,١١٧,٧٩٩        ٩٢٠,٥٥٦,٧٧١    

  التسهيالت االئتمانية املباشرة:
   ٤٩١,٢١٣,٩٣٣        ٦٨,٤٦٢,٣٧٠    حسابات جارية مدينة  

    ٢,٥٨٣,٧٧٠,٧٨٨        ٤٤٦,١٠٦,٢,٨٦٥    سلفو  قروض  
      ٧٢١٣,٠٧٤,٩٨٤,        ٢,٩٣٣,٩٠٨,٤٧٦   

      ٤,٠٣٧,١٠٢,٥٢٠        ٣,٨٥٤,٤٦٥,٢٤٧    
  
 المدينة الفوائد  -٦٢

  مما يلي:يتكون هذا البند 
   كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       

    ٧٢٠١          ٨٢٠١    
 ل.س.          ل.س.       

      ٨٠٣,٩٨٩,٢٣٣        ٤٨٨,٤٧٥,٩٧٤    ودائع مصارف
  :ودائع زبائن

      ٣,٢٢٠,٨٥٤        ١٣,٥٠١,٨٢٦    حسابات جارية  
      ٣٢,٣٠٠,٧٦٩        ٥٩,٤٤٨,٧٧٧    ودائع توفري  
      ١,١٣٦,٧٣٥,٦٦١        ٢,٠٧٥,٩٨٧,١٧٠    شعارخاضعة إلو  جلودائع أل  
      ١,١٧٢,٢٥٧,٢٨٤        ٢,١٤٨,٩٣٧,٧٧٣      

      ١٢,٦٣٨,٢١٣        ٤,٩٤٩,١٩٨    تأمينات نقدية

      ٨٨,٨٨٤,٧٣٠١,٩        ٢,٦٤٢,٣٦٢,٩٤٥      



 

 - ٥٣ -

  الدائنة عموالتالرسوم و ال  -٧٢

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

    ٧٢٠١          ٨٢٠١    
 ل.س.          ل.س.       

      ١٢,٨٣٣,٧٢٥        ٢٣,٠٧٥,٧٤٣    عموالت تسهيالت مباشرة
      ١٣٨,٣٠٢,١١٨        ١١١,٩٥٦,٠٥٧    عموالت تسهيالت غري مباشرة

      ١٧,٥٣٣,٧٤٥        ٢٠,٨٤٤,٨٨٨     دمات مصرفيةخعموالت 
      ٣٧,٩٠٦,٩٨٩        ١٥,٠٤٥,٨٦٢    عموالت إيداع حسابات بالعمالت األجنبية

      ٢٧٠,٢٠٦,٧٥١        ٣٠٢,٨٤٨,٣٠٥    عموالت على عمليات القطع
     ٢٣,٩٠٧,٢٢١        ٢١,٣٩٨,٨١٨   أخرىعموالت 

   ٥٠٠,٦٩٠,٥٤٩        ٤٩٥,١٦٩,٦٧٣      
  

  مدينةال عموالتالرسوم و ال  -٨٢

  يتضمن هذا البند ما يلي:

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       
    ٧٢٠١          ٨٢٠١    
 ل.س.          ل.س.      

      ٥,١٢١,٢٢٥        ٢,١٨٨,٠٥٠     عموالت مدفوعة (حواالت وشيكات)
        ٤١,٠١٢          ١١٠,٣٠٠    أخرىعموالت مدفوعة 

    ٥,١٦٢,٢٣٧        ٢,٢٩٨,٣٥٠      
  

  ليةرأسمامكاسب خسائر) / (  -٢٩

  .٢٠١٧و ٢٠١٨كانون األول   ٣١ثابتة مادية كما يف  أصولرأمسالية ناجتة عن بيع  مكاسب) / خسائر(ميثل هذا البند 



 

 - ٥٤ -

 نفقات الموظفين  -٠٣

  يتضمن هذا البند ما يلي:

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       
    ٧٢٠١          ٨٢٠١    
 ل.س.          ل.س.       

     ١,٥٤٨,٢٧٤,٢١٠        ١,٤١٩,٦٨١,٤٣٢    مكافآت املوظفنيو  منافعو  رواتب

      ٤٤,٥٨٦,٧٧٣        ٥٣,٦٠٥,٨٦٥    مسامهة املصرف يف التأمينات االجتماعية
      ٢٤,١٧٦,٦٢١        ١٩,٨٨٦,٧٣٦    نفقات طبية

      ٣,٩١٠,٦٦٣        ٥,٩٢٣,٣٧١   تدريب املوظفني
     ٩,٧٣٣,٨٠٥        ٩,٣٦٨,٧٨٤    نقل وانتقالمصاريف 

   ٧٢١,٦٣٠,٦٨٢,٠        ١,٥٠٨,٤٦٦,١٨٨      
  
 أخرىمصاريف تشغيلية   -١٣

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       مما يلي:يتكون هذا البند 
    ٧٢٠١          ٨٢٠١    
   ل.س.          ل.س.       

    ١٨,٧٧٣,٠٤٣        ٣٤,٠٠٦,٥٩٠    تسويقو  مصاريف إعالنات
    ٥٦,٧٠٠,٣٧٢        ٥٠,٠٠٩,٣١٣    حكومية مصاريف

    ٤٥,٨٢٦,٠٣٢        -      ضرائب ورسوم
    ٧٠,٨٩٩,٨٦٧        ٧٣,١٧١,٧٠١    تإجيارا
    ٢٩,٥٧٣,٦٣٨        ٣٠,٠٠٩,١٥٣    ضيافةو  سفر

    ٦٤,٠٩٥,١٤١        ١١٤,٩٩١,٠٨٣    أتعاب مهنية
    ٨٧,٤٦١,٣٦٠        ٧٧,٠٦٣,٥٣١    حاتصالإو  صيانة

    ٢,٧٣٠,٦٨٠        ٤,٠٥٩,٩٥٠    شحن مصاريف
    ٢٣,٦٣٥,١٦٧        ٣٤,٧٤٧,٣٣٢    مصاريف كهرباء ومياه

    ٤٠,٩١٩,٣٥٥        ٧,٦٥٢,٣٨٠    حمروقاتمصاريف 
    ٨,٩٥١,٧٦٠        ١٠,٠٩٧,٥٦٠    مصاريف تنقالت

    ١٨,٠٠٤,١٩٩        ٢٠,٠٩٣,١٩٨    اتصاالتو  هاتف مصاريف
    ٦٠,٩٧٧,٧٨٠        ٦٩,٤٤٥,٣٧٨    تأمني
    ٢١,٣٤٦,٩٠٠        ٢٨,٤٦٥,٣٠٠    تنظيفو  حراسة
    ١٢,٠٣١,٩٢٩        ١٦,٣٠٨,٠٩٩    مطبوعاتو  قرطاسية

    ٥,٨٩٥٣٠,٩٦        ٢٦,٨٧١,٣٥٠    لوازم احلواسب
    ١,١١٥,٠٠٠        ١,٢١٥,١٤٧    هبات ومساعدات

    ١١,٤٢٠,٣٦٢        ١٧,٠٧٩,٩٤٨    أخرى مصاريف
    ٦٠٥,٤٢٨,٤٨٠        ٦١٥,٢٨٧,٠١٣    



 

 - ٥٥ -

  المخفضةو  يةساسالسهم األ حصة  -٢٣

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       مما يلي:يتكون هذا البند  
    ٧٢٠١          ٨٢٠١    
 ل.س.          ل.س.       

 )    ٤,٦٧١,٧٤٤,٦٧٠  (      ٢٢٧,٨٠٦,٣٨٦    السنة(خسارة) /  ربح صايف

      ٥٢,٣٥٠,٨٤٦        ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    سهماملتوسط املرجح لعدد األ

  )    ٨٩,٢٤    (      ٣٤٤,      املخفضةو  يةساسحصة السهم األ
  

  كما يلي:  سهممت احتساب املتوسط املرجح لعدد األ
      ٨٢٠١    
  إعدادمتوسط                   

    مرجح بالفترة أسهم      الفترة/يوم      سهمعدد األ   
ا كما يف  أسهم       ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    ٦٥٣      ٥٢,٥٠٠,٠٠٠  ٨٢٠١كانون األول   ٣١املكتتب 

    ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    ٣٦٥          ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما يف   سهماملتوسط املرجح لعدد األ
  

      ٧٢٠١    
  إعدادمتوسط                   

    مرجح بالفترة أسهم      الفترة/يوم      سهمعدد األ   
اية السنة سهمعدد األ       ٣,٣٠٢,٩٠١    ٢٤      ٥٠,٢٣١,٦٢٣  ابتداًء من بداية السنة املالية وحىت 
ا كما يف  أسهم       ٤٩,٠٤٧,٩٤٥    ٣٤١      ٥٢,٥٠٠,٠٠٠  ٢٠١٧كانون األول   ٣١املكتتب 

    ٥٢,٣٥٠,٨٤٦    ٣٦٥          ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما يف   سهماملتوسط املرجح لعدد األ
  

  قدما يوازي النو  النقد  -٣٣

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في        يتألف هذا البند مما يلي:
      ٧٢٠١          ٨٢٠١      
  ل.س.          ل.س.      

  تستحق خالل ثالثة أشهرلدى مصرف سورية املركزي  أرصدةو  نقد
    ١٧,٨٥٥,٧١٤,٦٥٦        ٢٥,٩١٠,١١٣,٢٩٠     (عدا اإلحتياطي اإللزامي على الودائع)  
    ٤٧,٦٣٩,٤٠٣,٧٠٨        ٣١,٤٦٠,٤٤٨,٧٣٠    ل ثالثة أشهرتستحق خاللدى مصارف  أرصدة
  )١٨,٩٣٥,٧٥٧,٢٨٢  (  )    ٢٣,١٦٨,٢٨٤,٨٢٧(  تستحق خالل ثالثة أشهرودائع مصارف  ينـزل

    ٤٦,٥٥٩,٣٦١,٠٨٢        ٣٤,٢٠٢,٢٧٧,١٩٣    

  ه مقيد السحب.مبلغ االحتياطي اإللزامي على الودائع ألنه ال يستخدم يف نشاطات املصرف التشغيلية كون إدراجمل يتم 



 

 - ٥٦ -

  فروقات أسعار الصرف  -٤٣

الصادر عن مصرف سوريا املركزي، مت فصل فروقات سعر الصرف املتعلقة برتمجة بنود  ٢٠١٧متوز  ٢٤/ص بتاريخ ١٦/٦٢٥٤بناًء على القرار رقم 
التشغيلية واالستثمارية والتمويلية واإلفصاح  التدفقات بالعمالت األجنبية إىل اللرية السورية، حيث مت عزل آثر فروق سعر الصرف من كافة األنشطة

   ما يلي:عنها ك
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في             

      ٧٢٠١          ٨٢٠١      
  ل.س.          ل.س.      

  )    ٢٥٦,٢١٠,٧٣١  (  )    ٢٥,٢٠٦,٣١٣  (  احتياطي نقدي إلزامي
      ٩٣٤,٣٢١,١١٠    )    ٨٨٩,٠٩١,٩٥٦(  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة

  )    ٢,٤٣٣,٤١٩,٢٦٨  (      -      جودات مالية متوفرة للبيعمو 
      ٢٢٤,٦٥٣,١١٦    )    ١٣,٩٣٩,١٥١(  موجودات أخرى

  )    ٥٤١,٦٤١,٥٧٢  (      -      وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
     ١,٥٣٧,٩٥٤,٨٤٣        ٧٤٨,١٩٢,٧٨٠    ودائع مصارف
      ٢,٩٣٧,٥٧١,٤٧٨        ٤٥٦,٠٦٦,٥٥٧    ودائع الزبائن 
      ٤١٥,٣٥٩,٦٤٨        ٩,٠٦٢,٧٨٨    تأمينات نقدية

  )    ١٣٧,٢٣١,٥١١  (      -      خمصصات متنوعة
      ١٤,٢٢٠,١٣٠    )      ٢٣,٨٧٩  (  مطلوبات أخرى

    ٢,٦٩٥,٥٧٧,٢٤٣        ٢٨٥,٠٦٠,٨٢٦      
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  ذات العالقةعمليات األطراف   -٥٣

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

  المجموع كما في      ٨٢٠١ كانون األول  ٣١كما في     
    كانون األول  ٣١            مجلس  أعضاء                
    ٧٢٠١    المجموع     وكبار الموظفيندارة اإل      الشقيقةالشركات      الشركة األم    

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

    ٢,٩٢١,٠٠١,٣٧٧    ٥,٧٢٥,٩٢١,٧٠٧    -      ٤,٥١٧,٦٢٣    ٥,٧٢١,٤٠٤,٠٨٤  لدى املصارف أرصدة
    ١٦,٣٧٩,٠٣٥,٦٣٨    ٧,٦٣٣,٠١٧,٦٩١    -      -      ٧,٦٣٣,٠١٧,٦٩١  لدى املصارف جلودائع أل

    ٧٥٤,١١٩,٣    ١٢,١٠٤,٦٩٤    -      -      ١٢,١٠٤,٦٩٤  فوائد مستحقة غري مقبوضة
  ١٩,٣٠٣,١٥٦,٧٦٩    ١٣,٣٧١,٠٤٤,٠٩٢    -      ٤,٥١٧,٦٢٣    ١٣,٣٦٦,٥٢٦,٤٦٩    

  احلسابات الدائنة  
    ٨٨,١٦٤,٢٨٥    ١٠٤,٤٣٤,٥٢٣    ١٠٤,٤٣٤,٥٢٣    -      -    الزبائنودائع 

      ٤٠٣,١٣١    ٢٨٣,٠٦٥      ٢٨٣,٠٦٥    -      -    فوائد مستحقة وغري مدفوعة

    -      -    ٨٨,٢٩٥,٦٨٨    ١٠٤,٧١٧,٥٨٨    ١٠٤,٧١٧,٥٨٨    

  بنود بيان الدخل -ب
   للسنة المنتهيةالمجموع       ٨٢٠١ كانون األول  ٣١في  للسنة المنتهية    
    كانون األول  ٣١في             مجلس  أعضاء                
    ٧٢٠١    المجموع     وكبار الموظفيندارة اإل      الشقيقةالشركات      الشركة األم    

    ل.س.      ل.س    ل.س    ل.س    ل.س   
    ١٩٧,٤٣٠,٦٢٤    ١٢٨,٤١١,٩٤٥    -      -      ١٢٨,٤١١,٩٤٥  فوائد دائنة

    ١,٢٩٦,٤٨٩    ٢,٩٣٦,٠٦٣    ٢,٩٣٦,٠٦٣    -      -    فوائد مدينة 

  التجارية. الفوائدو  العمالت أسعارباستخدام و  ضمن النشاطات االعتيادية املسموحة للمصرف الشقيقةالشركات و  تعامالت مع الشركة األمقام املصرف ب
  ).أمريكي(دوالر  %١,٧٣أدىن معدل فبلغ ما أ )أمريكي(دوالر  %١,٧٣بلغ أعلى معدل فائدة على الودائع لدى املصرف األم 

  ذية العليا هي كالتايل:التنفيدارة إن منافع اإل
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في      
     ٧٢٠١          ٨٢٠١    
   ليرة سورية          ليرة سورية      

      ٦٤,١٧٢,٤٠٠        ٧٢,٤٠٧,٧٠٠    رواتب ومكافآت  

  تعويضات. أي دارة جملس اإل أعضاءواليتقاضى دارة جملس اإل عضاءال يوجد قروض ممنوحة أل
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  المطلوبات المالية:و  موجوداتالقيمة العادلة لل   -٦٣

  املطلوبات املالية اليت ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات املالية:و  يبني اجلدول التايل القيمة العادلة للموجودات :أوالً 
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في       ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في       
  ألرباح) / االخسائر(                  ) / األرباحالخسائر(                  
    غير المعترف بها      القيمة العادلة      القيمة الدفترية      غير المعترف بها       القيمة العادلة      القيمة الدفترية      

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    املوجودات املالية:

    -      ٢٠,٥٩٢,٦٨٧,٩٣١    ٢٠,٥٩٢,٦٨٧,٩٣١    -      ٢٩,٤٥٢,٨٨٠,٢٥٢    ٢٩,٤٥٢,٨٨٠,٢٥٢  لدى مصرف سورية املركزي أرصدةنقد و   
    -      ٤٧,٦٣٩,٤٠٣,٧٠٨    ٤٧,٦٣٩,٤٠٣,٧٠٨    -      ٣١,٤٦٠,٤٤٨,٧٣٠    ٣١,٤٦٠,٤٤٨,٧٣٠  لدى مصارف أرصدة  
    -      -      -      -      -      -    ات لدى مصارفإيداع  
  )  ٥٥٢,٢٦٩,٧٩١(    ٢٠,٥٨٥,٦٠٢,٢٧٣    ٢١,١٣٧,٨٧٢,٠٦٤  )  ١٥٨,٦٤٨,١٣٨(    ٢٦,٨٣٣,٨٩٥,٧٥٤    ٢٦,٩٩٢,٥٤٣,٨٩٢  ئتمانية املباشرةالتسهيالت االصايف   
    -      ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧    ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧    -      -      -    موجودات مالية متوفرة للبيع  
ا      موجودات مالية حمتفظ 
    -      ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣    ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣    -      ١٦,٨٣٠,٧٥٢,١٦٩    ١٦,٨٣٠,٧٥٢,١٦٩  حىت تاريخ االستحقاق    
    -      ١,٦٦١,٢٦٢,٧٢٥    ١,٦٦١,٢٦٢,٧٢٥    -      ٢,١٩٠,٠٢٢,١٣٩    ٢,١٩٠,٠٢٢,١٣٩  أخرىموجودات   
    -      ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    -      ٣,٠٨٩٩٤٨,٩٠٣    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣  مصرف سورية املركزي وديعة جممدة لدى  

  املطلوبات املالية:
    -      ٢٩,٨٧٢,٢٤٧,٣٦٥    ٢٩,٨٧٢,٢٤٧,٣٦٥    -      ٢٦,٠٣٩,٧٦٤,٨٢٨    ٢٦,٠٣٩,٧٦٤,٨٢٨  ودائع مصارف  
  )  ٥١,٨٥٧,٩٤٤(    ٤٩,٨٤٣,٦٦٤,٤٤٥    ٤٩,٧٩١,٨٠٦,٥٠١  )  ٩,٧٨١,٨٧٥(    ٦٥,٠٣١,٤٥٣,٢٤٢    ٦٥,٠٢١,٦٧١,٣٦٧  ودائع الزبائن  
    -      ٢,٤٠٠,٦٣٨,٩٧٤    ٢,٤٠٠,٦٣٨,٩٧٤    -      ٤,٥٠١,٤٧٦,٨٥٥    ٤,٥٠١,٤٧٦,٨٥٥  مينات نقديةتأ  
    -      ٧٥٧,٧١٦,٤٨٣١,    ١,٤٨٣,٧١٦,٧٥٧    -      ١,٨٨٠,٨٤٥,٥٠٩    ١,٨٨٠,٨٤٥,٥٠٩  أخرىمطلوبات   
  )  ٦٠٤,١٢٧,٧٣٥(              )  ١٦٨,٤٣٠,٠١٣(              موع اجمل

ــا تســاوي صــايف القيمــة احلاليــة للتــدفقات النقديــة املتوقعــة للودائــع بــاللرية الســورية  %٧,٢حســم بلــغ معــدل  أســاسعلــى  بالنســبة للبنــود ذات اســتحقاق أكثــر مــن ســنة، مت احتســاب القيمــة العادلــة علــى أ
 %٧,٦) ومعــدل حســم بلــغ ٢٠١٧للتســهيالت االئتمانيــة بــاللرية الســورية لعــام  %١٣,٠٥وللودائــع  %٧,٧مقابــل ( ٢٠١٨كــانون األول   ٣١يف  تســهيالت االئتمانيــة بــاللرية الســورية كمــالل %١٣,٩٧و

مــن ســنة، مت اعتبــار القيمــة العادلــة مســاوية للقيمــة أقــل  البنــود ذات اســتحقاقإمــا  .)٢٠١٧كــانون األول   ٣١كمــا يف   %٧,٦( ٢٠١٨كــانون األول   ٣١للتســهيالت االئتمانيــة بالــدوالر األمريكــي كمــا يف 
  الدفرتية.
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  املالية اليت تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات املالية: دواتيبني اجلدول التايل حتديد مستوى القيمة العادلة لأل :ثانياً 
    ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في       
    اسة من خاللالقيمة العادلة مق            
    المجموع      المستوى الثالث     المستوى الثاني      المستوى األول      القيمة الدفترية       

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    الموجودات المالية:
    -      -      -      -      -      موجودات مالية متوفرة للبيع 

  
    ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما في       
    من خاللالقيمة العادلة مقاسة             
    المجموع      المستوى الثالث     المستوى الثاني      المستوى األول      القيمة الدفترية       

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    الموجودات المالية:
    ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧    -      -      ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧    ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧    موجودات مالية متوفرة للبيع 

(بعد تنـزيل االطفاءات من والتغري يف القيمة العادلة مضافاً إليه صايف العالوة  صلمسية لألملالية املتوفرة للبيع القيمة اإلا تشمل القيمة الدفرتية للموجودات
إقفال هذه  على سعر بالقيمة العادلة بنهاية العام بناءً  املوجودات املالية مت تقييم الفائدة الفعالة). أسلوبتاريخ الشراء لتاريخ بيان الوضع املايل وفق 

ا بتاريخ  سواقاملوجودات ضمن األ  أسعار لرية سورية وفروقات ١٤٢,٧٧٠,٧٩٠التقييم مبلغ  بلغت فروقات ،٢٠١٧كانون األول   ٣١املتداولة 
  .لرية سورية ٢,٤٣٣,٤١٩,٢٦٨مبلغ السالبة الصرف 

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

  فعالة. أسواقاملتداولة (غري املعدلة) ملوجودات مماثلة يف  سعاراملستوى األول: ميثل القيمة العادلة لأل -

 )سعارواليت يتم مالحظتها بشكل مباشر (من خالل األاملتداولة ضمن املستوى األول  سعارخبالف األ خرىاملستوى الثاين: ميثل العناصر األ -
  ).سعاربشكل غري مباشر (يتم اشتقاقها من األأو 

  املستوى الثالث: ميثل املوجودات غري املرتبطة ببيانات السوق. -

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

  املالية ذات سعر فائدة ثابت دواتاأل
ات النقدية املخصومة يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة واليت هلا سعر فائدة ثابت عن طريق مقارنة التدفق

ة. دواتالسوقية احلالية أل سعارها أول مرة مع األإدراجالفائدة السوقية عند  أسعارباستخدام   مالية مشا
  
 المخاطرإدارة   -٧٣

دارة يواجه مصرف فرنَسـبنك سورية من خالل ممارسة نشاطه املصريف، عددًا من املخاطر اليت يقوم بتحديدها وقياسها ومتابعتها ضمن إطار إل
  سجم ومتطلبات مصرف سورية املركزي وأفضل املعايري واملمارسات املصرفية يف هذا اخلصوص.املخاطر، ين

املخاطر التعرف على املخاطر وقياسها ومتابعتها ومراقبتها بشكل مستمر. فهذه املخاطر قد يكون هلا تأثريًا سلبيًا على أداء إدارة تشمل عملية 
وتوزيع رأس املال بشكل فّعال يضمن كفاية هذه األموال إدارة املخاطر كيفية إدارة معاجلتها. كما تشمل املصرف واستمراريته يف حال استمرارها وعدم 

  .ملواجهة املخاطر اليت يتعّرض هلا املصرف
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  :المخاطرإدارة  إستراتيجية
 املستويات ضمن هائبقا من والتأكد تابعتهاوم ومراقبتها وقياسها اليت يتعرض هلا املصرف املخاطر وفهم بتحديد املخاطرإدارة  إسرتاتيجية تتلخص
  .املال رأس لىع والعائد املخاطر بني األمثل التوازنإىل  للوصول املخاطر لتقليص الالزمة اتجراءاإل واختاذ واملقبولة احملددة

 حثيثة مواكبةو  املصرف، هلا يتعرض اليت املخاطر ملواجهة األموال هذه كفاية يضمن فعال بشكل املال راس وتوزيعإدارة تتضمن اإلسرتاتيجية أيضًا و 
ا واملالية التجارية ومنتجاته املصرف أعمال لتطور   .وتعديلها ومراقبتها ومراجعتها ضمنهاأو  ا التعامل املسموح احلدود حتديدإىل  ةضافباإل ،وتركزا

 يف املصرفية واملمارسات املعايري وأفضل بازل جلنة توصياتو  املركزي سورية ومصرف والتسليف النقد جملس متطلبات مع اإلسرتاتيجية هذه وتنسجم
 .املصرفية املخاطرإدارة 

ئتمانية االستثمارية لتحقيق التوازن األمثل ما بني العائد على االستثمار لصاحل املصرف وعامل املخاطر من خالل السياسات االإدارة كما تسعى 
 .مارساتاملخاطر اليت يتعرض هلا املصرف من خالل هذه امل

  :المخاطرإدارة ب العليادارة واإلدارة اإل مجلس مسؤوليات

 المخاطرإدارة في دارة مسؤولية مجلس اإل  
  :يلي ما عاتقه على يقع حيث.املصرف خماطرإدارة  عن املصاحل وأصحاب املسامهني أمام األول املسؤولدارة اإل جملس يعترب
 املصرف يف املخاطرإدارة  مدير إىل ةضافباإل ،املخاطردارة إل مستقلة وحدة تشكيل.  
 املصرف يف العاملة املستويات كافة على وذلك أشكاهلا بكافة املخاطرإدارة  ثقافة وتعزيز فهم.  
 التنفيذيني غريدارة اإل جملس أعضاء من أعضائها معظم يكون املخاطرإدارة  جلنة تشكيل على العمل.  
 ا القبولأو  حتملها للمصرف ميكن اليت املخاطر مستويات حتديد.  
 املخاطرإدارة  عمل اتإجراء دليل على املصادقة.  
 املخاطرإدارة  جلنة قبل من املعدة أنواعها بكافة املصرف خماطردارة إل العامة السياسة على دورياً  املصادقة.  
 للمصرف العليادارة اإل مسؤوليات على التأكيد:  

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

  التعرضات عندارة اإل جملسإىل  مباشرةتقارير  تقدمي على ملالع مهامها أحد يكون واليت املخاطردارة إل مستقلة حتتية بنيةتأسيس وإجياد 
  .املوضوعة احلدود على والتجاوزات

 بصالحيات يتعلق فيمااألداء  تقييم دف وذلك للمخاطر التعرضات حول املخاطرإدارة و  العليادارة اإل قبل من تعد دورية تقارير استالم 
  .عليها املوافق املخاطر

 جملس على ،ذلك على عالوة .مستقلة تدقيقأو  مراجعة على باالعتماد وذلك املخاطرإدارة و  العليادارة اإل فعالية ىملد الدورية املتابعة 
 دارة اإل

 على بناءً  وذلك املخاطرإدارة  نظام فعالية وزيادة بتحسني والكفيلة املناسبة التصحيحية اتجراءاإل كافة ومتابعة اختاذ على العمل 
 بنتيجة احلكومة مفوضية مراقيب وتقارير ،الداخلي التدقيق وتقارير املصرف يف املخاطرإدارة  تقارير يف الواردة والتوصيات املالحظات
  .ملهامهم ممارستهم
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  المخاطرإدارة مسؤولية لجنة 

مدير إىل  ةضافباإل ،ملصرفيةاملخاطر اإدارة من ذوي اخلربة يف دارة جملس اإل أعضاءغري تنفيذيني من  أعضاءخماطر تضم دارة مت تشكيل جلنة إل
 املخاطر.إدارة  دائرة

 ةضافباإل املخاطر املرتبطة بالنشاط القائم للمصرف،إدارة املخاطر يف املصرف لرسم وحتديد سياسات إدارة مع دائرة  صلاتعمل اللجنة بشكل متو 
  منتج مصريف جديد.أو  تلك املتعلقة بأي نشاطإىل 

 املخاطر.إدارة عليا باملعاجلة الفورية ألي جتاوزات يتم التقرير عنها من قبل الدارة تتأكد اللجنة من قيام اإل

 المخاطرإدارة  في العليادارة اإل مسؤولية:  
 العملإىل  ةضافة باإلمستمر  بشكل املصرف هلا يتعرض اليت املخاطر كافة ومتابعةدارة إل الالزمة البىن كافة إجياد على املصرف يفدارة اإل تعمل
 املهام فصل يضمن مبا، واضح بشكل والصالحيات املسؤوليات حتديد على تساعد تنظيمية وخمططات، اتإجراء، سياسات وضع ىعل

 حتديد خالل من ثانية جهة من الداخلي الضبط نظام ويفعل ،جهة من األقسام خمتلف 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 ،اإلدارة جملس قبل من املعتمدة املخاطر إسرتاتيجية
  المخاطر قياسأنظمة تقارير و 

جلنة إىل  تقاريرها الرقابية إعداداملخاطر بشكل مباشر. كما تقوم بإدارة ابعة بأعماهلا للجنة املخاطر بأداء مهامها باستقاللية، وهي تإدارة تقوم دائرة 
  .التنفيذيةدارة وإىل اإلدارة املخاطرة املنبثقة عن جملس اإلإدارة 
  المخاطر:إدارة 

يف احملافظة على متانة املصرف  ساسرب األاملخاطر بشكل فعال تعتإدارة ن ة" حتتوي عدد من املخاطر وهلذا فإأنشطة مصرف "فرنسبنك سوريإن 
  ورحبيته.

والرقابة املستمرة على املخاطر املالية وغري املالية اليت من املمكن أن تؤثر بشكل سليب على دارة املخاطر تشمل التعرف، القياس، اإلإدارة إن عملية 
  دل األمثل للعوائد مقابل املخاطر. ضمان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعإىل  ةإضافأداء املصرف ومسعته، 

  تندرج خماطر املصرف حتت األنواع الرئيسية التالية:
 خماطر االئتمان -

 خماطر السوق -

 خماطر السيولة -

 املخاطر التشغيلية -

 خماطر االلتزام -

وتعليمات السلطات الرقابية  املخاطر لدى املصرف تسري وفق مبادئ رئيسية وحاكمية خماطر تنسجم مع حجم نشاطاته وتعقيد عملياتهإدارة إن 
ذا اخلصوص. تتمثل تلك املبادئ بشكل  املخاطر وسياسات إدارة يف دارة ي بتوجيهات واسرتاتيجيات جملس اإلأساسوأفضل املمارسات الدولية 

  املخاطر. إدارة استقاللية دائرة إىل  ةإضافاملخاطر املعتمدة من قبله 
للتطوير املستمر لتواكب كافة املستجدات والنمو يف اعمال املصرف والتوسع يف خدماته، كما أن فلسفة  املخاطر لدى املصرفإدارة ختضع سياسات 

ووجود دليل واضح للصالحيات موضوع من قبل  موراالشرافية على احلكم على األدارة املخاطر لدى املصرف مبنية على املعرفة واخلربة وقدرة اإلإدارة 
  دارة.جملس اإل
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حدوث خسائر، إىل  عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته جتاه املصرف مما يؤديأو  : تنشأ املخاطر االئتمانية عن ختلفالئتمانيةالمخاطر ا -أ
عمالء يتم تقييم خماطر االئتمان لل .وعادة يتم متييز ثالث أنواع حتت املخاطر االئتمانية وهي خماطر تعثر الطرف املقابل، خماطر التسوية، وخماطر البلد

  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:دارة ية إلساسإن العوامل األ

 املخاطر االئتمانيةدارة إجياد بيئة مناسبة إل -

 سليم للموافقات والصالحيات.العمل ضمن إطار واضح و  -

 .للقياس والرقابة أدواتإئتمان مالئمة، وتوفري آليات و إدارة احملافظة على  -

 .االئتمانيةاملخاطر إدارة ات إجراءالتأكد من وجود ضوابط كافية على  -

مؤسسة) وجمموع أو  ملمنوحه (فردولتحقيق ما ذكر يقوم املصرف بوضع سياسة ائتمانية واضحة تتضمن سقوف ملبالغ التسهيالت االئتمانية ا
لكل قطاع وكل منطقة جغرافية. يعمل املصرف على مراقبة خماطر االئتمان ويعمل باستمرار على تقييم الوضع االئتماين  االئتمانيةالتسهيالت 

  .حصول املصرف على ضمانات مناسبة من العمالءإىل  ةإضافللعمالء، 

دف السيطرة على حيرص املصرف على جودة عملية التسليف وا لتعامل مع العمالء املتميزين من خالل العمل على ختفيض احتماالت التعثر 
ات إجراءالدراسات االئتمانية املعمقة وحتديد نقاط القوة والضعف ومدى قدرة العميل على السداد. كما يتم اعتماد  إجراءوذلك ب ،املخاطر االئتمانية

منوحة مبا يكفل مصلحة املصرف. كما حيرص املصرف على أن تكون نسبة (املخاطر على العائد) هي ضمن رقابية ومتابعة مستمرة للتسهيالت امل
خماطر االئتمان والسوق والسيولة إدارة ات إجراءعلى سياسات و دارة املخاطر املنبثقة عن جملس اإلإدارة النسب املثلى للمصرف. هذا وصادقت جلنة 

  .والتشغيل

  :توصيات سياسة المنح
، يتّم تنفيذ عمليات االستعالمات أخرىومن ناحية  .know your customerتزم املسؤولون عن منح االئتمان بتطبيق مبدأ "اعرف عميلك" يل

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

قروض التجزئة وقروض إىل  ةضافكما يتم متابعة القروض والتسهيالت املمنوحة يف قطاع الشركات وقطاع الشركات املتوسطة والصغرية احلجم، باإل
 .السيارات والقروض السكنية

  :توصيات سياسة التصنيف االئتماني ومتابعة القروض المتعثرة
كانون األول   ٩) الصادر عن جملس النقد والتسليف بتاريخ ٤/م.ن/ب٥٩٧من االلتزام بتطبيق مبادئ التصنيف االئتماين وفق القرار ( يتم التأكد
  قرار جملس النقد والتسليفو  ٢٠١٠نيسان  ١٤) الصادر عن جملس النقد والتسليف بتاريخ ٤/م.ن/ب٦٥٠والقرار رقم ( ٢٠٠٩

وتعميم حاكم مصرف سورية  ٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٧٩القرار رقم (و  ٢٠١٢ن الثاين تشري ١٣) تاريخ ٤/م ن/ب٩٠٢رقم (
  ) الصادر بتاريخ١/م/٢٢٧١وتعميم حاكم مصرف سورية املركزي رقم (٢٠١٥آذار  ٩) الصادر بتاريخ ١/م/١١٤٥رقم (املركزي 

. كما يتم التأكيد على متابعة حلني صدور تعليمات جديدة )٤/م ن/ب٩٠٢(رار والذي مت التأكيد فيه على استمرار العمل بالق ٢٠١٥حزيران  ٣٠
ات جراءضرورة قيام املصرف مبباشرة اإلإىل  بعني االعتبار األخذتسويات مع العمالء، مع إىل  الديون اليت تتطلب اهتمام خاص وغري املنتجة للتوصل
  يون غري املنتجة.القضائية والتنفيذ على كافة الضمانات املتخذة لقاء الد

  احلد األدىن.إىل  ض من املخاطر احملتملةيتخفالاملصرف بشكل دائم على القيام بتنفيذ التوصيات لضمان حقوق املصرف و إدارة كما تعمل 
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 توصيات حول تركز المخاطر االئتمانية:

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

ن املؤشرات االقتصادية بتقييمها على جمموعة مدارة دوريًا بتقييم مدى قدرة املصرف على االستمرار يف العمل حيث اعتمدت اإلدارة هذا وتقوم اإل
ا اجلمهورية العربية السورية، فإن املصرف ميتلك املوارد الكافية ل الستمرار بالعمل، ويسعى واملالية والتشغيلية. وبالرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر 

  .يف سورية وللقطاعات االقتصادية مصلحة للمصرفلتحسني األداء املصريف ملا فيه من 
  املخاطر االئتمانية ما يلي:إدارة ات ءإجراتشمل 

  والسقوف: االئتمانيةتحديد التركزات  .١
جمموعة مرتابطة من العمالء وذلك حسب نسب أو  تتضمن السياسة االئتمانية نسب حمددة وواضحة للحد االقصى املمكن منحه ألي عميل

هيل وطبيعة املنتج املصريف، ونوع التس ،املناطق اجلغرافيةأو  ات االقتصاديةوضع سقوف للقطاعإىل  ةضافالتسليف باإلو  الرتكزات املقرة من جملس النقد
  داري.ل كل مستوى إحلجم االئتمان املمكن منحه من قب ن هناك سقوفاً كما أ
  التصنيف االئتماني للعمالء: .٢

ام معايري مالية وغري مالية والذي يتم مراجعته وذلك وفق مالئتهم االئتمانية والتزامهم بالسداد باستخد ٦إىل  ١يتم تصنيف العمالء داخليًا من 
  .املخاطرإدارة  دائرةوتقييمه من خالل 

  أساليب تخفيف المخاطر:  .٣
  ختفيف املخاطر منها: أجلاملخاطر يف املصرف على العديد من األساليب من إدارة تعتمد عملية 
  اليت يتم مراقبتها وتقييمها بصورة مستمرة.الضمانات وحسب قابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لالئتمان املمنوح و  -
  اتباع نظام اللجان يف منح االئتمان وتعتمد على حجم حمفظة العميل واالستحقاق ودرجة خماطرة العميل. -

ستثمارات حيث تتضمن خطة املصرف السنوية التوزيع املستهدف لالئتمان واال ،ي يف ختفيف خماطر االئتمانأساس إن التنويع يف احملفظة هو مبدأ
  خمتلفة مع الرتكيز على القطاعات الواعدة، كما يوجد لدى املصرف نظام لتصنيف خماطر القطاعات االقتصادية. أسواقعلى عدة قطاعات و 

  :المقبولة الضمانات
 ومعايري أسس وفق تقيمها دةإعاو  وتقسيمها قبوهلا يتم واليت االئتمان، خماطر لتخفيف املقبولة الضمانات أنواع على املخاطرإدارة  جلنة صادقت
  .حمددة
  .وغريها والرواتب والسيارات املصرفية الكفاالتو  النقدية والضمانات والسكن واملباين العقارات رهون:الضمانات أنواع وأبرز

  :المخاطر لقياس المتبعة الطرق
  :املخاطر أنواع من نوع كل حبسب التالية لطرقا من كل على املخاطر ملواجهة اخلاصة األموال احتساب عند املخاطرإدارة  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 :يساساأل املؤشر أسلوب
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  الئتمان والرقابة عليه ومتابعته:دراسة ا
دراسة االئتمان واحملافظة على حيادية وتكامل عملية اختاذ القرارات والتأكد من  أسلوبات الالزمه لتحديد جراءيقوم املصرف بتطوير السياسات واإل

طار العام للسياسة االئتمانية تتضمن وضع ن اإلإأن خماطر االئتمان يتم تقييمها بدقة واملوافقة عليها بشكل صحيح ومتابعة مراقبتها باستمرار. 
  حتديد درجة املخاطر.  أسلوبصالحيات للموافقة االئتمانية، توضح حدود االئتمان و 

تهاء خماطر االئتمان وظيفة منفصلة لضمان التنفيذ املناسب للعمليات االئتمانية والرقابة الفعالة على مدد االستحقاق للتسهيالت وانإدارة تتوىل عملية 
  صالحيات احلدود وتقييم الضمانات.

  :الجهد اختبارات
 أخرى عوامل أيةأو  السلبية االقتصادية العوامل بعض تأثري مدى دراسة أجل من خاص، بشكل االئتمانية احملفظة على جهد اختبارات إجراء يتم
  .العوامل هذه جراء املصرف يتكبدها أن ميكن اليت سائرواخل احملفظة هذه أداء على وانعكاسه عامة بصورة للمحفظة االئتماين التصنيف على
 املاضي، يف حدثت سيناريوهات يعتمد األول، ينيأساس نوعنيإىل  تقسم خماطر عوامل تتضمن واليت سيناريوهات حتليل على اجلهد اختبارات تعتمد
  .املصرف لدى معينة بناحية يتعلقأو  ،وحده املصرف يسول 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 يةإضاف 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 الظروف
مها على جمموعة من املؤشرات املالية والتشغيلية. تعتقد بتقييدارة اعتمدت اإلو على االستمرار يف العمل  املصرفبتقييم مدى قدرة دارة قامت اإل

ا اجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية، فإن دارة اإل تلك املوارد الكافية مي البنكأنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر 
  .لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظور

  :يةالمخاطر السوق -ب

زام بالسقوف احملددة إن مراقبة مجيع أنواع املخاطر السوقية تتم بشكل دوري عن طريق املراقبة املستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية ويتم التأكد من االلت
 وفق قرارات جملس النقد والتسليف والسقوف الداخلية املعتمدة من قبل جملس اإلدارة.

أو املطلوبات،  صولكيفية التعامل مع مجيع أنواع املخاطر السوقية اليت قد تنجم عن عمليات املصرف، سواء يف األخماطر السوق  إدارة حتدد عملية 
التأكد من توفر سيولة وفق النسب املقبولة من كافة العمالت ويف كل األوقات، إىل  ةضافالصرف. هذا باإل أسعارالفوائد أو  أسعاروذلك عند تغري 

دير التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر الضمانات املمكن استعماهلا عند احلاجة. كما متت املصادقة على خطة الطوارئ حيث يقوم املصرف بتق
إدارة املصرف وجلنة إدارة طار العام للسياسة اليت تعتمدها دارة لتكون اإلاملخاطر املنبثقة من جملس اإلإدارة ملواجهة خماطر السيولة من قبل جلنة 

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

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

  .وأفضل املمارسات العاملية ابيةتتخطى احلدود املوضوعة من قبل اجلهات الرق
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فهذه تُعترب إحدى مصادر خماطر السوق اليت  القطع على وضعه املايل، أسعاريتعرض املصرف ملخاطر عمليات القطع الناجتة عن تأثري تقلبات قد و 
دف  املصرف يعتربكما  أن يتعّرض هلا املصرفمن املمكن  التخفيف من هذه املخاطر تقوم دائرة اخلزينة اللرية السورية العملة الرئيسية للتعامل. و

الثالث (التشغيلي والبنيوي واإلمجايل) بشكل مستمر لضمان التأكد من  جنبيةبالتنسيق املباشر مع دائرة احملاسبة والرقابة املالية مبراقبة مراكز القطع األ
، املتعّلق باعتماد التعليمات اخلاصة مبراكز القطع ٤/٢/٢٠٠٨تاريخ  ٣٦٢عدم جتاوز احلدود املنصوص عنها وفقًا لقرار جملس النقد والتسليف رقم 

  .املخاطر من ضمن مهامها مبتابعة مراكز القطع بالتعاون مع الدائرتني املذكورتنيإدارة األجنيب. كما تقوم دائرة 
  .ض التداول حلسابات عمالئه حصراً ألغرا إمناكما ان املصرف ال يقوم بعمليات قطع ضمن مراكز القطع األجنيب ألغراض املضاربة، و 

املالية عالية اخلطورة. ويعتمد سياسة  دواتاألإىل  املالية بسياسة رشيدة من حيث العائد املضمون، من دون التوّجه دواتكما يستثمر املصرف باأل
مالية  أدواتستثماراته، ومقارنة رحبيتها مع مردود عدم الرتّكز من حيث بلد املنشأ والعملة واالستحقاق والقطاع االقتصادي. ويقوم مبتابعة مستمرة ال

ا ة ضمن فئة اخلطورة ذا   .مشا

  :السيولة مخاطر -ج

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

  .نقص يف مصادر التمويل املصرفيةأي  ملواجهة

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

اجئ يف مصادر التمويل، نقص مفأي  ويسعى املصرف على تنويع مصادر التمويل املتوفرة لديه يف السوق املصرفية وآلجال خمتلفة، وذلك ملواجهة
  .وللحد من فجوات االستحقاق بني املوجودات واملطلوبات، وكذلك للحد من خماطر الفائدة

ا وفق قرار جملس  أساسخماطر السيولة يف املصرف على قياس ورقابة السيولة على إدارة ات إجراءوتعتمد  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  وبشكل عام، حيتفظ املصرف مبوجودات ذات قابلية عالية للتسييل يف حال

سياسة توظيف السيولة املتوفرة لدى  ه علىاعتمادإىل  ةإضاف، %١٠منها، واحتياطي إلزامي على رأس املال بنسبة  %٥زامي على الودائع بنسبة إل
  .استثمارية قابلة للبيع أدواتاملصارف املراسلة آلجال قصرية ويف 

  :المخاطر التشغيلية -د

خماطر إدارة وحدة إىل  ) اليت يتم إرساهلاIncident Reportingرف من خالل تقارير احلوادث (تتم مراقبة خماطر التشغيل اليت يتعرض هلا املص
 Risk and Control Self Assessment(حدث تشغيلي، ومن خالل استمارة التقييم الذايت للمخاطر والضوابط أي  التشغيل عند وقوع

"RCSA" ية عن خماطر التشغيل املصرّح عنها، حبيث يتضمن التقرير ايضًا توصيات لتاليف هذه تقارير دور  إعدادخماطر التشغيل بإدارة ). تقوم وحدة
املخاطر. إن احلّد من خماطر التشغيل يتطلب إدارة احلوادث أو التخفيف من أثرها يف املستقبل. ومن مث تتم متابعة تنفيذ هذه التوصيات من قبل دائرة 

املخاطر التشغيلية إدارة ي العمل على نشر ثقافة أساسخماطر التشغيل، وهذا بدوره يتطلب بشكل دارة إتعاون خمتلف دوائر املصرف وفروعه مع وحدة 
  .)٢٠١١على خمتلف دوائر وفروع املصرف (األمر الذي مت العمل عليه بشكل مكثف منذ العام 
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ليغ عن احلوادث يف الوقت املناسب" وضمان استمرارية وسالمة املخاطر هو ختفيف أثر املخاطر التشغيلية، ونشر ثقافة "التبإدارة ومن أهم مهام دائرة 
، مت العمل على حتديث خطة استمرارية العمل لكافة السيناريوهات احملتمل حدوثها واليت ميكن أن يتعرض أخرىمن ناحية . املوظفني يف مراكز عملهم

ي يف كل الدوائر ساسامة. كما مت القيام بتعيني مسؤول بديل عن املسؤول األالعدارة ي لإلساسهلا املصرف، حبيث مت توفري موقع بديل ملوقع العمل األ
  .يني عن مركز العملساسالعامة، ومت التدريب الالزم للمسؤولني البدالء يف حال غياب أحد املسؤولني األدارة ية يف اإلساساأل

  :اختبارات الجهد لمخاطر التشغيل

واحملددة باألفراد والعمليات الداخلية والنظم  ٢دراسة أسباب املخاطر حبسب التعريف املعتمد يف بازل  تعتمد اختبارات اجلهد ملخاطر التشغيل على
املخاطر القانونية وخماطر السمعة. كما تعتمد على خطوط العمل احملدد بـ "متويل الشركات، جتارة ومبيعات، أعمال إىل  ةضافواحلوادث اخلارجية، باإل
املوجودات، وأعمال السمسرة بالتجزئة". كما يعتمد يف إدارة مصرفية جتارية، املدفوعات والتسويات، خدمات الوكالة،  التجزئة املصرفية، أعمال

اختبارات اجلهد على أنواع املخاطر، وهي: احتيال من جهة داخلية، احتيال من جهة خارجية، ممارسة العمل وسالمة مكان العمل يف املصرف، 
املصرف للضرر، توقف أو تعطل األنظمة االلكرتونية، التنفيذ  أصولربامج املصرفية / املالية والعمليات اليومية، تعرض العالقات مع العمالء، ال

صرح عنها، والتسليم واآللية اإلدارية. ويشمل اختبار اجلهد جهوزية الضوابط املوضوعة (الوقائية، التصحيحية، الكشفية، والردعية) على املخاطر امل
  .لى األسباب وعلى خطوط العمل املذكورة آنفاً وتوزيعها ع

  :مخففات مخاطر التشغيل

) اليت "Risk and Control Self Assessment "RCSAالدوري الستمارة التقييم الذايت للمخاطر والضوابط ( جراءاإل )١يعترب املصرف أن (
املخاطر جلميع الدوائر والفروع إدارة املتابعة الدقيقة من قبل دائرة  إجراء) ٢( إىل ةضافاملخاطر، باإلإدارة جتريها مجيع الدوائر والفروع بإشراف دائرة 

) من أهم العوامل املؤثرة للتخفيف من حدوث املخاطر تشغيلية ومن آثارها Incident Reportingدف اإلبالغ الفوري عن احلوادث التشغيلية (
املخاطر مجيع املخاطر املصرّح عنها عرب تقدمي االقرتاحات لتفعيل وتقوية إدارة ذكورين، تتابع دائرة ين املجراءويف املرحلة اليت تلي القيام باإل السلبية.

دف الوصول القرار إىل  الضوابط املوجودة على تلك املخاطر و/أو اقرتاح وضع ضوابط جديدة، للتمكن من حتديد املخاطر الناشئة وقياسها وحتليلها 
  .ة ضوابط أو التأمني على املخاطرإضافاملناسب بشأن قبوهلا أو 
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 :الهيكل التنظيمي لدائرة إدارة المخاطر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

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

  
  
  
  
  
  
  

ن رئيس اللجنة من أ عن عضو واحد، كماالتنفيذيني  عضاءدارة، وال يزيد عدد األجملس اإل أعضاءمن  أعضاءملخاطر من اربعة اإدارة تتكون جلنة 
  جملس اإلدارة.إىل  املستقلني. تعقد اللجنة اجتماعات فصلية على األقل وترفع تقاريرها عضاءاأل

خماطر إدارة التنفيذية يف دارة ما تقوم مبراجعة أداء اإل، كقبوله لتحمل املخاطر وضعت اللجنة سياسة املخاطر مبا ينسجم مع قدرة املصرف ومدى
املخاطر قبل اعتمادها من قبل اجمللس، وتتأكد من إدارة االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل وغريها. وتقوم اللجنة مبراجعة اسرتاتيجيات وسياسات 

  التنفيذية.دارة تنفيذها من قبل اإل
املخاطر، واستقاللية موظفيها عن األنشطة اليت ينجم عنها حتمل املصرف للمخاطر، وتقوم دارة للجنة توافر املوارد والنظم الكافية إلكما تضمن ا

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

املخاطر، إدارة قدم إحصائيات خبصوص املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف والتغريات والتطورات اليت تطرأ على اجمللس وتإىل  ترفع اللجنة تقارير دورية
  .املخاطر باملعايري املوضوعة من قبل جلنة بازل، واملتعلقة مبخاطر االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل وغريهاإدارة وتراقب مدى التزام 

املطلوبات وجلنة املوجودات و إدارة "ب" وجلنة و" أاملخاطر، منها اللجنة التنفيذية وجلنيت االئتمان "إدارة امهة يف للمس أخرىكما أنشأ املصرف جلان 
 .خماطر املصرف االئتمانية والسوقية والتشغيليةإدارة ن لكّل من هذه اللجان دور مؤثّر يف عملية التصنيفات، حيث أ

  مجلس االدارة

 المدير التنفيذي

  اللجان المنبثقة من
 مجلس االدارة

 دائرة إدارة المخاطر

 وحدة مخاطر االئتمان

 وحدة مخاطر السوق

 وحدة مخاطر التشغيل

 طرلجنة إدارة المخا



 

 - ٦٨ -

  :مخاطر االلتزام -ه
. ط املوضوعة من قبل اجلهات الرقابية يف سورية ملراقبة خماطر االلتزام، وباألسس الفضلى النابعة من خربة شريكه االسرتاتيجييلتزم املصرف بالضواب

خماطر االلتزام ومكافحة االرهاب وتبييض االموال، حبيث تكون تابعة للجنة االلتزام ومكافحة دارة لذلك فقد قام املصرف بإنشاء دائرة مستقلة إل
  .ألداء نشاطها الرقايب املصرفإدارة أن تقوم بالتنسيق مع و ب وتبييض االموال ضمن اهليكل التنظيمي للمصرف، االرها

دارة عنها لإل ةدوري اتملّخص إعدادمتابعة التعاميم والقرارات الصادرة عن مصرف سورية املركزي وجملس النقد والتسليف و  الدائرة من أهم مهامو 
ا،دارة لتزام املصرف بتطبيق القوانني واألنظمة والتعاميم، وتقدمي تقارير دورية لإلالتنفيذية، والتأكد من ا والتنسيق مع  التنفيذية تبني التزام املصرف 

 ةضافباإل ،التنفيذيةدارة ات، وتوضيح املخالفات لإلجراءقصور يف تطبيق القوانني واألنظمة والتعاميم والسياسات واإلأي  دائرة التدقيق الداخلي ملتابعة
وضع السياسات و  ،ات االلتزام مبا يضمن امتثاله جلميع القوانني واألنظمة والتعليمات النافذةإجراءالتأكد من مدى التزام املصرف بسياسات و إىل 
ظمة ألعمال املصرف ات الكفيلة بالكشف واحلّد من عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب مبا يتوافق مع القوانني واألطر التشريعية الناجراءواإل

بعة ملكافحة عمليات غسل ات واألنظمة املتّ جراءالتحّقق من حسن تطبيق ومن فعالية اإل كذلكباقي الدوائر والفروع ذات الصلة، و  معبالتنسيق 
ات مكافحة غسل إجراءليل التحقق من مدى االلتزام بدإىل  ةإضافاألموال ومتويل اإلرهاب على حنو دوري ومتكرر من قبل كافة املوظفني املعنيني، 

فحة غسل األموال األموال ومتويل اإلرهاب ومناذج معرفة العمالء وغريها من النماذج اخلاصة باملتطلبات القانونية والتنظيمية واإلشرافية املتعلقة مبكا
  .ومتويل اإلرهاب

  :الحوكمة

ا توفر  ولتمكينه من  تلٍق إلموال املسامهني واملودعني،أدائه وتدعيم الثقة يف أنشطته كم ًا لنمو وحتسنيأساسيؤمن فرنَسـبنك سورية بأمهية احلوكمة إذ أ
األمر الذي يساهم يف ضمان النمّو اإلقتصادي واإلستقرار يف القطر العريب السوري وعليه فقد قرر  جاح يف تطوير اجلهاز املصريف ككل،املسامهة بن
املالية السورية وأفضل معايري  سواقواأل وراقمع كل من تعليمات مصرف سورية املركزي وهيئة األإعتماد دليل للحوكمة بشكل يتوافق دارة جملس اإل

  وممارسات احلوكمة الدولية.

األعمال الداخلية كما القوانني ذات إدارة يعاجل مفهومها املتضمن يف الدليل قواعد و  نظامًا لتوجيه املصرف وإدارته. ُتشّكل احلوكمة من منظار مشويل،
تعىن احلوكمة بكيفية  قة مع املسامهني. من هذه الناحية،وملكية حقوق وواجبات مدراء املصرف وموظفيه والعالإدارة صلة اليت ترسي وتعزز وحتمي ال

  ومراقبتها.دارة املصرف وتوجيه عمله ومراقبته وبكيفية مساءلة األطراف املعنية بتوجيه اإلإدارة 

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

نوية جمللس عدد االجتماعات السواخلربات الالزمة، و دارة جملس اإل أعضاءإن فرنَسـبنك سورية ملتزم ببنود دليل احلوكمة، السيما من ناحية عدد 
عن مهام املدير التنفيذي، وتكوين مجيع اللجان املنبثقة عنه. فجميع تلك اللجان قد مت إنشاءها حسب دارة دارة، وفصل مهام رئيس جملس اإلاإل
اللجان تقوم ن مجيع تلك أغري التنفيذيني. كما  عضاءاملستقلني وعدد األ عضاء، وهي مستوفية كافة معايري الشفافية من حيث عدد األصولاأل

  مبهامها وبالعدد املطلوب من االجتماعات السنوية.
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  اإلفصاحات الكمية:
  

  :خماطر االئتمان
  
 ):خرىالتعرضات لمخاطر االئتمان (بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األ )١

  يتضمن هذا البند ما يلي:
    كانون األول  ٣١كما في     
   ٧٢٠١      ٨٢٠١    
   .س.ل      ل.س.     

  :داخل بيان الوضع الماليبنود   -أ
      ١٣,٤٤٠,٣٦٢,٠٥٠        ٢١,٤٩٢,٤٢٤,٤٠٥    لدى مصرف سورية املركزي أرصدة
      ٤٧,٦٣٩,٤٠٣,٧٠٨        ٣١,٤٦٠,٤٤٨,٧٣٠    لدى مصارف أرصدة
      -          ٣,٦٦٠,١٨٨,٢٨٧    ات لدى مصارفإيداع

      ٧٥٨,٧٦٥,٠٧٩,٦١        ٥٦,٦١٣,٠٦١,٤٢٢      
  :املباشرة التسهيالت االئتمانيةصايف 

        ٣٣٢,٦٨٦        ١٢٤,٨٧٢,٥٨٧    األفراد  
      ٩,٣٢٢,٢٦٣        ٣١٨,٩٨٧,٢٨٢    القروض العقارية  
      ٢١,١٢٦,٥٧٩,٩٤٤        ٢٦,٥٤٢,٩٧٢,٧٩٧    الكربى الشركات  
      ٧١١,٦٣٧,١        ٥,٧١١,٢٢٦    الصغرية واملتوسطة الشركات  

      ٧٢,٠٦٤٨,١٣٧,٢١        ٢٦,٩٩٢,٥٤٣,٨٩٢    

      ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧        -      بيعموجودات مالية متوفرة لل
ا حىت تاريخ االستحقاق       ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣        ١٦,٨٣٠,٧٥٢,١٦٩    موجودات مالية حمتفظ 

      ١,٦٦١,٢٦٢,٧٢٥        ٢,١٩٠,٠٢٢,١٣٩    مبا فيها موجودات غري مالية أخرىموجودات 
      ٩٠٣,٩٤٨,٠٨٩,٣        ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

      ٩٤,٧٦٧,٩٧٥,٣١٠        ٧١٦,٣٢٨,٥٢٥,٥٠١    
  :خارج بيان الوضع الماليبنود   - ب

      ٣,٧٣٨,٥١٣,٨٥٠        ٣,١٥٦,٩٨٠,٣٣٣    (صايف) كفاالت
      ٢,٩٧٠,٥٣٧,١٤٤        ٦,٠٣٣,٩٥٤,٣٣٧    غري مستعملةوغري مباشرة  مباشرة سقوف تسهيالت

      ٩٩٤,٠٥٠,٧٠٩٦,        ٩,١٩٠,٩٣٤,٦٧٠      
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  درجة المخاطر:توزيع التعرضات االئتمانية حسب  )٢
  :٢٠١٨كانون األول   ٣١) كما يف خرى(بعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر األ املباشرة التعرضات ملخاطر االئتمان

          المؤسسات الصغيرة                        
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      القروض العقارية      األفراد      

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

    ٢٢,٢٩٦,٢٩٢,٩٥٦    ١,٦٣٠,٢٤٩    ٢١,٧٦٨,٨٠٧,٢٧٩    ٣٦٢,٩٣٧,٧٩٦    ١٦٢,٩١٧,٦٣٢  عادية (مقبولة املخاطر)
    ١٦,٤٦٠,٩٢٦,٨٦٥    ١,٦٣٠,٢٤٩    ١٥,٩٥٦,٧٨١,١٦٠    ٣٣٩,٥٩٧,٨٢٤    ١٦٢,٩١٧,٦٣٢  غري مستحقةمنها 

  منها مستحقة:
    ٢,٦٨٨,٩٠٩,٦٧٧    -      ٢,٦٧٥,٢٨١,٣٠٧    ١٣,٦٢٨,٣٧٠    -    يوم ٢٩اية لغ  

    ٣,٠٤١,٢٤١,١٣٤    -      ٣,٠٣٢,٦٥٢,١٩٧    ٨,٥٨٨,٩٣٧    -    يوم ٥٩يوم ولغاية  ٣٠من   
    ١٠٥,٢١٥,٢٨٠    -      ١٠٤,٠٩٢,٦١٥    ١,١٢٢,٦٦٥    -    يوم ٨٩يوم ولغاية  ٦٠من   

  حتت املراقبة
    ٤,٨٥٥,٣٩٣,٦٨٥    ٥,٣٠٤,٩٨٠    ٤,٨٠٤,٩٣٨,٤٦٧    ٤٤,٩١٥,٦٥٣      ٢٣٤,٥٨٥ )خاصاً  اهتماماً تتطلب (  

    ٧٩١,٠٥٢,٢٠٤    ٤,٣٢٢,٧١٧    ٧٨٤,٣٩٠,٨٢٠    ٢,٣٣٨,٦٦٧    -    غري مستحقةمنها 
  منها مستحقة:

   ٤,٠٦٤,٣٤١,٤٨١      ٩٨٢,٢٦٣    ٤,٠٢٠,٥٤٧,٦٤٧    ٤٢,٥٧٦,٩٨٦      ٢٣٤,٥٨٥  يوم ١٧٩يوم ولغاية  ٩٠من 

  غير عاملة:
      ٢,٠١٤,٧٤٢    -      -      ٢,٠١٤,٧٤٢    -      دون املستوى

    ٢,٤٠٦,٨٥٠,٢٩١    -      ٢,٤٠٠,٣٠١,١٧٦    ٦,٣٣٦,٢٢٨      ٢١٢,٨٨٧ مشكوك يف حتصيلهاديون 
    ٧,٠٢٦,٠٤٨,٣٩٨    ٥,٢٤٧,٧٧٣    ٦,٩٤٠,٨٩٠,٤٨٤    ٣٦,١٩٩,٦٤٦    ٤٣,٧١٠,٤٩٥  (هالكة)ديون رديئة 
    ٣٦,٥٨٦,٦٠٠,٠٧٢    ١٢,١٨٣,٠٠٢    ٣٥,٩١٤,٩٣٧,٤٠٦    ٤٥٢,٤٠٤,٠٦٥    ٢٠٧,٠٧٥,٥٩٩    المجموع

  يطرح:
  )  ٣,٢١٣,٣٣٢,٥٨٠(  )  ٤,٠٩٦,٢٠٨(  )  ٣,١٨٧,٠٥٥,٤٥٦(  )  ١٠,٦١٩,٦٤٨(  )  ١١,٥٦١,٢٦٨(  فوائد معلقة  
  )  ٦,٣٨٠,٧٢٣,٦٠٠(  )  ٢,٣٧٥,٥٦٨(  )  ٦,١٨٤,٩٠٩,١٥٣(  )  ١٢٢,٧٩٧,١٣٥(  )  ٧٠,٦٤١,٧٤٤(  صص تدينخم  

    ٨٩٢٢٦,٩٩٢,٥٤٣,    ٥,٧١١,٢٢٦    ٢٦,٥٤٢,٩٧٢,٧٩٧    ٣١٨,٩٨٧,٢٨٢    ١٢٤,٨٧٢,٥٨٧    الصايف
  

    :٢٠١٨كانون األول   ٣١اإلفصاحات الكمية (التسهيالت غري املباشرة) كما يف 
          المؤسسات الصغيرة                         
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      القروض العقارية      األفراد      

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س    الديون المنتجة:
    ١٢٨,٧١٢,٠٤٦    ٦٠٠,٠٠٠    ١٢٨,١١٢,٠٤٦    -      -    متدنية املخاطر

    ٣,٠٠٢,٧٢١,٨٠٦    ٦٢١,٤٣٦    ٣,٠٠٢,١٠٠,٣٧٠    -      -   عادية (مقبولة املخاطر)
    ٢,٨٢٦,٠٠٠    ٢,٨٢٦,٠٠٠    -      -      -    تتطلب اهتماماً خاصاً 
  الديون غير المنتجة

    -      -      -      -      -    دون املستوى
    ٥,٦٣١,٥٧٠    -      ٥,٦٣١,٥٧٠    -      -    مشكوك يف حتصيلها

    ١٩,٥٢٤,٧٥١    ٢,٣٨١,٠٠٠    ١٧,١٤٣,٧٥١    -      -      رديئة
  )  ٢,٤٣٥,٨٤٠(    -    )  ٢,٤٣٥,٨٤٠(    -      -    خمصص تدين

  ٣,١٥٦,٩٨٠,٣٣٣    ٦,٤٢٨,٤٣٦    ٣,١٥٠,٥٥١,٨٩٧    -      -      المجموع
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  :٢٠١٧كانون األول   ٣١) كما يف خرىالتعرضات ملخاطر االئتمان املباشرة (بعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر األ
          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 ٢٩لغاية   

      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
  تحقة:منها مس

   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    ٦,٢١٥,٩٨٣٥,٧٨    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(  )  ٠٦٢,٣٢٨٦,٥٦٧,(  )  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
  

    :٢٠١٧كانون األول   ٣١اإلفصاحات الكمية (التسهيالت غري املباشرة) كما يف 
          المؤسسات الصغيرة                         
    المجموع      والمتوسطة     ت الكبرىالشركا      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 
  ير المنتجةالديون غ

    -      -      -      -      -    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
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مت جتاوز السقف املمنوح لفرتة تزيد عن تسعني  إذا حال استحقاق أحد أقساطه، وبالنسبة للحسابات اجلارية املدينة يف يعترب كامل الدين مستحقاً 
  يوم.
  ) تــــاريخ٤/م ن/ب١٠٧٩القــــرار رقــــم (و  ٢٠١٢تشــــرين الثــــاين  ١٣) تــــاريخ ٤/م ن/ب٩٠٢علــــى أحكــــام قــــرار جملــــس النقــــد والتســــليف رقــــم ( بنــــاءً 
وتعميم حاكم مصرف سورية املركزي ٢٠١٥آذار  ٩) الصادر بتاريخ ١/م/١١٤٥رقم (حاكم مصرف سورية املركزي وتعميم  ٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩

حلــني صــدور تعليمــات  )٤/م ن/ب٩٠٢(والــذي مت التأكيــد فيــه علــى اســتمرار العمــل بــالقرار  ٢٠١٥حزيــران  ٣٠) الصــادر بتــاريخ ١/م/٢٢٧١رقــم (
  ) وتعديالته مما أدى إىل:٤/م.ن/ب٥٩٧اردة يف قرار جملس النقد والتسليف رقم (الذي تضمن تعديل بعض التعليمات الو جديدة 
  حتياطي العام ملخاطر التمويل لغايةاالإمجايل بلغ  وقد ٢٠١٧عليق تكوين االحتياطي العام ملخاطر التمويل لنهاية عام مت االستمرار بت .١

عند انتهاء العمل التمويل مال احتجاز االحتياطي العام ملخاطر استكوسيتم لرية سورية  ١٣٦,٢٠٣,٣٣٣مبلغ  ٢٠١٨كانون األول   ٣١
 .والقرارات املعدلة له )٤/م ن/ب٩٠٢بالقرار (

) مببلغ ٤/م.ن/ب٩٠٢االحتفاظ باملخصصات السابقة الفائضة عن احلد األدىن املطلوب وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف ( .٢
 لرية سورية. ١١,٨١٩,٥٣٨

ا. ووجدت  إختبارات إعدادمت  .٣ املصرف أن من إدارة جهد للمحفظة االئتمانية من قبل املصرف لتقدير مدى كفاية املخصصات احملتفظ 
 لرية سورية. ٢,٧٩٦,٨٦٠,٨١١ية هلذا الغرض وقد بلغت إضافاملناسب حجز خمصصات 

االئتمانية غري العاملة  ت من إطار التسهيالت: هي تلك الديون اليت سبق وأن صنفت كتسهيالت ائتمانية غري عاملة وأخرجالديون المجدولة
لرية  ٣٩٥,٨١٢,٦٠٨(مقابل مبلغ  ٢٠١٨ خالل عام دى املصرف ديون جمدولةال يوجد ل ،ية ومت تصنيفها كديون حتت املراقبةأصولمبوجب جدولة 

  .)٢٠١٧ خالل عامسورية 

إطالة عمر التسهيالت أو  ت االئتمانية من حيث تعديل األقساطترتيب وضع التسهيال إعادةاهليكلة  إعادة: يقصد بالديون المعاد هيكلتها
مبلغ  املعاد هيكلتهاالديون  توبلغ ،خاصاً  اهتماماً متديد فرتة السماح ومت تصنيفها كديون تتطلب أو  تأجيل بعض األقساطأو  االئتمانية

 .)٢٠١٧ ل عامخال سورية لرية ٨٠٢,٩٣٠,٨٧٦(مقابل  ٢٠١٨خالل عام  سورية لرية ٣,٤٣٠,١٦٤,٠٩٧
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  ) توزيع القيمة العادلة للضمانات:٣

 :المباشرة مقابل التسهيالت  -أ

  ما يلي: ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما يف يتضمن هذا البند  
    الصغيرة  الشركات                       
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      القروض العقارية      األفراد      

    ل.س.      ل.س.      س.ل.      ل.س.      ل.س    الضمانات مقابل:
    -      -     -      -      -    متدنية املخاطر

  ١٧,٧٤٠,٩٢٦,٥٩١    ١,٦٢٧,٨٢٦    ١٧,٣٠٣,٨٣٩,٦٢٣    ٣٦١,٨٤٣,١٢٥    ٧٣,٦١٦,٠١٧ عادية (مقبولة املخاطر) 
    ٢,٢٣٧,٦٧٤,٥٠٨    ٥,٣٠٤,٩٨١    ٢,١٨٨,٤١٩,١٩٠    ٤٣,٩٥٠,٣٣٧    -    خاصاً  اهتماماً تتطلب 

  غير عاملة:
    ١,٧٣٤,٣٧٩    -      -      ١,٧٣٤,٣٧٩    -    دون املستوى

    ١,٥١١,٣٣٨,٦٥٥    -      ١,٥٠٥,٨٥٤,٩٧٩    ٥,٤٨٣,٦٧٦    -    مشكوك يف حتصيلهاديون 
    ١,٢٥٦,٤٤٥,٣٩٠    -      ١,٢٤٢,٨٩٢,٧٩٢    ١٣,٤٢٥,٨٣٠    ١٢٦,٧٦٨  هالكةديون 

    ٢٢,٧٤٨,١١٩,٥٢٣    ٦,٩٣٢,٨٠٧    ٢٢,٢٤١,٠٠٦,٥٨٤    ٤٢٦,٤٣٧,٣٤٧    ٧٣,٧٤٢,٧٨٥    اجملموع
  

  منها:
    ٣,٥٢٠,٠٥٨,٥١٨    -      ٣,٥١٠,٧٥٣,٢٤٩    -      ٩,٣٠٥,٢٦٩  ةتأمينات نقدي

    ٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠    -      ٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠    -      -    كفاالت مصرفية مقبولة
    ١١,١١٠,٤٦٤,١٥٣    ٦,٩٣٢,٨٠٧    ١٠,٦١٦,٢٨٧,٥٨٦    ٤٢٣,١٠٣,٠٨٩    ٦٤,١٤٠,٦٧١     عقارية
    ٣٠,٩٩٩,٠٠٧    -      ٣٠,٩٩٩,٠٠٧    -      -    متداولة أسهم

    ١٦,١٥٣,١٨٧    -      ١٦,١٥٣,١٨٧    -      -    آليات و  سيارات
    ٥,٨٠٨,٠٠٩,٤٣٣    -      ٥,٨٠٨,٠٠٩,٤٣٣    -      -      شخصية
    ١,٧٣٧,٤٣٥,٢٢٥    -      ١,٧٣٣,٨٠٤,١٢٢    ٣,٣٣٤,٢٥٨    ٢٩٦,٨٤٥    أخرى

    ٢٢,٧٤٨,١١٩,٥٢٣    ٦,٩٣٢,٨٠٧    ٢٢,٢٤١,٠٠٦,٥٨٤    ٤٢٦,٤٣٧,٣٤٧    ٧٣,٧٤٢,٧٨٥    

  لة لكل زبون على حدة.ختفض الضمانات حبيث ال تتجاوز التسهيالت املستعم
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  ما يلي: ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما يف يتضمن هذا البند  
    الصغيرة  الشركات                       
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      القروض العقارية      األفراد      

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س    الضمانات مقابل:
    -      -     -      -      -    متدنية املخاطر

    ١٢,٧٨٨,٨٠٢,٢٧٤    ١,٨٩٣,٥٢٣    ١٢,٥٠٢,٥٦٠,٢٦٨    ٢٧٨,٤٣١,٦٠٣    ٥,٩١٦,٨٨٠ عادية (مقبولة املخاطر) 
    ٤,٤٤٣,٢٣٩,٦٧٠    ٣,٧١٩,١٦٤    ٤,٤٠٧,٠٦٦,٤٠٥    ٣٢,٤٥٤,١٠١    -    تتطلب اهتماماً خاصاً 

  غير عاملة:
    ٣,٠٣١,٠٤١    -      -      ٣,٠٣١,٠٤١    -    دون املستوى

    ٦,٦٥٥,٩٩٤    -      ٦,٦٥٥,٩٩٤    -      -    ديون مشكوك يف حتصيلها
    ٩٤٢,٥٩٩,٨٣٤    ١,٦٣٧,١٥٠    ٩٣٤,٥٣٩,٩٢٤    ٦,٢٩١,٢٢٥    ١٣١,٥٣٥  ديون هالكة

    ١٨,١٨٤,٣٢٨,٨١٣    ٧,٢٤٩,٨٣٧    ١٧,٨٥٠,٨٢٢,٥٩١    ٣٢٠,٢٠٧,٩٧٠    ٦,٠٤٨,٤١٥    اجملموع
  

  منها:
    ١,١٤٤,٩١٤,٩١٥    -      ١,١٤٤,٩١٤,٩١٥    -      -    تأمينات نقدية

    ٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠    -      ٥٢٥,٠٠٠,٠٠٠    -      -    كفاالت مصرفية مقبولة
    ٧,٧٦٣,٥٦٥,٨٣١    ٧,٢٤٩,٧٥٧    ٧,٤٣٤,٣١٨,٦٣٣    ٣١٦,٥٦٥,٦١٠    ٥,٤٣١,٨٣١     عقارية

    ٥١,٩٩٤,١١٩    -      ٥١,٩٩٤,١١٩    -      -    أسهم متداولة
    ٢٨,٨٦١,٠٦٥      ٨٠    ٢٨,٨٦٠,٩٨٥    -      -    سيارات وآليات 

    ٦,٢٦٢,٥٩٨,٢٨٥    -      ٦,٢٦٢,٥٩٨,٢٨٥    -      -      شخصية
    ٢,٤٠٧,٣٩٤,٥٩٨    -      ٢,٤٠٣,١٣٥,٦٥٤    ٣,٦٤٢,٣٦٠    ٦١٦,٥٨٤    أخرى

    ١٨,١٨٤,٣٢٨,٨١٣    ٧,٢٤٩,٨٣٧    ١٧,٨٥٠,٨٢٢,٥٩١    ٣٢٠,٢٠٧,٩٧٠    ٦,٠٤٨,٤١٥    

  ختفض الضمانات حبيث ال تتجاوز التسهيالت املستعملة لكل زبون على حدة.
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 :مباشرةالغير  مقابل التسهيالت

  ما يلي: ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما يف يتضمن هذا البند  
    المؤسسات الصغيرة                        
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      القروض العقارية      األفراد      

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س    الضمانات مقابل:
    ١٢٨,٧١٢,٠٤٦    ٦٠٠,٠٠٠    ١٢٨,١١٢,٠٤٦    -      -    متدنية املخاطر

  ٣,٠٠٢,٧٢١,٨٠٦    ٦٢١,٤٣٦    ٣,٠٠٢,١٠٠,٣٧٠    -      -   ) عادية (مقبولة املخاطر
    ٢,٨٢٦,٠٠٠    ٢,٨٢٦,٠٠٠    -      -      -    خاصاً  اهتماماً تتطلب 

  غير عاملة:
    -      -      -      -      -    دون املستوى

    ٥,٦٣١,٥٧٠    -      ٥,٦٣١,٥٧٠    -      -    ديون مشكوك يف حتصيلها 
    ١٩,٥٢٤,٧٥١    ٢,٣٨١,٠٠٠    ١٧,١٤٣,٧٥١    -      -    ديون هالكة

    ٣,١٥٩,٤١٦,١٧٣    ٦,٤٢٨,٤٣٦    ٣,١٥٢,٩٨٧,٧٣٧    -      -      اجملموع
  منها:

    ٩٦٤,٣٣٢,٨٦٥    ٤,٠٥٧,٧٠٠    ٩٦٠,٢٧٥,١٦٥    -      -    تأمينات نقدية
    -      -      -      -      -    كفاالت مصرفية مقبولة

    ٦٤٩,٢٦٥,٧٧٨    ١,٩٠٤,٨٠٠    ٦٤٧,٣٦٠,٩٧٨    -      -       عقارية
    ٥,٦٣١,٥٧٠    -      ٥,٦٣١,٥٧٠    -      -    متداولة أسهم

      ٧٤٢,٧٤١    -        ٧٤٢,٧٤١    -      -    سيارات وآليات 
    ٧٠٣,٠٤٠,٣٣٦    ٤٦٥,٩٣٦    ٧٠٢,٥٧٤,٤٠٠    -      -      شخصية
    ٨٣٦,٤٠٢,٨٨٣    -      ٨٣٦,٤٠٢,٨٨٣    -      -      أخرى

      -      -    ٣,١٥٩,٤١٦,١٧٣    ٦,٤٢٨,٤٣٦    ٣,١٥٢,٩٨٧,٧٣٧    
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  ما يلي: ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما يف يتضمن هذا البند  
    المؤسسات الصغيرة                        
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      القروض العقارية      األفراد      

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س    الضمانات مقابل:
    ١٣٢,٩٥٣,٠٠١    ٦,٦٣٢,٦٥٨    ١٢٦,٣٢٠,٣٤٣    -      -    متدنية املخاطر

  ٣,٥٨٨,٠٨٥,١٩٠    -      ٣,٥٨٨,٠٨٥,١٩٠    -      -   عادية (مقبولة املخاطر) 
    -      -      -      -      -    تتطلب اهتماماً خاصاً 

  غير عاملة:
    -      -      -      -      -    دون املستوى

    -      -      -      -      -    ديون مشكوك يف حتصيلها 
    ٢٠,١١٩,٧٥١    -      ٢٠,١١٩,٧٥١    -      -    ديون هالكة

    ٣,٧٤١,١٥٧,٩٤٢    ٦,٦٣٢,٦٥٨    ٣,٧٣٤,٥٢٥,٢٨٤    -      -      اجملموع
  منها:

    ١,١٦٦,٠٤٢,٢١٧    ٦,٦٣٢,٦٥٨    ١,١٥٩,٤٠٩,٥٥٩    -      -    تأمينات نقدية
    -      -      -      -      -    كفاالت مصرفية مقبولة

    ٤٨٥,٦٥١,٣٣٩          ٤٨٥,٦٥١,٣٣٩    -      -       عقارية
    ٦,٢٦٠,٠٢٢    -      ٦,٢٦٠,٠٢٢    -      -    أسهم متداولة

      ٦٢٦,٢٥٤    -        ٦٢٦,٢٥٤    -      -    سيارات وآليات 
    ٩٦٨,٣٥٣,٠٧١    -      ٩٦٨,٣٥٣,٠٧١    -      -      شخصية
    ١,١١٤,٢٢٥,٠٣٩    -      ١,١١٤,٢٢٥,٠٣٩    -      -      أخرى

      -      -    ٣,٧٤١,١٥٧,٩٤٢    ٦,٦٣٢,٦٥٨    ٣,٧٣٤,٥٢٥,٢٨٤    

  التصنيف االئتماني الداخلي:
  :٢٠١٨كانون األول   ٣١وضح اجلدول التايل التصنيف االئتماين الداخلي كما يف ي
    ل.س.      S&Pب ما يعادل التصنيف حس          

  جيد
   ٢٤,٥٨٢,٣٧٣,٣٠٨    AAA      الدرجة األوىل  
    ٤,٥١٧,٦٢٤   +AA- AA    الدرجة الثانية  
    ١٧,٢٦٧,٥٠٧,٠٢٤   A+ -A    الدرجة الثالثة   
              ٤١,٨٥٤,٣٩٧,٩٥٦    

  عادي 
  ٢,٠٢٧,٨٠٥,٦٥٠    +BBB- BBB      لرابعةالدرجة ا  
   ٢١,٧٥١,٥٥٨,٨٨٨   +BB- BB    اخلامسةالدرجة  
    ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠   أو أدىن B -B+    سادسةجة الالدر   
              ٣٤,٦٧٩,٣٦٤,٥٣٨    
              ٧٦,٥٣٣,٧٦٢,٤٩٤    



 

 - ٧٧ -

  اعتبار مصرف سورية املركزي جيد من الدرجة األوىل واملصارف احمللية من الدرجة الرابعة. مت 
    المجموع      عادي      جيد      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٢١,٤٩٢,٤٢٤,٤٠٥    -      ٢١,٤٩٢,٤٢٤,٤٠٥  مصرف سورية املركزيلدى  أرصدة
    ٣٥,١٢٠,٦٣٧,٠١٧    ٢١,٧٥١,٥٥٨,٨٨٨    ١٣,٣٦٩,٠٧٨,١٢٩  أجنبيةو  مصارف حمليةات لدى إيداعو  أرصدة

    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    -      ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣  لدى مصرف سورية املركزي وديعة جممدة
    -      -      -    موجودات مالية متوفرة للبيع

ا حىت      موجودات مالية حمتفظ 
    ١٦,٨٣٠,٧٥٢,١٦٩    ١٢,٩٢٧,٨٠٥,٦٥٠    ٣,٩٠٢,٩٤٦,٥١٩  تاريخ االستحقاق  

    ٦٢,٤٩٤٧,٧٦,٥٣٣    ٣٤,٦٧٩,٣٦٤,٥٣٨    ٤١,٨٥٤,٣٩٧,٩٥٦ اجملموع

  التصنيف االئتماني الداخلي:
  :٢٠١٧كانون األول   ٣١يوضح اجلدول التايل التصنيف االئتماين الداخلي كما يف 

    .س.ل      S&Pما يعادل التصنيف حسب           
  جيد

   ١٦,٥٣٠,٣١٠,٩٥٢    AAA      الدرجة األوىل  
    ٤,٦٢٠,٣٢٥   +AA- AA    الدرجة الثانية  
    ٥,٧٠٧,٠٧٨,٦٤٣   A+ -A    الدرجة الثالثة   
              ٢٢,٢٤٢,٠٠٩,٩٢٠    

  عادي 
  ٢,١٢٦,٢٥٩,٥٢٣    +BBB- BBB      الدرجة الرابعة  
   ٤٢,٣٩٩,٢٧١,٠٧٨   +BB- BB    الدرجةاخلامسة  
    ٥,٢٠١,٣٠٠,٠٠٠   أو أدىن B+ -B    الدرجة السادسة  
              ٤٩,٧٢٦,٨٣٠,٦٠١    
              ٧١,٩٦٨,٨٤٠,٥٢١    

  مت اعتبار مصرف سورية املركزي جيد من الدرجة األوىل واملصارف احمللية من الدرجة الرابعة. 
    المجموع      عادي      جيد      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ١٣,٤٤٠,٣٦٢,٠٥٠    -      ١٣,٤٤٠,٣٦٢,٠٥٠  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
    ٤٧,٦٣٩,٤٠٣,٧٠٨    ٤٧,٦٢٤,١٩٩,٢١١    ١٥,٢٠٤,٤٩٧  أرصدة وإيداعات لدى مصارف حملية وأجنبية

    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    -      ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
    ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧    -      ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧  موجودات مالية متوفرة للبيع

  ا حىت موجودات مالية حمتفظ   
    ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣    ٢,١٠٢,٦٣١,٣٩٠    ٣,٤٤٣,٠٩٧,٦٣٣  تاريخ االستحقاق  

    ٧١,٩٦٨,٨٤٠,٥٢١    ٤٩,٧٢٦,٨٣٠,٦٠١    ٢٢,٢٤٢,٠٠٩,٩٢٠ اجملموع
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  أذوناتو  أسنادو  سنداتو  إيداعشهادات ) ٤

  :يلي كمااملوجودات املالية املتوفرة للبيع  يوضح اجلدول التايل تصنيفات 
    المتوفرة للبيع المالية ضمن الموجودات                
    ٧٢٠١      ٨٢٠١      مؤسسة التصنيف      درجة التصنيف    
    ل.س.      ل.س.                
    -A   S&P     -    ١١٥,٨٨٩,٧٥٤    

    A   S&P     -   ٢,١٣٧,٥٠٧,٠٨٣    
                -    ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧    

ا حىت تاريخ االستحقاقيوضح اجلدول التايل تصنيفات املوجودات املالية    يلي:ا كم  احملتفظ 
  لمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقا ضمن الموجودات المالية              
    ٧٢٠١      ٨٢٠١      مؤسسة التصنيف      درجة التصنيف    
    ل.س.      ل.س.                
    -A    S&P   ٣,٤٤٣,٠٩٧,٦٣٣   ١,٩٣٦,١٥٧,٥٢١    

    +BBB   S&P   ٢,١٠٢,٦٣١,٣٩٠   ٣,٩٩٤,٥٩٤,٦٤٨    
    -B   S&P  ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -  
              ,٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣    ١٦٩١٦,٨٣٠,٧٥٢    

  
 التركز الجغرافي: )٥

  يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب التوزيع اجلغرايف وكما يلي:
    ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في     

                دول الشرق      داخل الجمهورية          
    المجموع      أوروبا      ىخر األوسط األ      العربية السورية      المنطقة الجغرافية

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ٢١,٤٩٢,٤٢٤,٤٠٥    -      -      ٢١,٤٩٢,٤٢٤,٤٠٥  لدى مصرف سورية املركزي أرصدة
    ٣١,٤٦٠,٤٤٨,٧٣٠    ٤,٥١٧,٦٢٣    ١٣,٣٦٤,٥٦٠,٥٠٥    ١٨,٠٩١,٣٧٠,٦٠٢  لدى مصارف  أرصدة
    ٣,٦٦٠,١٨٨,٢٨٧    -      -      ٣,٦٦٠,١٨٨,٢٨٧  ات لدى مصارف إيداع

  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة:
    ١٢٤,٨٧٢,٥٨٧    -      -      ١٢٤,٨٧٢,٥٨٧  لألفراد  
    ٣١٨,٩٨٧,٢٨٢    -      -      ٣١٨,٩٨٧,٢٨٢  القروض العقارية  
    ٢٦,٥٤٢,٩٧٢,٧٩٧    -      -      ٢٦,٥٤٢,٩٧٢,٧٩٧  للشركات الكربى  
    ٥,٧١١,٢٢٦    -      -      ٥,٧١١,٢٢٦  املؤسسات الصغرية واملتوسطة  

    -      -      -      -    ة متوفرة للبيعموجودات مالي
ا حىت تاريخ االستحقاق     ١٦,٨٣٠,٧٥٢,١٦٩    -      ١٦,٨٣٠,٧٥٢,١٦٩    -    موجودات مالية حمتفظ 

    ٢,١٩٠,٠٢٢,١٣٩    -      -      ٢,١٩٠,٠٢٢,١٣٩  مبا فيها موجودات غري مالية خرىاملوجودات األ
    ٨٩,٩٤٨,٩٠٣,٠٣    -      -      ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  ١٠٥,٧١٦,٣٢٨,٥٢٥    ٤,٥١٧,٦٢٣    ٣٠,١٩٥,٣١٢,٦٧٤    ٧٥,٥١٦,٤٩٨,٢٢٨    
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    ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما في     

                دول الشرق      داخل الجمهورية          
    المجموع      أوروبا      خرىاألوسط األ      العربية السورية      المنطقة الجغرافية

    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    ٢٨,٢٤٨,٤٥٧    ٢٤,٥٠٧,٣٠٠,٨٦٤    ٢٣,١٠٣,٨٥٤,٣٨٧  لدى مصارف  أرصدة
    -      -      -      -    ات لدى مصارف إيداع

  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة:
      ٣٣٢,٦٨٦    -      -        ٣٣٢,٦٨٦  لألفراد  
    ٩,٣٢٢,٢٦٣    -      -      ٩,٣٢٢,٢٦٣  العقاريةالقروض   
    ٢١,١٢٦,٥٧٩,٩٤٤    -      -      ٢١,١٢٦,٥٧٩,٩٤٤  للشركات الكربى  
    ١,٦٣٧,١٧١    -      -      ١,٦٣٧,١٧١  املؤسسات الصغرية واملتوسطة  

    ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧    -      ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧    -    موجودات مالية متوفرة للبيع
ا حىت تاريخ االس     ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣    -      ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣    -    تحقاقموجودات مالية حمتفظ 

    ١,٦٦١,٢٦٢,٧٢٥    -      -      ١,٦٦١,٢٦٢,٧٢٥  خرى مبا فيها موجودات غري ماليةاملوجودات األ
    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    -      -      ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  ١٠٩٤,٧٦٧,٩٧٥,٣    ٢٨,٢٤٨,٤٥٧    ٣٢,٣٠٦,٤٢٦,٧٢٤    ٦٢,٤٣٣,٣٠٠,١٢٩    
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 التركز حسب القطاع االقتصادي: )٦

  يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي:

    ٨٢٠١كانون األول  ٣١كما في       
    المجموع      أخرى خدماتأفراد و       صناعي      عقارات      تجارة      مالي      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٢١,٤٩٢,٤٢٤,٤٠٥    -      -      -      -      ٢١,٤٩٢,٤٢٤,٤٠٥  ركزي املى مصرف سورية لد أرصدة
    ٣١,٤٦٠,٤٤٨,٧٣٠    -      -      -      -      ٣١,٤٦٠,٤٤٨,٧٣٠  لدى مصارف  أرصدة
    ٣,٦٦٠,١٨٨,٢٨٧    -      -      -      -      ٣,٦٦٠,١٨٨,٢٨٧  ات لدى مصارفإيداع

    ٢٦,٩٩٢,٥٤٣,٨٩٢    ٢,١٤٣,٢٩٥,٤٢٣    ٤,٦٩٤,٦٩٣,٨٣٢    ١,٤٧٤,٥٧٠,٧٨٢    ١٨,٦٧٩,٩٨٣,٨٥٥    -    املباشرة التسهيالت االئتمانيةصايف 
    -      -      -      -      -      -    املوجودات املالية املتوفرة للبيع

ا حىت تاريخ االستحقاق     ١٦,٨٣٠,٧٥٢,١٦٩    -      -      -      -      ١٦,٨٣٠,٧٥٢,١٦٩  موجودات مالية حمتفظ 
    ٢,١٩٠,٠٢٢,١٣٩    ٢,٠٠٥,٣٠٣,١١٦      ١,٢٤٩,٩٣٧      ٣٣٨,٠٨٦    ٤,١٤٧,٩٢٥    ١٧٨,٩٨٣,٠٧٥  أخرىموجودات 

    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    -      -      -      -      ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
    ١٠٥,٧١٦,٣٢٨,٥٢٥    ٤,١٤٨,٥٩٨,٥٣٩    ٤,٦٩٥,٩٤٣,٧٦٩    ١,٤٧٤,٩٠٨,٨٦٨    ١٨,٦٨٤,١٣١,٧٨٠    ٧٦,٧١٢,٧٤٥,٥٦٩    

  
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في       
    المجموع      أخرى خدماتأفراد و       صناعي      عقارات      تجارة      يمال      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ١٣,٤٤٠,٣٦٢,٠٥٠    -      -      -      -      ١٣,٤٤٠,٣٦٢,٠٥٠  ركزي امللدى مصرف سورية  أرصدة
    ٤٧,٦٣٩,٤٠٣,٧٠٨    -      -      -      -      ٤٧,٦٣٩,٤٠٣,٧٠٨  لدى مصارف  أرصدة
    -      -      -      -      -      -    مصارف ات لدىإيداع

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

ا حىت تاري     ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣    -      -      -      -      ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣  خ االستحقاقموجودات مالية حمتفظ 
    ١,٦٦١,٢٦٢,٧٢٥    ١,٦١٦,٧٣٣,٨٣٥      ١,٢٧٥,٢٥٥      ٣٣٢,٢٩٥    ٣,٢٢٠,٨٨٥    ٣٩,٧٠٠,٤٥٥  أخرىموجودات 

    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    ٦٧٦,١١,٣٠٦,٢٠٨    ٦٩,٧٥٥,١٤٤,١٣٩    
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  :مخاطر السوق -ب

. وتــتم مراقبــة مجيــع خمــاطر الســوق بشــكل دوري عــرب ســهماأل أســعارصــرف العمــالت و  أســعارالفوائــد و  أســعارتنشــأ خمــاطر الســوق عــن التقلبــات يف 
جملــس النقــد والتســليف، ووفــق الســقوف الداخليــة املعتمــدة مــن جملــس  ددة وفــق قــراراتتقــارير داخليــة حيــث يــتم التأكــد مــن االلتــزام بالســقوف احملــ

ا خمـاطر حمفظـة األ .اإلدارة السـوق  أسـعارمعاكسـة يف  املاليـة يف داخـل وخـارج امليزانيـة والـيت تتـأثر سـلباً نتيجـة حتركـات دواتتعّرف خماطر السوق بأ
  :تتضمن هذه املخاطر

ا للمتاجرةبالس املخاطر املتعلقة -   .الفوائد أسعاراليت تتأثر بتغّري  ندات املالية واحملتفظ 
  .(Trading Book) يف حمفظة املتاجرة سهمخماطر األ -
  .(Banking Book) جنبيةالعمالت األ أسعارخماطر  -
  .(Banking Book) املالية اليت تتأثر بتغّري سعر الفائدة يف حمفظة املصرف ككل دواتخماطر األ -
 ةضـافباإل جنبيـةاملصـرف مبخـاطر العمـالت األ لـذلك تنحصـر خمـاطر السـوق الـيت يتعـرض هلـا حمفظـة للمتـاجرة،أي  ن املصرف ليس لديـه حاليـاً أ اومب

  .الفائدة يف حمفظة املصرف أسعارخماطر إىل 
  
  الفائدة: أسعارمخاطر  )١

يتعـرض املصـرف ملخـاطر  .املاليـة دواتعلـى قيمـة األأو  املصـرف أربـاحدة على الفائ أسعارالفائدة عن احتمال تأثري التغريات يف  أسعارتنجم خماطر 
الفوائـد يف  أسـعارمراجعـة  إعـادةأو  لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات حسب اآلجال الزمنيـة املتعـددةأو  الفائدة نتيجة لعدم توافق أسعار

  الفوائد على املوجودات واملطلوبات. أسعارطريق مراجعة  عن هذه املخاطرإدارة فرتة زمنية معينة ويقوم املصرف ب
  

الفائـدة مـن  أسعاراملوجودات واملطلوبات بدراسة خماطر إدارة الفائدة وتقوم جلنة  أسعاراملوجودات واملطلوبات حدود حلساسية إدارة تتضمن سياسة 
ــا الدوريــة ويــتم دراســة الفجــوات يف اســتحقاقات املوجــودات وا الفائــدة الســائدة واملتوقعــة ومقارنتهــا  أســعارملطلوبــات ومــدى تأثرهــا بخــالل اجتماعا

  لزم األمر. إذا باحلدود املوافق عليها وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط
  

وائـد يـتم مراقبـة فجـوات الفو  املخـاطرإدارة الفائـدة مـن خـالل اسـرتاتيجيات  أسـعاراخنفـاض أو  ويتم احلد من أية آثار سـلبية قـد حتـدث نتيجـة ارتفـاع
  بشكل مستمر ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها ضمن سياسات املصرف.

  
  التغير بسعر الفائدة: - الفائدة أسعارالوصف الكمي لمخاطر 

  %٢أوًال: زيادة معدل الفائدة 
    ٨٢٠١كانون األول   ٣١    
  حساسية حقوق      الفائدة إيراد حساسية                
    الملكية       والخسائر) رباح(األ     الفجوة التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ١٨,٧٢٨,٥١٥        ٢٤,٩٧١,٣٥٣        ١,٢٤٨,٥٦٧,٦٥٧      دوالر أمريكي  
  )  ٣٣,٨٢٥,٧٣٧(  )  ٤٥,١٠٠,٩٨٣(  )  ٢,٢٥٥,٠٤٩,١٢٧(      يورو  
  )  ٢٤٤,٧٥٦,٢٢٠(  )  ٣٢٦,٣٤١,٦٢٧(  )١٦,٣١٧,٠٨١,٣٦٩(      لرية سورية 
      ٥٢,٣٧٦          ٦٩,٨٣٥        ٣,٤٩١,٧٦٠      جنيه اسرتليين  
      ٣٧١          ٤٩٥          ٢٤,٧٦٠        أخرى  
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  %٢ثانيا:ً نقص معدل الفائدة 

    ٨٢٠١كانون األول   ٣١    
  حساسية حقوق      الفائدة إيراد حساسية                
    الملكية      والخسائر) رباح(األ      الفجوة التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  )  ١٨,٧٢٨,٥١٥(  )  ٢٤,٩٧١,٣٥٣(      ١,٢٤٨,٥٦٧,٦٥٧      دوالر أمريكي  
      ٣٣,٨٢٥,٧٣٧        ٤٥,١٠٠,٩٨٣    )  ٢,٢٥٥,٠٤٩,١٢٧(      يورو  
      ٢٤٤,٧٥٦,٢٢٠        ٣٢٦,٣٤١,٦٢٧    )١٦,٣١٧,٠٨١,٣٦٩(      لرية سورية 
  )    ٥٢,٣٧٦(  )    ٦٩,٨٣٥(      ٣,٤٩١,٧٦٠      جنيه اسرتليين  
  )    ٣٧١(  )    ٤٩٥(        ٢٤,٧٦٠        أخرى  

  

  %٢: زيادة معدل الفائدة أوالً 
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١    
  حساسية حقوق      الفائدة إيراد حساسية                
    الملكية       والخسائر) رباح(األ     الفجوة 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  

  
  %٢ثانيا:ً نقص معدل الفائدة 

    ٢٠١٧كانون األول   ٣١    
  حساسية حقوق      الفائدة إيراد حساسية                
    الملكية      والخسائر) رباح(األ      الفجوة 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  



 

 - ٨٣ -

   مخاطر العمالت) ٢
  .جنبيةصرف العمالت األ أسعاراملالية بسبب التغريات يف  دواتتتمثل خماطر العمالت بتغري قيمة األ

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

وقــد مت  الصــرف أســعارري معقــول يف واخلســائر يف حــال حــدوث تغــ ربــاححتليــل احلساســية ملراقبــة أثــر التغــريات علــى صــايف األ إعــداديقــوم املصــرف ب
  .٢٠١٣شباط  ١٢لتاريخ  ٤٣٧/١٦٦رقم  –تعميم مفوضية احلكومة لدى املصارف إىل  استناداً  %٢بدًال من  %١٠اعتماد نسبة 

  
  ) في سعر الصرف:%١٠زيادة (
    ٨٢٠١كانون األول   ٣١    
    األثر على حقوق      رباحاألثر على األ      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 - دوالر أمريكي  
  )  ٤٧١,٥٢٧  (  )  ٦٢٨,٧٠٢(  )  ٦,٢٨٧,٠١٦(    قطع تشغيلي - دوالر أمريكي  
    ٣,٤٦٣,٤٧٤        ٤,٦١٧,٩٦٥        ٤٦,١٧٩,٦٤٨        يورو  
    ٣١٢,٠٧٥        ٤١٦,١٠٠        ٤,١٦٠,٩٩٦        جنيه اسرتليين 
      ١,٨٥٧          ٢,٤٧٦          ٢٤,٧٦٢        فرنك سويسري 
      ٤٣,٦٤٨          ٥٨,١٩٧        ٥٨١,٩٧٤        أخرى  

  
  ) في سعر الصرف:%١٠زيادة (
    ٢٠١٧كانون 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 - دوالر أمريكي  
    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  



 

 - ٨٤ -

  ) في سعر الصرف:%١٠نقص (
    ٨٢٠١كانون 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 - دوالر أمريكي  
    ٤٧١,٥٢٧        ٦٢٨,٧٠٢    )  ٦,٢٨٧,٠١٦(    قطع تشغيلي - دوالر أمريكي  
  )  ٣,٤٦٣,٤٧٤  (  )  ٤,٦١٧,٩٦٥(      ٤٦,١٧٩,٦٤٨        يورو  
  )  ٣١٢,٠٧٥  (  )  ٤١٦,١٠٠(      ٤,١٦٠,٩٩٦        جنيه اسرتليين 
  )    ١,٨٥٧  (  )    ٢,٤٧٦(        ٢٤,٧٦٢        سويسريفرنك  
  )    ٤٣,٦٤٨  (  )    ٥٨,١٩٧(      ٥٨١,٩٧٤        أخرى  

  
  ) في سعر الصرف:%١٠نقص (
    ٢٠١٧كانون 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 - ريكيدوالر أم  
  )  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(      سويسريفرنك  
  )    ٤٣,٦٧٠  (  )    ٥٨,٢٢٧(      ٥٨٢,٢٧٥        أخرى  

  



 

 - ٨٥ -

  :تسعير الفائدة إعادةفجوة 
  االستحقاق أيهما أقرب:أو  تسعري الفائدة إعادةيتم التصنيف على فرتات 

    من سنة      من تسعة      من ستة      من ثالثة      من شهر                
    إلى سنتين      سنةإلى  أشهر      تسعة أشهرإلى       ستة أشهر إلى      ثالثة أشهر إلى      دون الشهر      ٨٢٠١ل كانون األو   ٣١كما في 

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

    -      -      -      -      -      ١٧,٩٤٩,٦٥٧,٤٥٠  لدى مصرف سورية املركزي أرصدةنقد يف الصندوق و 
    -      -      -      -      ١,٧٤٤,٠٠٠,٠٠٠    ٣٣,٣٧٦,٦٣٧,٠١٧    رفات لدى مصاإيداعو أرصدة 

    ٧٩٩,٨٧٥,٨٤٤    ٧٤٠,٦٦٢,٨٨٩    ٨٧٠,١٤٨,٤٤٥    ١٣,٢٦٣,٠٢٢,٢٠٤    ٤٨٦,٦٠١,٠٦٥    ١,٠١١,٩٦٠,٦٥١    تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصايف)
    -      -      -      -      -      -      موجودات مالية متوفرة للبيع

ا حىت تاريخ ا     ٣,٩٠٢,٩٤٦,٥١٩    ٢,٠٢٧,٨٠٥,٦٥٠    -      -      -      -    الستحقاقموجودات مالية حمتفظ 
    -      -      -      -      -      -        موجودات ثابتة

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

    -      -      -      -      -      -        أخرىموجودات 
    -      -      -      -      -      -      زيوديعة جممدة لدى مصرف سورية املرك

    ٤,٧٠٢,٨٢٢,٣٦٣    ٢,٧٦٨,٤٦٨,٥٣٩    ٨٧٠,١٤٨,٤٤٥    ١٣,٢٦٣,٠٢٢,٢٠٤    ٢,٢٣٠,٦٠١,٠٦٥    ٥٢,٣٣٨,٢٥٥,١١٨      جمموع املوجودات
  املطلوبات:

    -      -      ١,٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠    -      ٢,٤٩٦,٤٨٠,٠٠٠    ٢٢,٥٤٣,٢٨٤,٨٢٨      ودائع مصارف
    ٢٣٩,٥٠٠,٠٠٠    ٤,٩٧١,٧٠٧,١١٠    ٣,٠٢٤,٨٧٦,٥٢٠    ٥,٨٣١,٤٩١,٧٨٦    ٢٨,٤٧٥,٥٧٢,٣٩٩    ٢٢,٣٢٨,٦١٠,٣٣٧      ودائع الزبائن
    -      -      -      -      -      -        تأمينات نقدية

    -      -      -      -      -      -        خمصصات متنوعة
    -      -      -      -      -      -        أخرىمطلوبات 

    ٢٣٩,٥٠٠,٠٠٠    ٤,٩٧١,٧٠٧,١١٠    ٠٢٤,٨٧٦,٥٢٠,٤    ٥,٨٣١,٤٩١,٧٨٦    ٣٠,٩٧٢,٠٥٢,٣٩٩    ٤٤,٨٧١,٨٩٥,١٦٥      جمموع املطلوبات

     ٤,٤٦٣,٣٢٢,٣٦٣    )  ٢,٢٠٣,٢٣٨,٥٧١(  )  ٣,١٥٤,٧٢٨,٠٧٥  (      ٧,٤٣١,٥٣٠,٤١٨    )  ٢٨,٧٤١,٤٥١,٣٣٤(      ٧,٤٦٦,٣٥٩,٩٥٣      تسعري الفائدة إعادةفجوة 

  )    ١٤,٧٣٨,٢٠٥,٢٤٦(  )  ١٩,٢٠١,٥٢٧,٦٠٩  (  )  ١٦,٩٩٨,٢٨٩,٠٣٨(  )    ٠,٩٦٣١٣,٨٤٣,٥٦(  )  ٢١,٢٧٥,٠٩١,٣٨١(      ٧,٤٦٦,٣٥٩,٩٥٣      فجوة إعادة تسعري الفائدة املرتاكمة

  



 

 - ٨٦ -

          بنود       أكثر من       ثالثةمن       من سنتين      
    المجموع      غير حساسة      خمس سنوات      إلى خمسة      إلى ثالثة      / (تابع) ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في 

    ل.س.      ل.س.      ل.س      ل.س.      ل.س.        
    ٢٩,٤٥٢,٨٨٠,٢٥٢    ١١,٥٠٣,٢٢٢,٨٠٢    -      -      -    لدى مصرف سورية املركزي أرصدةصندوق و نقد يف ال
    ٣٥,١٢٠,٦٣٧,٠١٧    -      -      -      -      ات لدى مصارفإيداعو أرصدة 

    ٢٦,٩٩٢,٥٤٣,٨٩٢    ٢,٧٦٩,٦١٢,٧٦٨    ٨٧١,٠٤٨,٢٨٨    ٥,٠٨١,٠٨٠,٨٣٧    ١,٠٩٨,٥٣٠,٩٠١    تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصايف)
    -      -      -      -      -      الية متوفرة للبيعموجودات م

ا حىت تاريخ االستحقاق     ١٦,٨٣٠,٧٥٢,١٦٩    -      -      ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -    موجودات مالية حمتفظ 
    ٤,٦٧٩,٤٢٥,٥٦٦    ٤,٦٧٩,٤٢٥,٥٦٦    -      -      -        موجودات ثابتة

    ٢٢٩,٣٤٧,٦٥٤    ٢٢٩,٣٤٧,٦٥٤    -      -      -      موجودات غري ملموسة
    ١٣١,٩٩٧,٨١٩    ١٣١,٩٩٧,٨١٩    -      -      -      ة مؤجلةموجودات ضريبي

    ٢,١٩٠,٠٢٢,١٣٩    ٢,١٩٠,٠٢٢,١٣٩    -      -      -        أخرىموجودات 
    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    -      -      -      وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  ١١٨,٧١٧,٥٥٥,٤١١    ٥١٢٤,٥٩٣,٥٧٧,٦    ٨٧١,٠٤٨,٢٨٨    ١٥,٩٨١,٠٨٠,٨٣٧    ١,٠٩٨,٥٣٠,٩٠١      جمموع املوجودات
  املطلوبات:

    ٢٦,٠٣٩,٧٦٤,٨٢٨    -      -      -      -        ودائع مصارف
    ٦٥,٠٢١,٦٧١,٣٦٧    ١٤٩,٩١٣,٢١٥    -      -      -        ودائع الزبائن
    ٤,٥٠١,٤٧٦,٨٥٥    ٤,٥٠١,٤٧٦,٨٥٥    -      -      -        تأمينات نقدية

    ٦,٧٩٢,١٨١    ٦,٧٩٢,١٨١    -      -      -        خمصصات متنوعة
    ١,٨٨٠,٨٤٥,٥٠٩    ١,٨٨٠,٨٤٥,٥٠٩    -      -      -        أخرىمطلوبات 

    ٩٧,٤٥٠,٥٥٠,٧٤٠    ٦,٥٣٩,٠٢٧,٧٦٠    -      -      -        جمموع املطلوبات

    ٢١,٢٦٧,٠٠٤,٦٧١        ١٨,٠٥٤,٥٤٩,٨٩١        ٨٧١,٠٤٨,٢٨٨        ١٥,٩٨١,٠٨٠,٨٣٧        ١,٠٩٨,٥٣٠,٩٠١      تسعري الفائدة إعادةفجوة 

    -          ٢١,٢٦٧,٠٠٤,٦٧١        ٣,٢١٢,٤٥٤,٧٨٠        ٢,٣٤١,٤٠٦,٤٩٢    )  ٣٤٥,٦٧٤,٦٣٩١٣,  (    فجوة إعادة تسعري الفائدة املرتاكمة



 

 - ٨٧ -

    من سنة      من تسعة      من ستة      من ثالثة      من شهر                
    إلى سنتين      سنةإلى  أشهر      إلى تسعة أشهر      إلى ستة أشهر      إلى ثالثة أشهر      دون الشهر      ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما في 

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

    -      -      -      -      -      ١٠,٧٠٣,٣٨٨,٧٧٤  نقد يف الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
    -      -      -      -      ٧,٦١٤,٢٣٧,٠٧٠    ٤٠,٠٢٥,١٦٦,٦٣٨    أرصدة وإيداعات لدى مصارف

    ١,٠١٥,٤٤١,٢٨٤    ٢٠٧,٤٤٧,٣٢٥    ٣٢٣,٤٨٥,٣٤٢    ٥,٦٠٠,٩٩٢,٨٨٩    ٤٩٧,٦٤٤,٠٧٧    ٨,٥٨٢,٨٨٤,٠٦٨    تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصايف)
    ١١٥,٨٨٩,٧٥٦    -      -      -      -      -      موجودات مالية متوفرة للبيع

ا حىت تاريخ االستحقاق     ٢,١٠٢,٦٣١,٣٩١    ١,٠٩٤,٠١٩,١٤٨    -      -      -      -    موجودات مالية حمتفظ 
    -      -      -      -      -      -        موجودات ثابتة

    -      -      -      -      -      -      جودات غري ملموسةمو 
    -      -      -      -      -      -      موجودات ضريبية مؤجلة

    -      -      -      -      -      -        موجودات أخرى
    -      -      -      -      -      -      وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٣,٢٣٣,٩٦٢,٤٣١    ١,٣٠١,٤٦٦,٤٧٣    ٨٥,٣٤٢٣٢٣,٤    ٥,٦٠٠,٩٩٢,٨٨٩    ٨,١١١,٨٨١,١٤٧    ٥٩,٣١١,٤٣٩,٤٨٠      جمموع املوجودات
  املطلوبات:

    -      ٢,٠٤٥,٢٤٦,٥٨٠    -      ٢,٦٣١,١٤٢,٦٢٠    ٤,٦٤٠,٩١٠,٠٠٠    ٢٠,٥٥٤,٩٤٨,١٦٥      ودائع مصارف
    ١,٢٤٩,٦٠٧,٣٤٠    ٤,٤٧٧,٢٢٣,٣٦٤    ١,٩٧٦,٤٣٧,٩٠٠    ٣,١٣١,٦٦٨,٢٨٠    ٢٢,٥٦١,٩٠٨,٣٩٠    ١٦,١٤٣,٦١٠,٣٥٠      ودائع الزبائن
    -      -      -      -      -      -        تأمينات نقدية

    -      -      -      -      -      -        خمصصات متنوعة
    -      -      -      -      -      -        مطلوبات أخرى

    ١,٢٤٩,٦٠٧,٣٤٠    ٦,٥٢٢,٤٦٩,٩٤٤    ١,٩٧٦,٤٣٧,٩٠٠    ٥,٧٦٢,٨١٠,٩٠٠    ٢٧,٢٠٢,٨١٨,٣٩٠    ٣٦,٦٩٨,٥٥٨,٥١٥      جمموع املطلوبات

     ١,٩٨٤,٣٥٥,٠٩١    )  ٥,٢٢١,٠٠٣,٤٧١(  )  ١,٦٥٢,٩٥٢,٥٥٨  (  )    ١٦١,٨١٨,٠١١(  )  ١٩,٠٩٠,٩٣٧,٢٤٣(      ٢٢,٦١٢,٨٨٠,٩٦٥      فجوة إعادة تسعري الفائدة

  )    ١,٥٢٩,٤٧٥,٢٢٧(  )  ٣,٥١٣,٨٣٠,٣١٨  (      ١,٧٠٧,١٧٣,١٥٣        ٣,٣٦٠,١٢٥,٧١١        ٣,٥٢١,٩٤٣,٧٢٢      ٢٢,٦١٢,٨٨٠,٩٦٥      فجوة إعادة تسعري الفائدة املرتاكمة

  



 

 - ٨٨ -

          بنود       أكثر من       من ثالثة      من سنتين      
    المجموع      غير حساسة      خمس سنوات      إلى خمسة      إلى ثالثة      / (تابع) ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما في 

    ل.س.      ل.س.      ل.س      ل.س.      ل.س.        
    ٢٠,٥٩٢,٦٨٧,٩٣١    ٩,٨٨٩,٢٩٩,١٥٧    -      -      -    نقد يف الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٤٧,٦٣٩,٤٠٣,٧٠٨    -      -      -      -      ت لدى مصارفأرصدة وإيداعا
    ٢١,١٣٧,٨٧٢,٠٦٤  )  ٤٠٦,٧٢٣,٣٥٣(    ٧٧٩,٧٠٦,٥٩٣    ١,١١٥,١٩٢,٦٣٩    ٣,٤٢١,٨٠١,٢٠٠    تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصايف)

    ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧    -      ١,٤١٣,١٦٠,٧١٤    ٧٢٤,٣٤٦,٣٦٧    -      موجودات مالية متوفرة للبيع
ا     ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣    -      -      -      ٢,٣٤٩,٠٧٨,٤٨٤  حىت تاريخ االستحقاق موجودات مالية حمتفظ 

    ٢,٤٦٢,٢٠٥,٦٢٣    ٢,٤٦٢,٢٠٥,٦٢٣    -      -      -        موجودات ثابتة
    ٢٢٠,٠٢١,١١٠    ٢٢٠,٠٢١,١١٠    -      -      -      موجودات غري ملموسة
    ٩٦,٣٠٥,١٢١    ٩٦,٣٠٥,١٢١    -      -      -      موجودات ضريبية مؤجلة

    ١,٦٦١,٢٦٢,٧٢٥    ١,٦٦١,٢٦٢,٧٢٥    -      -      -        موجودات أخرى
    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    -      -      -      وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  ١٠٤,٦٩٨,٨٣٣,٠٤٥    ١٧,٠١٢,٣١٩,٢٨٦    ٢,١٩٢,٨٦٧,٣٠٧    ١,٨٣٩,٥٣٩,٠٠٦    ٥,٧٧٠,٨٧٩,٦٨٤      جمموع املوجودات
  املطلوبات:

    ٢٩,٨٧٢,٢٤٧,٣٦٥    -      -      -      -        ودائع مصارف
    ٤٩,٧٩١,٨٠٦,٥٠١    ٢٥١,٣٥٠,٨٧٧    -      -      -        ودائع الزبائن
    ٢,٤٠٠,٦٣٨,٩٧٤    ٢,٤٠٠,٦٣٨,٩٧٤    -      -      -        تأمينات نقدية

    ٤,١٤٧,٠٧١    ٤,١٤٧,٠٧١    -      -      -        خمصصات متنوعة
    ١,٤٨٣,٧١٦,٧٥٧    ١,٤٨٣,٧١٦,٧٥٧    -      -      -        مطلوبات أخرى
    ٨٣,٥٥٢,٥٥٦,٦٦٨    ٤,١٣٩,٨٥٣,٦٧٩    -      -      -        جمموع املطلوبات

    ٢١,١٤٦,٢٧٦,٣٧٧        ١٢,٨٧٢,٤٦٥,٦٠٧        ٢,١٩٢,٨٦٧,٣٠٧        ١,٨٣٩,٥٣٩,٠٠٦        ٥,٧٧٠,٨٧٩,٦٨٤      فجوة إعادة تسعري الفائدة

    -          ٢١,١٤٦,٢٧٦,٣٧٧        ٨,٢٧٣,٨١٠,٧٧٠        ٦,٠٨٠,٩٤٣,٤٦٣        ٤,٢٤١,٤٠٤,٤٥٧      كمةفجوة إعادة تسعري الفائدة املرتا 
 



 

 - ٨٩ -

  
  :جنبيةالتركز في مخاطر العمالت األ

  
    اإلجمالي      أخرى      فرنك سويسري      جنيه استرليني      يورو      دوالر أمريكي    ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في 

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      
  الموجودات:
    ٥,٧١٣,١١٨,٩٨٧    -      -      ٦٦٩,٢٣٩    ٤١٨,٣٥٠,٧٠٤      ٥,٢٩٤,٠٩٩,٠٤٤      قنقد يف الصند

      لدى  اتإيداعو  أرصدة
    ٦,٠١٥,٩٦٨,٤٠٤    -      -      -      ١,٥٣٢,٨٢٨,٧٥٨    ٤,٤٨٣,١٣٩,٦٤٦  رية املركزيو مصرف س  
    ٣١,٨٠٣,٢٤٠,٩٠٥    ٥٨١,٩٧٤    ٤٩٩,٤٩٢    ٥,٥٨٢,٤٠٩  ١١,٦٦١,٢٠١,٧٨٢  ٢٠,١٣٥,٣٧٥,٢٤٨    ات املصارفإيداو  أرصدة

    ١٦,٩٣٩,٠٦٨,١٠٨    -      -      -    ١٥,١٦٢,١٨٧,٦٣٥    ١,٧٧٦,٨٨٠,٤٧٣    االئتمانيةالتسهيالت 
    -      -      -      -      -      -      موجودات مالية متوفرة للبيع

ا      موجودات مالية حمتفظ 
    ١٦,٨٣٠,٧٥٢,١٦٩    -      -      -      -    ١٦,٨٣٠,٧٥٢,١٦٩  حىت تاريخ االستحقاق  

    ٢٤٢,٩٦٤,٣٨٩    -      -      -      ٣,٦٩٨,١٧٥    ٢٣٩,٢٦٦,٢١٤    أخرىجمودات 
  دة لدى وديعة جمم
    ٢,٩٠٠,١٠٧,١٥٣    -      -      -      -      ٢,٩٠٠,١٠٧,١٥٣  مصرف سورية املركزي   

    ١١٥,٢٢٠٨٠,٤٤٥,    ٥٨١,٩٧٤    ٤٩٩,٤٩٢    ٦,٢٥١,٦٤٨    ٢٨,٧٧٨,٢٦٧,٠٥٤  ٥١,٦٥٩,٦١٩,٩٤٧   املوجوداتإمجايل 
    المطلوبات:

    ٢٠,١٦٠,٤٥٧,٧٦٦    -      -      -    ١٧,٧٩٥,٣٠٤,٨٠٧    ٢,٣٦٥,١٥٢,٩٥٩    ودائع املصارف
    ٣٢,٥١٨,٨٩١,٦٨١    -      ٤٧٤,٧٣٠    ٢,٠٩٠,٦٥٢    ١٠,٧٢٥,٧٦٩,٢٧٤  ٢١,٧٩٠,٥٥٧,٠٢٥    ائع العمالءود

    ١,٩١٢,٦١٠,٠٥٣    -      -      -      ١٩٠,٤٥٩,٤٢٥    ١,٧٢٢,١٥٠,٦٢٨    تأمينات نقدية
    -      -      -      -      -      -      خمصصات اخرى

    ١٣٠,٦٢٦,٥٩١    -      -      -      ٢٠,٥٥٣,٩٠٠    ١١٠,٠٧٢,٦٩١    أخرىمطلوبات 

    ٥٤,٧٢٢,٥٨٦,٠٩١    -      ٤٧٤,٧٣٠    ٢,٠٩٠,٦٥٢  ٢٨,٧٣٢,٠٨٧,٤٠٦  ٢٥,٩٨٧,٩٣٣,٣٠٣    املطلوباتإمجايل 
  صايف الرتكز داخل 

    ٢٥,٧٢٢,٦٣٤,٠٢٤    ٥٨١,٩٧٤      ٢٤,٧٦٢    ٤,١٦٠,٩٩٦    ٤٦,١٧٩,٦٤٨  ٢٥,٦٧١,٦٨٦,٦٤٤  للسنة احلاليةامليزانية   
  صايف الرتكز خارج

    -      -      -      -      -      -    امليزانية للسنة احلالية  
    ٢٥,٧٢٢,٦٣٤,٠٢٤    ٥٨١,٩٧٤      ٢٤,٧٦٢    ٤,١٦٠,٩٩٦    ٤٦,١٧٩,٦٤٨  ٢٥,٦٧١,٦٨٦,٦٤٤    صايف الرتكز للسنة احلالية



 

 - ٩٠ -

    اإلجمالي      أخرى      فرنك سويسري      جنيه استرليني      يورو      دوالر أمريكي    ٢٠١٧كانون األول   ٣١ ا فيكم
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  
  لموجودات:ا

    ٥,٠٦٣,٠٣٣,٣٢٠    -      -      ٧,٠٤٨,٨٥٨    ٨٦٢,٨٤٢,٠٩٨    ٤,١٩٣,١٤٢,٣٦٤    نقد يف الصندوق
      لدى  اتإيداعأرصدة و 
    ٢,٩٣٥,٤٩٥,٠٠١    -      -      -      ١,١٥٢,٥٩٤,٠٠٠    ١,٧٨٢,٩٠١,٠٠١  مصرف سورية املركزي  
    ٤٣,٢٢٩,٢١٦,١٥٥    ٥٨٢,٢٧٥    ٣٧,٣٢٩,٧٢٠    ٥,٩١٣,٩٧٢  ١٣,٣٧٤,٥٣٩,٥١٤  ٢٩,٨١٠,٨٥٠,٦٧٤    ات املصارفإيداعأرصدة و 

  ١٥,١٤٨,٥٦٠,٧٣٠    -      -      -    ١٣,٠٢٧,٣٩١,٩٨٩    ٢,١٢١,١٦٨,٧٤١    االئتمانيةالتسهيالت 
    ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧    -      -      -      -      ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧    موجودات مالية متوفرة للبيع

ا      موجودات مالية حمتفظ 
    ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣    -      -      -      -      ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣  حىت تاريخ االستحقاق  

    ١٢٥,٦٧٦,٣٥٩    -      -      -      ٣,٢٠١,٨١٠    ١٢٢,٤٧٤,٥٤٩    موجودات أخرى
  وديعة جممدة لدى 

    ٢,٩٠٠,١٠٧,١٥٣    -      -      -      -      ٢,٩٠٠,١٠٧,١٥٣  مصرف سورية املركزي   

    ٠١,٢١٤,٥٧٨٧٧,٢    ٥٨٢,٢٧٥    ٣٧,٣٢٩,٧٢٠    ١٢,٩٦٢,٨٣٠  ٢٨,٤٢٠,٥٦٩,٤١١ ٤٨,٧٢٩,٧٧٠,٣٤٢    املوجوداتإمجايل 
    المطلوبات:

    ١٧,٣١٦,١٨٩,٦٣١    -      -      -    ١٧,١٩١,٨٨٠,٤٧٢    ١٢٤,٣٠٩,١٥٩      ودائع املصارف
    ٣١,٦٧٩,٨٨٧,٨٨٢    -      ٣٧,٧٤٦,٨٣٠    ١٠,٧١٤,٦٤٩  ١٠,٩٥٣,٤٩٠,٥٧١  ٢٠,٦٧٧,٩٣٥,٨٣٢    ودائع العمالء
    ٢,١٦٣,٣٥٣,٩٥٤    -      -      -      ١٤٩,٦٤٣,٦٩٩    ٢,٠١٣,٧١٠,٢٥٥    تأمينات نقدية

    -      -      -      -      -      -      خمصصات اخرى
    ١٦٣,٩٥٣,٨٩٧    -      -      -      ٨١,٩٠٩,٨٣٣    ٨٢,٠٤٤,٠٦٤    مطلوبات أخرى

    ٥١,٣٢٣,٣٨٥,٣٦٤    -      ٣٧,٧٤٦,٨٣٠    ١٠,٧١٤,٦٤٩  ٢٨,٣٧٦,٩٢٤,٥٧٥  ٢٢,٨٩٧,٩٩٩,٣١٠    املطلوباتإمجايل 
  صايف الرتكز داخل 

    ٢٥,٨٧٧,٨٢٩,٢١٤    ٥٨٢,٢٧٥  )  ٤١٧,١١٠(    ٢,٢٤٨,١٨١    ٨٣٦٤٣,٦٤٤,  ٢٥,٨٣١,٧٧١,٠٣٢  امليزانية للسنة احلالية  
  صايف الرتكز خارج

    -      -      -      -      -      -    امليزانية للسنة احلالية  
    ٢٥,٨٧٧,٨٢٩,٢١٤    ٥٨٢,٢٧٥  )  ٤١٧,١١٠(    ٢,٢٤٨,١٨١    ٤٣,٦٤٤,٨٣٦  ٢٥,٨٣١,٧٧١,٠٣٢    صايف الرتكز للسنة احلالية



 

 - ٩١ -

متويل نشاطاته بدون أو  ة من عدم قدرة املصرف على توفري التمويل الالزم لتأدية التزاماته يف تواريخ استحقاقهاتنشأ خماطر السيول :مخاطر السيولة )٣
 حدوث خسائر.أو  حتمل تكاليف مرتفعة

  خماطر السيولة ما يلي:إدارة ات إجراءتتضمن 
 تنويع مصادر التمويل  -

 احتليل آجال استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبته -

  تغريات حتدث على موجوداته ومطلوباته بشكل يومي.أي إىل  ةإضافيقوم املصرف بدراسة سيولة موجوداته ومطلوباته 
كانون األول بكافة العمالت    ٣١كانت نسب السيولة بتاريخ  ٢٠٠٩تشرين الثاين  ٢٢م ن/ ب) تاريخ  ٥٨٨قرار جملس النقد والتسليف رقم (إىل  إشارة

  كما يلي:
      ٧٢٠١      ٨٢٠١    
      %      %    

    ٨١,٩٧      ٧٧,٧٨    كانون األول  ٣١نسبة السيولة بتاريخ 
    ٨١,٧٥      ٧١,١٠    أقل نسبة
    ٩٦,٦٧      ٨١,٧٦    أعلى نسبة

    ٩٠,٨٥      ٧٨,١٦    املتوسط خالل العام

  :السيولة لمخاطر الضغط اختبارات لتنفيذ المطبقة السيناريوهات

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

  :السيولة مخاطر لمواجهة الطوارئ خطة
 مت السيولة أزمات ملواجهة طوارئ خطة لوضع املصرف حاجة وعلى،١٩/٩/٢٠٠٤ بتاريخ الصادر ٤ب/من/٧٤ رقم والتسليف النقد جملس قرار على بناءً 
 السورية باللرية الصافية السيولة ونسبة ،%٣٠ عن تالعمال لكافة الصافية السيولة نسبة تنخفض ال أن على السيولة خماطر ملواجهة الطوارئ خطة وضع
  .املخاطرإدارة  جلنة قبل من اخلطة على املصادقة ومتت. ٢٢/١١/٢٠٠٩ بتاريخ الصادر ٥٨٨ رقم تسليفوال النقد جملس قرار يف جاء كما %٢٠ عن

 السيولة أزمات لبدء كرةبامل اإلنذاراتإىل  ةضافباإل ،وحتديثها ومراجعتها عليها املصادقة عن املسؤولة واجلهات.منها املنتظرة األهداف كافة اخلطة وتشمل
  .تطبيقها عن املسؤولة هاتباجل املنوطة واألدوار

  
  



 

 - ٩٢ -

  الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات املالية:  أساسصومة) على (غري خم واملوجودات : يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوباتأوالً 
                      من تسعة أشهر       من ستة أشهر      من ثالثة أشهر      من شهر      من ثمانية أيام     عند الطلب إلى          

    المجموع      بدون استحقاق      أكثر من سنة      إلى سنة      تسعة أشهرإلى        إلى ستة أشهر      إلى ثالثة أشهر      إلى شهر      أقل من ثمانية أيام      ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في 
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

  الموجودات
    ٢٩,٤٥٢,٨٨٠,٢٥٢    ٣,٥٤٢,٧٦٦,٩٦٢    -      -      -      -      -      -      ٢٥,٩١٠,١١٣,٢٩٠    مصرف سورية املركزي  نقد وأرصدة لدى

    ٣٥,١٢٠,٦٣٧,٠١٧    -      -      -      -      -      ١,٧٤٤,٠٠٠,٠٠٠    ٢,٣١٤,٧٢٧,٩٧٨    ٣١,٠٦١,٩٠٩,٠٣٩    ات لدى املصارفإيداعأرصدة و 
    ٢٦,٩٩٢,٥٤٣,٨٩٢    ٢,٧٦٩,٦١١,٧٦٩    ٧,٨٥٠,٤٤٠,٨٦٨    ٧٤٠,٥٣٧,٨٨٩    ٨٧٠,١٣٣,٤٤٤    ١٣,٢٦٢,٩٢٧,٢٠٤    ٤٨٦,٥٩٥,٠٦٦    ٩٦١,٠٨٦,٠١٥    ٥١,٢١١,٦٣٧    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة 

    -      -      -      -      -      -      -      -      -      موجودات مالية متوفرة للبيع 
ا      ١٦,٨٣٠,٧٥٢,١٦٩    -      ١٤,٨٠٢,٩٤٦,٥١٩    ٢,٠٢٧,٨٠٥,٦٥٠    -      -      -      -      -      حىت تاريخ االستحقاقموجودات مالية حمتفظ 

    ٤,٦٧٩,٤٢٥,٥٦٦    ٤,٦٧٩,٤٢٥,٥٦٦    -      -      -      -      -      -      -        موجودات ثابتة
    ٢٢٩,٣٤٧,٦٥٤    ٢٢٩,٣٤٧,٦٥٤    -      -      -      -      -      -      -        موجودات غري ملموسة
    ١٣١,٩٩٧,٨١٩    -      -      ١٣١,٩٩٧,٨١٩    -      -      -      -      -        موجودات ضريبية مؤجلة

    ٢,١٩٠,٠٢٢,١٣٩    ٢,٠٠٤,٤٤٦,٤٩٠    ٢,٧٨٩,١٤١      ٣٠١,٨٨٥      ٣٥١,٥٣٤    ١٦٧,٩٩٧,٩٨٤      -      ٢,٠٢٥,٣٨٦    ١٢,١٠٩,٧١٩      موجودات أخرى 
    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    -      -      -      -      -      -      -      وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ١١٨,٧١٧,٥٥٥,٤١١    ٤٥٤٧,٣٤,١٦,٣١٥    ٢٢,٦٥٦,١٧٦,٥٢٨    ٣,٢٤٣٤٢,٩٠٠,٦    ٨٧٠,٤٨٤,٩٧٨    ١٣,٤٣٠,٩٢٥,١٨٨    ٣٠,٥٩٥,٠٦٦٢,٢    ٣,٢٧٧,٨٣٩,٣٧٩    ٦٨٥,٣٤٣,٠٣٥٥٧,    جمموع املوجودات حسب درجة استحقاقها

  :المطلوبات
    ٢٦,٠٣٩,٧٦٤,٨٢٨    -      -      -      ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٢,٤٩٦,٤٨٠,٠٠٠    ٧,٠٧٩,١٤٢,٣٥٧    ١٥,٤٦٤,١٤٢,٤٧١      ودائع مصارف
    ٦٥,٠٢١,٦٧١,٣٦٧    -      ٢٣٩,٥٠٠,٠٠٠    ٤,٩٧١,٧٠٧,١٠٠    ٣,٠٢٤,٨٧٦,٥٢٠    ٥,٨٢٩,٤١٧,٦٠٠    ٢٨,٣١٢,٧١٩,٥٩٠    ٦,٤٩٢,١٣٤,٧٢٠    ١٦,١٥١,٣١٥,٨٣٧      ودائع الزبائن
    ٤,٥٠١,٤٧٦,٨٥٥    -      -      -      -      -      -      -      ٤,٥٠١,٤٧٦,٨٥٥      تأمينات نقدية

    ٦,٧٩٢,١٨١    -      -      -      -      -      -      -      ٦,٧٩٢,١٨١      خمصصات متنوعة
    ١,٨٨٠,٨٤٥,٥٠٩    -      -      -      ٢,٧١٢,٣٢٨    -      ٤٠٨,٥٣٥    ١٢,٦٧١,٥٤٩    ١,٨٦٥,٠٥٣,٠٩٧      أخرىمطلوبات 

    ٠,٧٤٠٩٧,٤٥٠,٥٥    -      ٢٣٩,٥٠٠,٠٠٠    ٤,٩٧١,٧٠٧,١٠٠    ٤,٠٢٧,٥٨٨,٨٤٨    ٥,٨٢٩,٤١٧,٦٠٠    ٣٠,٨٠٩,٦٠٨,١٢٥  ١٣,٥٨٣,٩٤٨,٦٢٦    ٣٧,٩٨٨,٧٨٠,٤٤١      جمموع املطلوبات

    ٢١,٢٦٧,٠٠٤,٦٧١    ١٦,٣١٥,٥٤٧,٣٤٤    ٢٢,٤١٦,٦٧٦,٥٢٨  )  ٢,٠٧١,٠٦٣,٨٥٧(  )  ٣,١٥٧,١٠٣,٨٧٠(    ٧,٦٠١,٥٠٧,٥٨٨  )٢٨,٥٧٩,٠١٣,٠٥٩(  )١٠,٣٠٦,١٠٩,٢٤٧(    ١٩,٠٤٦,٥٦٣,٢٤٤      فجوة االستحقاقات



 

 - ٩٣ -

  

                      تسعة أشهر من       من ستة أشهر      من ثالثة أشهر      من شهر      من ثمانية أيام     عند الطلب إلى          
    المجموع      بدون استحقاق      أكثر من سنة      إلى سنة      تسعة أشهرإلى        إلى ستة أشهر      إلى ثالثة أشهر      إلى شهر      أقل من ثمانية أيام      ٧٢٠١كانون األول   ٣١

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

    ٢٠,٥٩٢,٦٨٧,٩٣١    ٢,٧٣٦,٩٧٣,٢٧٧    -      -      -      -      -      -      ١٧,٨٥٥,٧١٤,٦٥٤    دة لدى مصرف سورية املركزي نقد وأرص
    ٤٧,٦٣٩,٤٠٣,٧٠٨    -      -      -      -      -      ٧,٦١٤,٢٣٧,٠٧٠  ١١,٠٤٠,٢٣٦,٤٣٠    ٢٨,٩٨٤,٩٣٠,٢٠٨    أرصدة وإيداعات لدى املصارف

    ٢١,١٣٧,٨٧٢,٠٦٤  )  ٤٠٦,٧٢٣,٣٥٠(    ٦,٣٣٢,٠٤٦,٥٤٦    ٢٠٧,٣٢٢,٣١٩    ٣٢٣,٤٧٠,٣٣٤    ٥,٦٠٠,٨٩٨,٦٦٣    ٤٩٧,٦٣٨,٠٦٤    ٣٦٩,٨٠٤,٥٢٦    ٨,٢١٣,٤١٤,٩٦٢    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة 
    ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧    -      ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧    -      -      -      -      -      -      موجودات مالية متوفرة للبيع 
ا      ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣    -      ٤,٤٥١,٧٠٩,٨٧٥    ١,٠٩٤,٠١٩,١٤٨    -      -      -      -      -      حىت تاريخ االستحقاقموجودات مالية حمتفظ 

    ٢,٤٦٢,٢٠٥,٦٢٣    ٢,٤٦٢,٢٠٥,٦٢٣    -      -      -      -      -      -      -        موجودات ثابتة
    ٢٢٠,٠٢١,١١٠    ٢٢٠,٠٢١,١١٠    -      -      -      -      -      -      -        موجودات غري ملموسة
    ٩٦,٣٠٥,١٢١    -      ٩٦,٣٠٥,١٢١    -      -      -      -      -      -        موجودات ضريبية مؤجلة

    ١,٦٦١,٢٦٢,٧٢٥    ١,٦٠١,٦٠٦,٢٨٨    -      -      -      ٤٩,٥٤٩,٩٧٩      ١٠,١٠٦,٤٥٨    -      -        موجودات أخرى 
    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    -      -      -      -      -      -      -      وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ١٠٤,٦٩٨,٨٣٣,٠٤٥    ٩,٧٠٤,٠٣١,٨٥١    ١٣,١٣٣,٤٥٨,٣٧٩    ١,٣٠١,٣٤١,٤٦٧    ٣٢٣,٤٧٠,٣٣٤    ٥,٦٥٠,٤٤٨,٦٤٢    ٨,١٢١,٩٨١,٥٩٢  ١١,٤١٠,٠٤٠,٩٥٦    ٠٥٤,٠٥٩,٨٢٤,٥٥    جمموع املوجودات حسب درجة استحقاقها

  :المطلوبات
    ٢٩,٨٧٢,٢٤٧,٣٦٥    -      -      ,٢,٠٤٥,٢٤٦,٥٨٠    -      ٢,٦٣١,١٤٢,٦٢٠    ٤,٦٤٠,٩١٠,٠٠٠    ٧,٠٤٣,٨٧٢,١١٠    ١٣,٥١١,٠٧٦,٠٥٥      ودائع مصارف
    ٤٩,٧٩١,٨٠٦,٥٠١    -      ١,٢٤٩,٦٠٧,٣٤٠    ٤,٤٧٧,٢٢٣,٣٥٦    ١,٩٧٦,٤٣٧,٩١٠    ٣,١٣١,٦٦٨,٢٧٠    ٢٢,٥٦١,٩٠٨,٣٨٠    ٥,٨٤٨,٩٧٠,٢٦٥    ١٠,٥٤٥,٩٩٠,٩٨٠      ودائع الزبائن
    ٢,٤٠٠,٦٣٨,٩٧٤    -      -      -      -      -      -      -      ٢,٤٠٠,٦٣٨,٩٧٤      تأمينات نقدية

    ٤,١٤٧,٠٧١    -      -      -      -      -      -      -      ٤,١٤٧,٠٧١      خمصصات متنوعة
    ١,٤٨٣,٧١٦,٧٥٧    -      -      -      -      -      -      -      ١,٤٨٣,٧١٦,٧٥٧      مطلوبات أخرى
    ٨٣,٥٥٢,٥٥٦,٦٦٨    -      ١,٢٤٩,٦٠٧,٣٤٠    ٦,٥٢٢,٤٦٩,٩٣٦    ١,٩٧٦,٤٣٧,٩١٠    ٥,٧٦٢,٨١٠,٨٩٠    ٢٧,٢٠٢,٨١٨,٣٨٠  ١٢,٨٩٢,٨٤٢,٣٧٥    ٢٧,٩٤٥,٥٦٩,٨٣٧      جمموع املطلوبات

    ٢١,١٤٦,٢٧٦,٣٧٧    ٩,٧٠٤,٠٣١,٨٥١    ١١,٨٨٣,٨٥١,٠٣٩  )  ٥,٢٢١,١٢٨,٤٦٩(  )  ١,٦٥٢,٩٦٧,٥٧٦(  )  ١١٢,٣٦٢,٢٤٨(  )١٩,٠٨٠,٨٣٦,٧٨٨(  )١,٤٨٢,٨٠١,٤١٩(    ٢٧,١٠٨,٤٨٩,٩٨٧      جوة االستحقاقاتف

  



 

 - ٩٤ -

  :بيان الوضع املايل: بنود خارج ثانيـاً 
       إلى  من سنة               

    المجموع     خمس سنوات      لغاية سنة         ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في 
    ل.س.      ل.س.      ل.س.        

    ٤,٩٧٥,٩٥٥,٩٢٤    -      ٤,٩٧٥,٩٥٥,٩٢٤      غري مستغلةمباشرة تسهيالت ائتمانية سقوف 
    ١,٠٥٧,٩٩٨,٤١٣    -      ١,٠٥٧,٩٩٨,٤١٣      سقوف تسهيالت ائتمانية غري مباشرة غري مستغلة

    ٣,١٥٩,٤١٦,١٧٣    ٢,٧٥٠,٠٠٠    ٧٣٣,١٥٦,٦٦٦,١        املعطاة للزبائن الكفاالت
          ٩,١٩٣,٣٧٠,٥١٠    ٢,٧٥٠,٠٠٠    ٩,١٩٠,٦٢٠,٥١٠    

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

          ٩,١٩٧,٧٣٠,٥١٠    ٢,٧٥٠,٠٠٠    ٩,١٩٤,٩٨٠,٥١٠    
  

       إلى  من سنة               
    مجموعال     خمس سنوات      لغاية سنة         ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما في 

     ل.س.      ل.س.      ل.س.        
    ٢,٥٨٧,٥١٠,٥٧٥    -      ٢,٥٨٧,٥١٠,٥٧٥      غري مستغلةسقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة 

    ٣٨٣,٠٢٦,٥٦٩    -      ٣٨٣,٠٢٦,٥٦٩      غري مستغلة سقوف تسهيالت ائتمانية غري مباشرة
    ٣,٧٤١,١٥٧,٩٤٠    ٩,٥٢٨,٧٠٠    ٣,٧٣١,٦٢٩,٢٤٠        املعطاة للزبائن الكفاالت

          ٦,٧١١,٦٩٥,٠٨٤    ٩,٥٢٨,٧٠٠    ٦,٧٠٢,١٦٦,٣٨٤    
    ٤,٣٦٠,٠٠٠    -      ٤,٣٦٠,٠٠٠        معطاة جلهات أخرىكفاالت 

          ٦,٧١٦,٠٥٥,٠٨٤    ٩,٥٢٨,٧٠٠    ٦,٧٠٦,٥٢٦,٣٨٤    
  
  



 

 - ٩٥ -

 التحليل القطاعي   -٨٣

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

 .خرىاألفراد: يشمل متابعة ودائع العمالء واألعمال الصغرية ومنحهم القروض والديون واخلدمات األحسابات  -

   اخلاصة بالعمالء من املؤسسات. خرى: يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية واخلدمات املصرفية األحسابات املؤسسات -
  أموال املصرف. إدارة تقدمي خدمات التداول واخلزينة و : يشمل هذا القطاع اخلزينة -

  فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال املصرف: 
                ٨٢٠١كانون األول   ٣١              

    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ١,٩١٤,٠٥٢,٣٦٧    -      ٩٥١,١٦٧,٣٢٦    ٨٠٤,٧٦٩,٩٢٤    ١٥٨,١١٥,١١٧    الدخل التشغيليإمجايل   
    ٥٥١,٢٩٢,٢٤١    -      -      ٣٣٢٤,١٤٥,٩٤    ٢٩٨,٢٢٧,١٤٦  مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية  
    ٢,٤٦٥,٣٤٤,٦٠٨    -      ٩٥١,١٦٧,٣٢٦    ١,١٢٨,٩١٥,٨٦٧    ٣٨٥,٢٦١,٤١٥    نتائج أعمال القطاع  

  )  ٢,٢٠٢,٨٨٧,٦٦١(  )٠٢,٨٨٧,٦٦١٢,٢(    -      -      -    مصاريف غري موزعة على القطاعات  
    ٢٦٢,٤٥٦,٩٤٧    -      -      -      -      الربح قبل الضريبة  
  )  ٣٤,٦٥٠,٥٦١(    -      -      -      -      ضريبة الدخل مصروف   
    ٢٢٧,٨٠٦,٣٨٦    -      -      -      -      صايف ربح السنة  

    ١٠٧,٨٢٦,٥٧٣,٩٤٧    -      ٨٠,٨٣٤,٠٣٠,٠٥٤    ٢٦,٥٤٨,٦٨٤,٠٠٥    ٤٤٣,٨٥٩,٨٨٨    موجودات القطاع  
    ١٠,٨٩٠,٩٨١,٤٦٤  ١٠,٨٩٠,٩٨١,٤٦٤    -      -      -    موجودات غري موزعة على القطاعات  
    ١١٨,٧١٧,٥٥٥,٤١١  ١٠,٨٩٠,٩٨١,٤٦٤    ٨٠,٨٣٤,٠٣٠,٠٥٤    ٢٦,٥٤٨,٦٨٤,٠٠٥    ٤٤٣,٨٥٩,٨٨٨    مجموع الموجودات  

  )  ٩٥,٥٦٢,٩١٣,٠٥٢(    -    )٢٦,٠٣٩,٧٦٤,٨٢٨(  )٢١,٤٦٧,١٩٦,٧٠٩(  )٤٨,٠٥٥,٩٥١,٥١٥(    مطلوبات القطاع  
  )  ١,٨٨٧,٦٣٧,٦٨٨(  )١,٨٨٧,٦٣٧,٦٨٨(    -      -      -    مطلوبات غري موزعة على القطاعات  
  )  ٩٧,٤٥٠,٥٥٠,٧٤٠(  )١,٨٨٧,٦٣٧,٦٨٨(  )٢٦,٠٣٩,٧٦٤,٨٢٨(  )٢١,٤٦٧,١٩٦,٧٠٩(  )٤٨,٠٥٥,٩٥١,٥١٥(    مجموع المطلوبات  

   ٢,٢٩١,٣٦٨,٨٨٦    ٢,٢٩١,٣٦٨,٨٨٦    -      -      -      رأمساليةمصاريف   

  )  ٧٦,٢٧٩,٨٣٢(  )  ٧٦,٢٧٩,٨٣٢(    -      -      -      ت وإطفاءاتاستهالكا  
  



 

 - ٩٦ -

                ٧٢٠١كانون األول   ٣١              
    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  )  ٢,١٦٣,٢٥١,١٤٦(    -    )  ٣,٣٩٦,٥١٣,٠٤٨(    ١,٠٦٠,٥٧٧,٩٧٢    ١٧٢,٦٨٣,٩٣٠    إمجايل الدخل التشغيلي  
  )  ٦٦٩,٣٣٢,٨٤٩(    -      -    )  ٧٣٤,٤٤٩,١٠٧(    ٦٥,١١٦,٢٥٨  مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية  
  )  ٢,٨٣٢,٥٨٣,٩٩٥(    -    )  ٣,٣٩٦,٥١٣,٠٤٨(    ٣٢٦,١٢٨,٨٦٥    ٢٣٧,٨٠٠,١٨٨    نتائج أعمال القطاع  

  )  ٢٢١,٥٧٦,٧٧٦,٥(  )١,٥٧٦,٧٧٦,٥٢٢(    -      -      -    مصاريف غري موزعة على القطاعات  
  )  ٤,٤٠٩,٣٦٠,٥١٧(    -      -      -      -      الربح قبل الضريبة  
  )  ٢٦٢,٣٨٤,١٥٣(    -      -      -      -      مصروف ضريبة الدخل   
  )  ٤,٦٧١,٧٤٤,٦٧٠(    -      -      -      -      صايف ربح السنة  

    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    -      -      -    زعة على القطاعاتموجودات غري مو   
    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(    -      -      -    موزعة على القطاعات مطلوبات غري  
  )  ٨٣,٥٥٢,٥٥٦,٦٦٨(  )١,٤٨٧,٨٦٣,٨٢٧(  )٢٩,٨٧٢,٢٤٧,٣٧٠(  )١٤,٣٢٩,١٩١,٥٠٨(  )٣٧,٨٦٣,٢٥٣,٩٦٣(    مجموع المطلوبات  

   ٤٦٦,٣٨٢,١٤٢    ٤٦٦,٣٨٢,١٤٢    -      -      -      رأمساليةمصاريف   

  )  ٥٥,٦٤٥,٦٥٧(  )  ٥٥,٦٤٥,٦٥٧(    -      -      -      استهالكات وإطفاءات  
  

  التشغيل مخاطر

 والبنية املالية األنظمة البشري، العنصر العمل، اتإجراءو  السياسات يف خلل نتيجة يتكبدها أن للمصرف ميكن اليت اخلسائر التشغيل خماطر متثل
 ميكن ال. املصرف عمليات طبيعة مع تنسجم إحصائية اتمنهجي باستخدام املخاطر هذه قياس ويتم خارجية، حوادث وقوعإىل  ةإضاف التكنولوجية،
  .احملتملة األخطار ومتابعة شامل رقابة نظام عرب املخاطر هذهإدارة  ميكن ولكن التشغيل خماطر مجيع إزالة للمصرف
موال اخلاصة للمصرف  وذلك بأن تغطي األ ٢ة بازل إتفاقيحسب مقررات  Basic Indicator Approachي ساساملؤشر األ أسلوباملصرف  يعتمد

  خالل السنوات الثالث السابقة. اإليرادإمجايل من متوسط  %١٥كحٍد أدىن نسبة مئوية ثابتة مقدارها 

 ختفيف املخاطر التشغيلية أساليب -

يقوم املصرف بتحديد هذا  يويل املصرف عناية دقيقة للمخاطر التشغيلية اليت تتصف باحتمالية حدوث منخفضة ولكن يرتتب عليها خسائر مالية عالية إذ
  نوعني:إىل  النوع من املخاطر التشغيلية ومن مث فرزها

 ،ا وبالتايل حتديد املدى الذي ميكن للمصرف أن يتحمله من خسائر قد تنتج عنها حتديد املقدار أو  املخاطر التشغيلية اليت ميكن التحكم 
ٍف خارجي متخصص ضمن تعاقدات واضحة يتحمل فيها هذا الطرف طر إىل  الذي يكون من األفضل فيه جتيري بعض نشاطات املصرف

  شركات التأمني.إىل  حتديد املقدار الذي ميكن للمصرف أن يلجأ فيهأو  املخاطر التشغيلية احملتملة،
 ا وبالتايل حىت أو  نوع من املخاطرالقيام بتخفيض مستوى النشاطات اليت ينجم عنها مثل هذا الإما  املخاطر التشغيلية اليت ال ميكن التحكم 

  شركات التأمني حسبما هو مناسب.إىل  اللجوءأو  طرٍف خارجي،إىل  جتيري هذه النشاطاتأو  إلغائها بالكامل،



 

 - ٩٧ -

  : املخاطر التشغيليةإدارة  -
ف لنشاطاته املختلفة فيما يسمى املخاطر التشغيلية كيفية التعامل مع مسببات خسائر حمتملة قد تنجم عن ممارسة املصر إدارة ات إجراءحتدد سياسات و   

 نامجة عن مؤثرات وعوامل خارجية كالكوارثأو  يف النظام اآليلأو  ات الداخليةجراءبسبب ضعٍف يف اإلأو  "حوادث تشغيلية" نامجة عن أخطاء بشرية
ا يف حدها أو  معدومةإما  هذه املخاطر ات كيفية حصر وقياس هذه املخاطر والعمل على التأكد من أنجراءاالحتيال. حتدد هذه السياسات واإلأو  أ

 إما طر احملتملةاألدىن املمكن حتمله والعمل على اختاذ كافة االحتياطات املمكنة اليت جتنب املصرف هذا النوع من املخاطر واليت من ضمنها جتيري املخا
  شركات التأمني، حسب احلالة.إىل  أو طرٍف ثالثإىل 

  استمرارية العمل:حملة عن خطة الطوارئ وخطة  -

ات اليت يتوجب على املصرف اختاذها يف حاالت الطوارئ ومت تشكيل جلنة من جراءلقد مت إحداث خطة شاملة الستمرارية العمل واليت تتضمن اإل  
فريق استمرارية العمل) يف حاالت  األزمات ومت تعيني الكادر البشري الواجب تواجده يف املوقع البديل (املسمىدارة التنفيذية العليا والوسطى إلدارة اإل

  الطوارئ ومت تدريبه على العمل الذي جيب أن يقوم به.
اختبارات دورية للخطة من قبل فريق استمرارية العمل يف املوقع البديل يف حاالت الطوارئ حيث أجرى فريق استمرارية العمل  إجراءويقوم املصرف ب 

ات وفق نتائج جراءنفذ ولكل الربامج املستخدمة يف حالة الطوارئ وفق ظروف متعددة وقد مت تطوير اإلخالهلا اختبار لكل العمليات اليت جيب أن ت
  االختبار.

  مخاطر األعمال

واليت حتمل يف  تنشأ خماطر األعمال من عدة عوامل تؤثر على قطاع املصارف بصفة عامة، ومنها األخطار الناجتة عن الظروف السياسية واإلقتصادية احمليطة
ا العديد من املؤشرات السلبية على نتائج األعمال. تقوم  ات املناسبة للتقليل بقدر جراءاملصرف بتقييم تلك املخاطر بشكل مستمر وإختاذ اإلإدارة طيا
  اإلمكان من أثرها على نتائج األعمال والوضع املايل للمصرف.

  مخاطر الدفع المسبق

مأو  خسائر مالية نتيجة طلبإىل  فإن خماطر الدفع املسبق تكمن يف تعرض املصر  م قبل استحقاقها، مثل رهونات أو  دفع العمالء إللتزاما مستحقا
ا  سواقالدفع املسبق هي غري جوهرية يف األإىل  اليت تؤدي خرىذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدىن معدالت الفائدة. إن عوامل السوق األ اليت يعمل 

بعني االعتبار أية غرامات مقبوضة قد  األخذملصرف يعترب تأثري خماطر الدفع املسبق على صايف الفائدة املقبوضة غري جوهري، بعد املصرف. وبالتايل، فإن ا
  تنتج عن الدفع املسبق.



 

 - ٩٨ -

  التوزيع اجلغرايف:. معلومات ب
  من خالل فروعه الثمانية يف احملافظات. الذي متثل أعماله احمللية ة السورية العربي اجلمهويةميارس املصرف نشاطاته بشكل رئيسي يف 

  :حسب القطاع اجلغرايف املصرف موجوداتو ات إيراد فيما يلي توزيع
    ٨٢٠١ كانون األول  ٣١      
    المجموع          خارج سورية          داخل سورية      
      ل.س.          ل.س.          ل.س.      

    ١,٩١٤,٠٥٢,٣٦٧        ٤٢١,٨٠٣,٦٧٩        ١,٤٩٢,٢٤٨,٦٨٨    الدخل التشغيليإمجايل 
    ٢,٢٩١,٣٦٨,٨٨٦        -          ٢,٢٩١,٣٦٨,٨٨٦    رأمساليةالصروفات صايف امل

    ١١٨,٧١٧,٥٥٥,٤١١        ٤١,٣٦٦,٣٠١,٤٩٠        ٧٧,٣٥١,٢٥٣,٩٢١    مبا فيها املصروفات الرأمسالية جمموع املوجودات
  

    ٧٢٠١ كانون األول  ٣١      
    المجموع          خارج سورية          داخل سورية      
      ل.س.          ل.س.          ل.س.      

    ٢,١٦٣,٢٥١,١٤٦        ٩٣٥,٢٩٤,٨٣٥        ١,٢٢٧,٩٥٦,٣١١    إمجايل الدخل التشغيلي
    ٤٦٦,٣٨٢,١٤٢        -          ٤٦٦,٣٨٢,١٤٢    صايف املصروفات الرأمسالية

  ١٠٤,٦٩٨,٨٣٣,٠٤٥        ٣٢,٣٣٤,٦٧٥,١٨١        ٧٢,٣٦٤,١٥٧,٨٦٤    جمموع املوجودات مبا فيها املصروفات الرأمسالية
  
  المالرأس إدارة    -٣٩

ب ملـال مـن خـالل النسـب الصـادرة مبوجـس املختلفـة. يـتم مراقبـة مـدى كفايـة رأنشـطته اأس مـال مناسـب ملواجهـة املخـاطر الـيت تـالزم على رأحيافظ املصرف 
  .  التسليفو  جملس النقدمقررات بازل الدولية واليت يتم تبنيها من خالل 

حسـب  %١٢( التسـليفو  جملـس النقـدحسـب تعليمـات  %٨س املـال والبالغـة أ ملتطلبـات كفايـة ر دىنحملافظـة علـى معـدالت تفـوق احلـد األيلتزم املصـرف با
  جلنة بازل الدولية)،كما يراعي كافة النسب املتعلقة بالرتكزات االئتمانية واليت تستخدم راس املال التنظيمي كمؤشر لتلك الرتكزات.

  .التغريات اليت تطرأ على الظروف االقتصادية ووصف املخاطر يف أنشطته س ماله وجيري تعديالت عليه يف ضوءأيدير املصرف هيكلية ر 
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   :يتضمن هذا البند ما يلي
   كانون األول   ٣١كما في       
     ٧٢٠١         ٨٢٠١    

  ل.س.          ل.س.      ي:ساسرأس املال األ
      ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠        ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠    رأس املال املكتتب به واملدفوع   
      ١٥٢,٠٤٧,٣٠٦        ١٧٨,٢٩٣,٠٠١    احتياطي قانوين  
      ١٥٢,٠٤٧,٣٠٦        ١٧٨,٢٩٣,٠٠١    احتياطي خاص  
      ٢٢,٥٣٥,٧٦٩,١٩٥        ٢٢,٥٦٠,٨٦٢,٧٩٥    مدورة غري حمققة أرباح  

  ينـزل منها:
  )    ٧,١٨٦,٨٦٨,٨٥٥  (  )    ٧,٠٣٦,٦٤٧,٤٥٩  (  اخلسارة املرتاكمة احملققة  
  )    ٢٢٠,٠٢١,١١٠  (  )    ٢٢٩,٣٤٧,٦٥٤  (  موجودات غري ملموسة  
    -      )    ٥٧,٨٤٩,٣٧٨  (  أصول مستملكة إىل ما بعد انتهاء الفرتة احملددة قانونياً   

      ٢٠,٦٨٢,٩٧٣,٨٤٢        ٢٠,٨٤٣,٦٠٤,٣٠٦    يساسصايف رأس املال األ
  يضاف رأس املال املساعد:

   أدواتغري احملققة عن االستثمارات يف  رباحصايف األ  
      ٥٣,٥٣٩,٠٤٦        -      منها %٥٠مالية بعد خصم     
      ١٣٦,٢٠٣,٣٣٣        ١٣٦,٢٠٣,٣٣٣    احتياطي عام ملواجهة خماطر التمويل  

      ٢٠,٨٧٢,٧١٦,٢٢١        ٢٠,٩٧٩,٨٠٧,٦٣٩    جمموع رأس املال التنظيمي (األموال اخلاصة)
      ٥٠,٣٨٥,٧٥٠,٥٧٥        ٥٦,٥٨٦,٧٧٧,٥٣٥    املرجحة باملخاطر خرىخماطر االئتمان وخماطر املوجودات األ  
      ١,٠٨٩,١٩٠,١٣٨        ٨١٧,٤٠٧,٣٥٣    ارج امليزانية املرجحة باملخاطرخماطر حسابات خ  
      ٢٠٠,٢٧١,٨٣٠        ٥٠,٩٤٧,٣٨١    خماطر السوق  
      ٢,١٠٣,٢٥٠,٤٣٢        ٢,١٧٣,٨٢٠,٤٣٥    املخاطر التشغيلية  

      ٥٣,٧٧٨,٤٦٢,٩٧٥        ٥٩,٦٢٨,٩٥٢,٧٠٤    جمموع املوجودات وااللتزامات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر
      %٣٨,٨١          %٣٥,١٨      بة كفاية رأس املال (%)نس

      %٣٨,٤٦          %٣٤,٩٦      )%ي (ساسرأس املال األ كفايةنسبة  
     %٩٧,٨١          %٩٨,٠١      حقوق املسامهني (%)إمجايل إىل  يساسنسبة رأس املال األ

  ل املادة الثامنة من قرار جملس النقد والتسليفوالذي تضمن تعدي 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 (

    .٢٠٠٧ر عام ) الصاد٤/م ن/ب٢٥٣احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم (



 

 - ١٠٠ -

  استحقاقات الموجودات والمطلوبات تحليل  -٠٤

  تسويتها:أو  يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادها
  

    ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في     
    المجموع      أكثر من سنة      لغاية سنة        
    ل.س.      ل.س.      ل.س.        

  الموجودات:  
    ٢٩,٤٥٢,٨٨٠,٢٥٢    -      ٢٩,٤٥٢,٨٨٠,٢٥٢  لدى مصرف سورية املركزي أرصدةو  نقد

    ٣١,٤٦٠,٤٤٨,٧٣٠    -      ٣١,٤٦٠,٤٤٨,٧٣٠    لدى مصارف أرصدة
    ٣,٦٦٠,١٨٨,٢٨٧    -      ٣,٦٦٠,١٨٨,٢٨٧    ات لدى مصارفإيداع

    ٢٦,٩٩٢,٥٤٣,٨٩٢    ٦,٣٧٦,٧٧١,٠٠٦    ٢٠,٦١٥,٧٧٢,٨٨٦  ئتمانية مباشرةاالتسهيالت صايف ال
    -      -      -      دات مالية متوفرة للبيعموجو 

ا      ١٦,٨٣٠,٧٥٢,١٦٩    ١٤,٨٠٢,٩٤٦,٥١٩    ٢,٠٢٧,٨٠٥,٦٥٠  حىت تاريخ االستحقاقموجودات مالية حمتفظ 
    ٤,٦٧٩,٤٢٥,٥٦٦    ٤,٦٧٩,٤٢٥,٥٦٦    -      ملموسةموجودات ثابتة 

    ٢٢٩,٣٤٧,٦٥٤    ٢٢٩,٣٤٧,٦٥٤    -      موجودات غري ملموسة
    ١٣١,٩٩٧,٨١٩    -      ١٣١,٩٩٧,٨١٩    موجودات ضريبية مؤجلة

    ٢,١٩٠,٠٢٢,١٣٩    ٢,٠٠٧,٢٣٥,٦٣١    ١٨٢,٧٨٦,٥٠٨      أخرىموجودات 
    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    -    وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ١١٨,٧١٧,٥٥٥,٤١١    ٣١,١٨٥,٦٧٥,٢٧٩    ٨٧,٥٣١,٨٨٠,١٣٢    جمموع املوجودات   
  المطلوبات:  

    ٢٦,٠٣٩,٧٦٤,٨٢٨    -      ٢٦,٠٣٩,٧٦٤,٨٢٨      مصارف ودائع
    ٦٥,٠٢١,٦٧١,٣٦٧    ٢٣٩,٥٠٠,٠٠٠    ٦٤,٧٨٢,١٧١,٣٦٧      ودائع عمالء
    ٤,٥٠١,٤٧٦,٨٥٥    -      ٤,٥٠١,٤٧٦,٨٥٥      تأمينات نقدية

    ٦,٧٩٢,١٨١    -      ٦,٧٩٢,١٨١      خمصصات متنوعة
    ١,٨٨٠,٨٤٥,٥٠٩    -      ١,٨٨٠,٨٤٥,٥٠٩      أخرىمطلوبات 

    ٩٧,٤٥٠,٥٥٠,٧٤٠    ٢٣٩,٥٠٠,٠٠٠    ٧٤٠,٠٥٠٩٧,٢١١,    جمموع املطلوبات   

    ٢١,٢٦٧,٠٠٤,٦٧١        ٣٠,٩٤٦,١٧٥,٢٧٩    )  ٩,٦٧٩,١٧٠,٦٠٨(      الصايف
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    ٢٠١٧ األولكانون   ٣١كما في     
    المجموع      أكثر من سنة      لغاية سنة        
    ل.س.      ل.س.      ل.س.        

  الموجودات:  
    ٢٠,٥٩٢,٦٨٧,٩٣١    -      ٢٠,٥٩٢,٦٨٧,٩٣١  لدى مصرف سورية املركزي أرصدةنقد و 
  ٤٧,٦٣٩,٤٠٣,٧٠٨    -      ٤٧,٦٣٩,٤٠٣,٧٠٨    لدى مصارف أرصدة
    -      -      -      ات لدى مصارفإيداع

  ٢١,١٣٧,٨٧٢,٠٦٤    ٦,٣٣٢,٠٤٦,٥٤٦    ١٤,٨٠٥,٨٢٥,٥١٨  ئتمانية مباشرةاالتسهيالت صايف ال
    ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧    ٢,٢٥٣,٣٩٦,٨٣٧    -      موجودات مالية متوفرة للبيع

ا موجودات ما     ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣    ٤,٤٥١,٧٠٩,٨٧٥    ١,٠٩٤,٠١٩,١٤٨  حىت تاريخ االستحقاقلية حمتفظ 
    ٢,٤٦٢,٢٠٥,٦٢٣    ٢,٤٦٢,٢٠٥,٦٢٣    -      موجودات ثابتة ملموسة
    ٢٢٠,٠٢١,١١٠    ٢٢٠,٠٢١,١١٠    -      موجودات غري ملموسة
    ٩٦,٣٠٥,١٢١    ٩٦,٣٠٥,١٢١    -      موجودات ضريبية مؤجلة

    ١,٦٦١,٢٦٢,٧٢٥    ١,٦٠١,٦٠٦,٢٨٨    ٥٩,٦٥٦,٤٣٧      أخرىموجودات 
    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    -    جممدة لدى مصرف سورية املركزيوديعة 

    ١٠٤,٦٩٨,٨٣٣,٠٤٥    ٢٠,٥٠٧,٢٤٠,٣٠٣    ٨٤,١٩١,٥٩٢,٧٤٢    جمموع املوجودات   
  المطلوبات:  

    ٢٩,٨٧٢,٢٤٧,٣٦٥    -      ٢٩,٨٧٢,٢٤٧,٣٦٥      ودائع مصارف
  ٤٩,٧٩١,٨٠٦,٥٠١    ١,٢٤٩,٦٠٧,٣٤٠    ٤٨,٥٤٢,١٩٩,١٦١      ودائع عمالء
    ٢,٤٠٠,٦٣٨,٩٧٤    -      ٢,٤٠٠,٦٣٨,٩٧٤      تأمينات نقدية

    ٤,١٤٧,٠٧١    -      ٤,١٤٧,٠٧١      خمصصات متنوعة
    ١,٤٨٣,٧١٦,٧٥٧    -      ١,٤٨٣,٧١٦,٧٥٧      أخرىمطلوبات 

    ٨٣,٥٥٢,٥٥٦,٦٦٨    ١,٢٤٩,٦٠٧,٣٤٠    ٨٢,٣٠٢,٩٤٩,٣٢٨    جمموع املطلوبات   

    ٢١,١٤٦,٢٧٦,٣٧٧        ١٩,٢٥٧,٦٣٢,٩٦٣        ١,٨٨٨,٦٤٣,٤١٤        الصايف
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  )(خارج بيان الوضع المالي ارتباطات والتزامات محتملة  -١٤

  :يتكون هذا البند ممايلي
  ارتباطات والتزامات ائتمانية   - أ

    كانون األول  ٣١كما في               
          ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.          

      ٦٧,٨٣٨,٨٥٠        ٦٩,٢٣٥,٥٥٠    كفاالت دفع
      ٣,٥١٨,٧٨٨,٩١٠        ٢,٨٥٥,٨٤٢,٦٢٣    حسن تنفيذكفاالت 
      ١٥٤,٥٣٠,١٨٠        ٢٣٤,٣٣٨,٠٠٠    أولية كفاالت

      ٣,٧٤١,١٥٧,٩٤٠        ٣,١٥٩,٤١٦,١٧٣    املعطاة للزبائن جمموع الكفاالت
      ٢,٥٨٧,٥١٠,٥٧٥        ٤,٩٧٥,٩٥٥,٩٢٤    سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة

      ٥٦٩,٠٢٦٣٣٨,        ١,٠٥٧,٩٩٨,٤١٣    غري مستغلةسهيالت ائتمانية غري مباشرة سقوف ت

      ٤٦,٧١١,٦٩٥,٠٨        ٩,١٩٣,٣٧٠,٥١٠    االرتباطات وااللتزامات املمنوحة للزبائن
      ٤,٣٦٠,٠٠٠        ٤,٣٦٠,٠٠٠    كفاالت معطاة جلهات أخرى

        ٤٦,٧١٦,٠٥٥,٠٨        ٩,١٩٧,٧٣٠,٥١٠      
  التزامات تعاقدية  -ب

  .٢٠١٧و ٢٠١٨جد لدى املصرف التزامات تعاقدية لعامي ال يو 
  
  الدعاوى القضائية  -٢٤

ة، حيث أن نظراً لطبيعة األعمال يعترب التقاضي شائع يف القطاع املصريف، لدى البنك سياسات وإجراءات أنشئت للتعامل مع مثل هذه الدعاوى القضائي
نك. لذلك يكون اللجوء إىل القضاء ضرورة تستدعيها بعض احلاالت اليت استنفذت فيها إجراءات لتحصيل أموال الب مايلزمإدارة البنك تقوم باختاذ كل 

دف حتصيل الديون املتعثرة. من جهة أخر  ى قام التوصل إىل حل تفاوضي، وعليه فإن البنك أقام العديد من الدعاوى القضائية على بعض املدينني 
  ب خمتلفة.بعض املدينني برفع دعاوى ختاصم أخرى ألسبا

تلك القضايا، يقوم البنك بطلب استشارة فنية وقانونية حول وضع  لتقييمفإن لدى البنك جمموعة من اإلجراءات اليت يتم إتباعها  احلالتنييف كال 
  اوى القضائية على مركزه املايل.الدعاوى القضائية، وإذا وجد توقع خلسارة ميكن حتديد قيمتها، يقوم البنك بالتعديالت الالزمة لتعكس اآلثار السلبية للدع

ائية وعليه قام البنك بتشكيل خمصصات مناسبة ملواجهة هذه  البيانات املاليةبتاريخ  احلالية يوجد قضايا مازالت منظورة أمام القضاء ومل تفصل بأحكام 
  البيانات املالية. حول ١٩ رقم اإليضاح يف مبني هو كما العالقة القضايا أحد تسوية مت ٢٠١٧متوز  ١٩ بتاريخ ،القضايا


