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  سورية عامة. م.م.ش الفرنسي السعودي بيمو بنك
  المرحلية الموجزةإيضاحات حول المعلومات المالية الموحدة 

  ٩٢٠١آذار  ٣١المنتهية في  أشهر ثالثةاللفترة 
  (غير مدققة)

    
  

  عامة معلومات  -١

األول  كـانون ٢٩ تـاريخ ١٣٩٠١ رقـم التجـاري السـجل يف مسـجلةعامـة  سـوريةمغفلـة  مسـامهة شـركة هـو) املصـرف( الفرنسـي السـعودي بيمو بنك
  .سورية دمشق، ،فندق الشامبناًء  يف للمصرف الرئيسي املركز يقع. ٨ الرقم حتت املصارف سجل ويف ٢٠٠٣

 وقد الواحد، للسهم سورية لرية ٥٠٠ امسية بقيمة سهم ٣,٠٠٠,٠٠٠ على موزع سورية لرية ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مقداره برأمسال املصرف تأسس
إىل  مقسم سورية لرية ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ واملدفوع به واملكتتب املصرح املصرف مال رأس ليصبح تدرجيي بشكل املال رأس زيادة مت

 أسهم جتزئة ٢٠١٢األول  كانون ١١ بتاريخ مت. ٢٠٠٩ شباط ٢ تاريخ منذ املالية وراقلأل دمشق سوق يف مدرجة سهم ١٠,٠٠٠,٠٠٠
  .الواحد للسهم سورية لرية ١٠٠ قدرها إمسية بقيمة سهم ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ لتصبح املصرف

املدورة القابلة  رباحمليون لرية سورية حمولة من األ ٥٠٠زيادة رأس مال املصرف مببلغ  ٢٠١٧أيار  ١٨بتاريخ أقرت اهليئة العامة غري العادية املنعقدة 
  بإصدار ٢٠١٧تشرين األول  ٣٠مليون لرية سورية) حيث قام املصرف بتاريخ  ٣٥٠مليون لرية سورية) واالحتياطي اخلاص ( ١٥٠للتوزيع (

ًا على املسامهني وفقًا لقانون الشركات والقوانني الناظمة لألوراق واألسواق املالية وذلك بعد أن متت املوافقة ماليني سهم جديد قام بتوزيعها جمان ٥
، وبذلك أصبح رأس مال املصرف املصرح واملكتتب به ٢٠١٧تشرين األول  ١٥/م) الصادر بتاريخ ١١٨على الزيادة بقرار جملس املفوضني رقم (

لرية سورية للسهم الواحد مدرجة يف سوق  ١٠٠سهم بقيمة إمسية قدرها  ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ة سورية مقسم إىل لري  ٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠واملدفوع 
  دمشق لألوراق املالية.

زيادة رأس مال املصرف مببلغ مليار لرية سورية من خالل ضم جزء من األرباح احملققـة  ٢٠١٨أيار  ١٥العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ  اهليئةأقرت 
ماليــني ســهم جديــد قــام بتوزيعهــا علــى املســامهني وفقــاً لقــانون الشــركات والقــوانني الناظمــة لــألوراق  ١٠املصــرف بإصــدار قــام لــة للتوزيــع حيــث القاب

، وبذلك أصبح رأس مال ٢٠١٨آب  ١٣/م الصادر بتاريخ ١٠٦واألسواق املالية وذلك بعد أن متت املوافقة على الزيادة بقرار جملس املفوضني رقم 
لــرية ســـورية  ١٠٠ســـهم بقيمــة أمسيــة قـــدرها  ٦٥,٠٠٠,٠٠٠لـــرية ســورية مقســم إىل  ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ملصــرف املصــرح واملكتتـــب بــه واملــدفوع ا

  للسهم الواحد مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية.
 وثالثون سبعة من مكونة شبكة لخال من مصرفية وخدمات أنشطة عدة بتقدمي املصرف يقوم. ٢٠٠٤ الثاين كانون ٤ يف أعماله املصرف باشر
ائي وهي (الربامكة،  ٨، علمًا أن السورية احملافظات كافةيعملون حاليًا وموزعني على   ومكتبني فرعاً  فروع ومكاتب قد مت إغالقها مسبقًا بشكل 

  ).مرفأ طرطوس، محص الرئيسي، مكتب الطلياين، املالكي، مكتب باب توما، مكتب الشام سييت سنرت، مكتب املوغامبومول
حلب املدينة،  وهي (دوما، صحنايا، ة فروعسبعنتيجة للظروف اليت تشهدها بعض املناطق يف اجلمهورية العربية السورية، مت إيقاف العمل مؤقتًا يف 

جنار خالل شهري وفرعي حلب احملافظة وحلب الشيخ  ٢٠١٨حيث مت افتتاح فرع عدرا خالل شهر حزيران  .، القنيطرة، دير الزور، الرقة)إدلب
، ومت إعادة افتتاح فرع احلسياء خالل شهر ٢٠١٨، كما مت افتتاح فرع جديد يف امليدان مبحافظة دمشق خالل شهر تشرين األول ٢٠١٨متوز وآب 

  مت افتتاح فرع درعا. ٢٠١٩، وخالل شهر آذار ٢٠١٩كانون الثاين 
 شركة تأسيس يف باملسامهة للمصرف املوافقة املتضمن ٤ب/ ن م /٣٢٤ رقم والتسليف النقد جملس قرار صدر ٢٠٠٧ الثاين تشرين ٥ بتاريخ
 مال رأس من %٧٤,٦٧ بنسبة املتمثلة مسامهته بتسديد املصرف قام. املغفلة املسامهة املالية الفرنسي السعودي بيمو شركة اسم حتت مالية وساطة
  .٢٠٠٨ شباط ٥ بتاريخ الشركة
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ستقالة من عضوية جملس بيع حصته يف بنك بيمو السعودي الفرنسي واإل ٢٠١١تشرين الثاين  ٢٦فرنسي بتاريخ البنك السعودي ال إدارةقرر جملس 
  املصرف.  إدارة

  املوحدة. املعلومات املالية املرحلية املوجزةمل يتم بيع األسهم املذكورة حىت تاريخ املوافقة على هذه 

 أشهر ثالثةاللفرتة  للمصرف املوحدة املالية البيانات على الرئيس التنفيذي باملوافقة والتوقيعو دارة أعلى تفويض رئيس جملس اإل دارةاإل جملس وافق
  .٢٠١٩متوز  ١بتاريخ  ٢٠١٩آذار  ٣١ يفاملنتهية 

 

  تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    -٢

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة .١

بسبب تأجيل  يف سورياوفقًا للسياسات احملاسبية املتبعة  ٢٠١٨كانون األول   ٣١بإعداد البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف رف قام املص
رقم  ، وذلك وفقًا لقرار جملس احملاسبة والتدقيق يف سورية يف جلسته٢٠١٩كانون الثاين   ١) لغاية ٩تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

  .٢٠١٨شباط  ٢٥الصادر عن هيئة األوراق واألسواق املالية بتاريخ  ١٣والتعميم رقم  ٢٠١٨) لعام ١(

، واليت تفرض ""تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ألول مرة١ ، بتطبيق متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم٢٠١٩يف عام  املصرف قام
  وتعرض بيان مركز مايل افتتاحي معّد وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية يف تاريخ التحول إىل هذه املعايري.على املنشأة أن حتّضر 

  يانات املالية للمصرف:بكان للمعايري الدولية للتقارير املالية املذكورة أدناه، تأثري هام على ال

  الية""األدوات الم ٩المعيار الدولي التقارير المالية رقم   .١،١
، حيث كان تاريخ التطبيق ٢٠١٤الصادر عن اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة يف متوز  ٩اعتمد املصرف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

ت املالية األدوا ٧. اعتمد املصرف التعديالت املرتبطة باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٢٠١٨كانون الثاين   ١املبدئي هلذا املعيار يف 
  .٢٠١٨"اإلفصاحات" واليت مت تطبيقها على اإلفصاحات للعام 

  متطلبات جديدة خبصوص: ٩يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية  -أ

  تدين قيمة املوجودات املالية، و  -ب
  سياسة التحوط العامة.  -ج

  وبات املالية:تصنيف وقياس املوجودات واملطل  أ)

قام بتقييم أسس تصنيف وقياس املوجودات والذي  ٩، طبق املصرف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٢٠١٩كانون الثاين   ١بتاريخ 
  .٢٠١٨كانون الثاين   ١واملطلوبات املالية القائمة بتاريخ 

القيمة العادلة، أو  ، يتم قياسها بشكل الحق إما بالقيمة املطفأة٩ مجيع املوجودات املالية ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم
  املوجودات املالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات املالية: دارةبناًء على منوذج أعمال املنشأة إل

ا ضمن منوذج أعمال يتم حتقيق هدفه من تقاس بالقيمة املطفأة - خالل حتصيل التدفقات  أدوات الدين اليت يتم االحتفاظ 
النقدية التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل املايل يف تواريخ حمددة، تدفقات نقدية تعَد فقط دفعات من املبلغ 

  األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم.



 

- ١١ -  

ا ضمن منوذج )، أدوات الدين اليت يتم FVTOCIاآلخر (تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  - االحتفاظ 
عن الشروط التعاقدية  املالية، وينشأ صولأعمال يتم حتقيق هدفه من خالل حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األ

  فقط دفعات من املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم. تدفقات نقدية تعدلألصل املايل، يف تواريخ حمددة، 

  ).FVTPLاخلسارة (أو  خرى بالقيمة العادلة من خالل الربحأدوات الدين وحقوق امللكية األكافة   قياسيتم  -
  األويل ألصل مايل.االعرتاف قوم باختيارات ال رجوع عنها، عند اإلثبات / يميكن للمصرف أن  -

القيمة العادلة  عرض ضمن الدخل الشامل اآلخر التغريات الالحقة يفي تار، بشكل الرجوع عنه أنخيميكن للمصرف أن  -
ا للمتاجرة ا من قبل الشاري يف عملية اندماج أو  لالستثمارات يف أدوات حقوق ملكية غري حمتفظ  ال متثل معرتف 

  أعمال.
رباح أو صنف ضمن األدوات املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األيوع عنه، أن تار، بشكل ال رجخيميكن للمصرف أن  -

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، إذا كان أو  عليها شروط القياس بالقيمة املطفأة اخلسائر، أدوات دين ينطبق
  يقلص بشكل جوهري عدم التماثل احملاسيب.أو  هذا اخليار يزيل

 رباحعندما يتم إلغاء إثبات أدوات دين مقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يعاد تصنيف األ -
ا سابقًا ضمن الدخل الشامل اآلخر، من حقوق امللكية إىل األاح أو رباأل اخلسائر على رباح أو اخلسائر اجملمعة، املعرتف 

أنه تعديل إعادة تصنيف. أما يف حال مت إلغاء تثبيت أدوات حقوق ملكية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
ا سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر، إىل األاخلسائر اجملأو  رباحاآلخر، يتم حتويل األ   املدورة. رباحمعة املعرتف 

القيمة أو  دوات الدين املقاسة بالقيمة املطفأةاملتوقعة بالنسبة أل االئتمانيةقوم املصرف بتخصيص مؤونة مقابل اخلسائر ي -
  العادلة من خالل الدخل الشامل االخر (راجع الفقرة ب أدناه)

  نيف املوجودات املالية وقيمتها الدفرتية، موضح يف الفقرة "د" أدناه.إن األثر على تص -

  تدين قيمة املوجودات املالية:  ب)

 االئتمانيةبنموذج "اخلسارة  ٣٩منوذج "اخلسارة املتكبدة" ضمن معيار احملاسبة الدويل رقم  ٩يستبدل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
املتوقعة  االئتمانيةاملتوقعة والتغريات يف هذه اخلسائر  االئتمانيةباخلسائر االعرتاف  ٩دويل للتقارير املالية رقم املتوقعة". يتطلب املعيار ال

اية كل فرتة مالية من أجل إظهار أثر التغريات يف األخطار  ي للموجودات املالية، أي أنه مل ساساألاالعرتاف من تاريخ  االئتمانيةيف 
  .االئتمانيةباخلسائر االعرتاف ار حدث من أجل يعد من الضروري انتظ

 ينطبق منوذج اخنفاض القيمة اجلديد على مجيع املوجودات املالية اليت يتم قياسها بالكلفة املطفأة (تشمل أدوات الدين املقاسة بالقيمة
  د الضمان املايل.ات الدين وعقو التزامالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر). كما ينطبق هذا النموذج على بعض 

  عتمد املصرف لقياس تدين قيمة املوجودات املالية على تصنيفها ضمن إحدى املراحل الثالث كما يلي:ي

من  االئتمانيةشهراً. تتضمن األدوات املالية اليت مل تشهد زيادة جوهرية باملخاطر  ١٢متوقعة ملدة  يةائتمان : خسارةالمرحلة األولى
بالنسبة هلذه املوجودات املالية، يتم احتساب الفوائد بناًء على القيمة الدفرتية قبل خسائر األويل. االعرتاف تاريخ 
  التدين.
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من  االئتمانيةمتوقعة على مدى احلياة. تتضمن األدوات املالية اليت شهدت زيادة جوهرية باملخاطر  يةائتمان : خسارةالمرحلة الثانية
املتوقعة  االئتمانيةالئل موضوعية على تدين القيمة. يتم احتساب اخلسائر األويل، لكن دون وجود داالعرتاف تاريخ 

أن تنتج عن مجيع األحداث احملتملة الوقوع على مدى حياة األصل املايل. يتم احتساب الفوائد على القيمة الدفرتية 
  قبل خسائر التدين.

دوات املالية ذات داللة موضوعية على تدين قيمتها بنهاية الفرتة متوقعة على مدى احلياة. تتضمن األ يةائتمان : خسارةالمرحلة الثالثة
  املالية. 

  املتوقعة على مدى حياة األصل املايل. االئتمانيةيتم احتساب اخلسائر 

ل يف ، على قيم املوجودات املالية وحقوق امللكية، مفص٩إن أثر تطبيق منوذج تدين القيمة حسب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  الفقرة "د" أدناه.

  :العامة سياسة التحوط  ج)

، قواعد حماسبية جديدة للتحوط واليت توازن سياسة التحوط مع سياسة إدارة املخاطر. ال ٩رقم يتضمن املعيار الدويل للتقارير املالية 
بصدد العمل على  IASBاحملاسبية الدولية جملس املعايري سياسة التحوط الكلي، حيث أن  ٩يغطي املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

ذا اخلصوص.   مشروع مستقل 

  الشركات احلق بتأجيل تطبيق متطلبات سياسة التحوط حسب املعيار الدويل للتقارير املالية ٩الدويل للتقارير املالية رقم  املعيارمينح 
ر املصرف العمل باملتطلبات اجلديدة للتحوط حسب املعيار . قر ٣٩واالستمرار بالعمل مبتطلبات املعيار الدويل للمحاسبة رقم  ٩رقم 

  .٩الدويل للتقارير املالية رقم 

  .للمصرفاملوحدة املرحلية املوجزة املالية  املعلوماتمل يكن لتطبيق هذه املتطلبات اجلديدة أي أثر على 

  االنتقال:  د)

  بأثر رجعي، باستثناء املذكورة أدناه: ٩ويل للتقارير املالية رقم مت تطبيق التغريات بالسياسات احملاسبية الناجتة عن املعيار الد

يف الرصيد االفتتاحي  ٩ات املالية الناجتة عن تطبيق املعيار الدويل رقم لتزاممت قيد الفروقات يف القيم الدفرتية لألصول واال -
 .٢٠١٨كانون الثاين   ١لألرباح املدورة كما يف 

  بتاريخ التطبيق األساسي، للقيام بالتقديرات التالية:اعتمد املصرف على وقائع معروفة  -

  املايل.صل منوذج األعمال الذي حيتفظ باألحتديد  

  ا للمتاجرة ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة  بعضتصنيف االستثمارات بأدوات حقوق ملكية غري حمتفظ 
  ).FVTOCIمن خالل الدخل الشامل اآلخر (

 لألصل  االئتمانيةن املخاطر أ متدين، اعترب املصرف ائتماينألداة الدين خطر  ، ويف حال كانالتطبيق األويل بتاريخ
 األويل باألصل.االعرتاف املايل، مل تزداد بشكل كبري من تاريخ 
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  أثر التغيرات بالتصنيف والقياس

  .٢٠١٨كانون الثاين   ١أثر على القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية كما يف  ٩تقارير املالية رقم باستثناء بنود البيانات املالية املذكورة أدناه، مل يكن لتطبيق املعيار الدويل لل
  

  التصنيف حسب            التصنيف حسب    
   ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم             ٣٩المعيار المحاسبة الدولي للتقارير المالية رقم     
    ٢٠١٨ كانون الثاني  ١كما في       القياس      ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما في     
         الخسائر                       
    القيمة      التصنيف      المجموع      المتوقعة االئتمانية      إعادة تصنيف      القيمة      التصنيف    

  الموجودات  
    ٨٠,١٢٠,٤٨٧,٩١١    التكلفة املطفأة  )  ٤,٤٣٦,٨٥٣(  )  ٤,٤٣٦,٨٥٣(    -      ٨٠,١٢٤,٩٢٤,٧٦٤    التكلفة املطفأة مصرف سورية املركزي  لدى أرصدةنقد و 

    ٣٣,٥٠٥,٣٩٧,٠١٤    التكلفة املطفأة  )  ١٢,٤١٨,٧١٣(  )  ١٢,٤١٨,٧١٣(    -      ٣٣,٥١٧,٨١٥,٧٢٧    التكلفة املطفأة  لدى مصارفأرصدة 
    ٧٩,٨٢٤,٩٣٣,٤٩٩    التكلفة املطفأة  )  ٤٨٧,٦١١,٢٨٨(  )  ٤٨٧,٦١١,٢٨٨(    -      ٨٠,٣١٢,٥٤٤,٧٨٧    التكلفة املطفأة  إيداعات لدى مصارف

    ٤١,٤٨٨,٨٠٢,٠٩٨    التكلفة املطفأة  )  ١,٤٠٩,٨٠٤,٨٢٤(  )  ١,٤٠٩,٨٠٤,٨٢٤(    -      ٤٢,٨٩٨,٦٠٦,٩٢٢    التكلفة املطفأة  املباشرة االئتمانيةصايف التسهيالت 
    بالقيمة العادلة موجودات مالية 

   ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦    القيمة العادلة    -      -      -      ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦    القيمة العادلة  اخلسائررباح أو األ قائمة من خالل  
  بالقيمة العادلة موجودات مالية 

    ١,٨٩٨,٧٦٤,٤٩٢    القيمة العادلة    -      -      -      ١,٨٩٨,٧٦٤,٤٩٢    القيمة العادلة   الدخل الشامل اآلخر قائمة من خالل  
  المطلوبات  

   ٦,٠١٥,١٠٨,٧١١    التكلفة املطفأة  )  ٣٨٧,٩٣٥,٣٢١(  )  ٣٨٧,٩٣٥,٣٢١(    -      ٦,٤٠٣,٠٤٤,٠٣٢    التكلفة املطفأة  متنوعة  خمصصات
  حقوق الملكية  

    -      التكلفة املطفأة  )  ١٨٤,٦٦٠,١٩٢(    -    )  ١٨٤,٦٦٠,١٩٢(    ١٨٤,٦٦٠,١٩٢    التكلفة املطفأة  احتياطي عام ملخاطر التمويل
  )  ٧٨,٩٩١,٦٤٨(    التكلفة املطفأة  )  ١,٣٤١,٦٥٦٣,٣٧٠(    -    )  ١,٣٤١,٦٥٦,٣٧٠(    ١,٢٦٢,٦٦٤,٧٢٢    التكلفة املطفأة  رباح املدورة احملققةاأل

   ١٣٨,٤٨٥,٥٤٤    التكلفة املطفأة  )    ٦,١٩٥(    -    )    ٦,١٩٥(    ١٣٨,٤٩١,٧٣٩  التكلفة املطفأة جقوق امللكية للجهة غري املسيطرة
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، مقارنة مع ٩للتقارير املالية رقم  املتوقعة للمعيار الدويل االئتمانيةإن األثر على خمصص التدين يف القيمة احملتسب وفق متطلبات منوذج اخلسائر 
  لرية سورية موزعة كما يلي: ١,٥٢٦,٣٣٦,٣٥٧هو  ٢٠١٨كانون الثاين   ١كما يف   ٣٩متطلبات املعيار الدويل للمحاسبة رقم 

    ليرة سورية      
    ٤,٤٣٦,٨٥٣ املركزيسورية  مصرفلدى  نقد وأرصدة

    ١٢,٤١٨,٧١٣  صارفأرصدة لدى م
    ٤٨٧,٦١١,٢٨٨  إيداعات لدى مصارف

    ١,٤٠٩,٨٠٤,٨٢٤  مباشرة يةائتمان تسهيالت
  )  ٣٨٧,٩٣٥,٣٢١(  خمصصات متنوعة

    ١,٥٢٦,٣٣٦,٣٥٧    

  هو كما مبني أدناه: ٩ر الدويل التقارير املالية رقم إن األثر املتوقع لتطبيق املعيا

    ليرة سورية      
      ١,٥٢٦,٣٣٦,٣٥٧    املتوقعة االئتمانيةخلسائر اإمجايل خمصص   
  )  ١٨٤,٦٦٠,١٩٢(  االحتياطي العام ملخاطر التمويلاحملولة من املبالغ   
  )    ٦,١٩٥(  حقوق امللكية للجهة غري املسيطرة  
  )    ١٣,٦٠٠(  أثر إعادة التصنيف  

    ٦٥٦,٣٧٠,١,٣٤١    
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  هو كالتايل: ٢٠١٨كانون األول   ٣١إن األثر على على البيانات املالية املنشورة كما يف 
    ٢٠١٨ول كانون األ  ٣١كما في           
    بعد التعديل          التعديالت          قبل التعديل          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  املوجودات
    ١١٣,٧٨٦,٨٥١,٠٥٢    )  ٣٥,٩٩٩,٥٦٧(      ١١٣,٨٢٢,٨٥٠,٦١٩   لدى مصرف سورية املركزي نقد وأرصدة

      ٢٢,٤١٢,٤٥٧,٢٧٨    )  ٧,٤٢٥,٢١٤(      ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢   لدى مصارف أرصدة
   ٧٠,٢٠٧,٦٠٩,٦٤٢    )  ٥٤٠,٨٧٨,٢١٤(      ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦    إيداعات لدى مصارف

    ٧٥,٩٩٢,٨٠٤,٩٤٢    )  ٦٠٠,٠٦٤,٢٥٤(      ٧٦,٥٩٢,٨٦٩,١٩٦    املباشرة االئتمانيةصايف التسهيالت 
    ٤,٩٧٠,٤٧١,٣٥١    )  ٤٠,٧٨٢,٢٦٣(      ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤  موجودات بالقيمة املطفأة

  موجودات مالية بالقيمة العادلة 
      ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩        -          ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩    األرباح أو اخلسائر قائمة من خالل  

  موجودات مالية بالقيمة العادلة 
      ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨        -          ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨    لدخل الشامل اآلخرا قائمةمن خالل   

  املطلوبات
    ٦,٠٤٤,٣٩٥,١٤٧    )  ٤٦٧,٧٣٨,٤٢٩(      ٦,٥١٢,١٣٣,٥٧٦    خمصصات متنوعة

  كيةحقوق امل
    -      )  ١٨٤,٦٦٠,١٩٢(      ١٨٤,٦٦٠,١٩٢    احتياطي عام ملخاطر التمويل 

  ١٤٣,٧٢٨,٣٨١    )    ٧,٤١٠(      ١٤٣,٧٣٥,٧٩١    حقوق امللكية للجهة غري املسيطرة
    ١,٧٠٠,٤٠٧,٥٣١    )  ٥٧٢,٧٤٣,٤٨٢(      ٢,٢٧٣,١٥١,٠١٣    األرباح املدورة احملققة

 بيان الدخل
    ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في           
    بعد التعديل          التعديالت          قبل التعديل          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

      ٧٦٠,٨٧١,٨٩٢        ٨٨٩,٥٤٣,٦٧٧    )  ١٢٨,٦٧١,٧٨٥(  تسهيالت االئتمانيةلل متوقعة يةائتمان خمصص خسائر
  )  ١٢٠,٦١٨,٤٠٤(  )  ١٢٠,٦١٨,٤٠٤(      -      متوقعة لتعرضات املصارف يةائتمان خمصص خسائر

  
  هو كالتايل ٢٠١٨ آذار ٣١إن األثر على على البيانات املالية املنشورة كما يف 

    ٢٠١٨ آذار ٣١ المنتهية فيلفترة الثالثة أشهر           
    بعد التعديل          التعديالت          قبل التعديل          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          
  

  )  ١١٤,٥٩٦,٦٩٤(      ٢٢٢,٣٨٥,٩١٩    )  ٣٣٦,٩٨٢,٦١٣(   االئتمانيةمتوقعة للتسهيالت  يةائتمان خمصص خسائر
    ١١٢,٢١٥,٣٥٢        ١١٢,٢١٥,٣٥٢        -      متوقعة لتعرضات املصارف يةائتمان خمصص خسائر
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  "اإليراد من العقود مع العمالء" ١٥رقم ر الدولي للتقارير المالية االمعي  .٢،١

) ٢٠١٦اإليراد من العقود مع العمالء (املعدل يف نيسان  ١٥قام املصرف يف السنة احلالية بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
منوذجًا من مخس خطوات  ١٥. أدخل املعيار الدويل رقم ٢٠١٨كانون الثاين   ١بعد  والساري املفعول للفرتات اليت تبدأ كما يف أو

  لالعرتاف باإليراد.
  مل يكن له أي أثر على املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة للمصرف. ١٥أن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  املصرفقدر 

 "عقود اإليجار" ١٦الية رقم المعيار الدولي للتقارير الم  .٣،١

منوذجًا شامًال لتحديد عقود اإلجيار واملعاجلة احملاسبية هلذه العقود يف البيانات املالية للمؤجر  ١٦يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
تفسريات املتعلقة به عندما يصبح ساري وال ١٧مكان معيار احملاسبة الدويل رقم  ١٦واملستأجر. حيل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

 .٢٠١٩كانون الثاين   ١املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ كما يف أو بعد 

بأثر رجعي معّدل، وبالتايل مل يقم بتعديل بيانات املقارنة للفرتة قبل تاريخ  ١٦قام املصرف بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  التطبيق.

  تغيريات جوهرية على املعاجلة احملاسبية يف قيود املؤجر مقارنة باملعيار احملاسبة الدويل  ١٦يار الدويل للتقارير املالية رقم مل يقدم املع
  .١٧رقم 

  أثر التعريف الجديد لعقود اإليجار:

ادة تقييم ما إذا كان العقد ميثل عقد بأن ال يقوم بإع ١٦سيستفيد املصرف من اإلعفاءات املتاحة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
الصادر عن جلنة تفسري  ٤والتفسري رقم  ١٧إجيار أو ال. وبالتايل، فإن تعريف عقود اإلجيار كما ورد يف معيار احملاسبة الدويل رقم 

  . ٢٠١٩ثاين كانون ال  ١) سيستمر العمل به لعقود اإلجيار املعقودة أو املعدلة قبل IFRIC4( التقارير املالية الدولية

بني عقود اإلجيار  ١٦إن التغريات يف تعريف عقود اإلجيار، ترتبط بشكل رئيسي مببدأ السيطرة. مييز املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  وعقود اخلدمات وفق ما إذا كان استخدام األصل احملدد خاضع لسيطرة املستأجر. تكون السيطرة بيد املستأجر إذا كان للمستأجر:

 احلق باحلصول على مجيع املنافع االقتصادية الناشئة عن استخدام األصل احملدد. -
 احلق باالستخدام املباشر لألصل احملدد. -

على مجيع عقود اإلجيار اليت ستنشأ أو تعّدل  ١٦قام املصرف بتطبيق تعريف عقود اإلجيار حسب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  (سواء كان املصرف مستأجراً أو مؤجراً). ٢٠١٩اين كانون الث  ١ابتداًء من 

قام املصرف بدراسة مفصلة أظهرت أن التعريف اجلديد لعقود اإلجيار لن يغري بشكل جذري نطاق العقود اليت ينطبق عليها تعريف 
  عقود اإلجيار.

  أثر السياسات المحاسبية للمستأجر

  اإليجارات التشغيلية
، ١٧، املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار املصنفة سابقاً كتشغيلية وفقاً ملعيار احملاسبة الدويل رقم ١٦ر املالية رقم سيغري املعيار الدويل للتقاري

  واليت كانت تظهر كبنود خارج امليزانية.
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  بتاريخ التطبيق األويل للمعيار الدويل للتقارير املالية، وباستثناء ما ذكر يف الفقرات الالحقة، سيقوم املصرف:
حبق االستخدام ألصول ومستحقات مالية مقابلة يف املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة، تعادل القيمة احلالية االعرتاف ب -

 للدفعات املستقبلية املرتتبة على العقد.
 ات املالية يف بيان الدخل املوحد املرحلي املوجز.لتزاماستهالك حق استخدام األصول والفوائد على اال -
صل املبالغ املدفوعة بني القيمة األساسية (تصنف ضمن النشاطات التمويلية) والفوائد (تصنف ضمن النشاطات التشغلية) ف -

 وذلك يف بيان التدفقات النقدية املوحد املرحلي املوجز.

لية املرتتبة، بينما كان معيار احملاسبة ات املالتزامباحلوافز (مثًال فرتة إجيار جمانية) كجزء من قيمة حق استخدام األصل واالاالعرتاف سيتم 
  ا بطريقة القسط الثابت وختفيضها من مصاريف اإلجيار.االعرتاف ينص على  ١٧الدويل رقم 

، ٣٦سيتم مراجعة قيم حق استخدام األصول للتأكد من عدم وجود اخنفاض يف القيمة وذلك وفقاً ملتطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم 
  إلغاء املتطلبات السابقة واليت كانت تقضي حبجز مؤونة مقابل عقود اإلجيار املتعثرة.وبالتايل سيتم 

شهر أو أقل)، وعقود إجيار األصول ذات القيمة املتدنية (مثال الكمبيوترات الشخصية  ١٢أما بالنسبة لعقود اإلجيار القصرية األجل (
باع طريقة القسط الثابت، حسب ما يسمح به املعيار الدويل للتقارير مبصروف إجيار بإتاالعرتاف وأثاث املكتب)، سيقوم املصرف ب

  .١٦املالية رقم 
  ات عقود التأجري خالل الفرتة كانت كما يلي:التزامإن احلركة على حقوق استخدام األصول املستأجرة و 

  حقوق استخدام األصول          
    جارات عقود األالتزام          المستأجرة          
  ل.س.          ل.س.          

    ٦٢٤,٨٦٠,٤٤٦        ٦٢٤,٨٦٠,٤٤٦    ٢٠١٩كانون الثاين   ١رصيد 
  )  ٥٥٦,٤٨٢,٦٧٢(      -      إطفاء رصيد مصاريف إجيار مدفوعة مقدماً كما يف أول الفرتة

    -      )  ٨٦٠,٢٩,٥١٢(  االستهالك خالل الفرتة

   ٦٨,٣٧٧,٧٧٤        ٨٥٩٥,٣٤٧,٨٣    ٢٠١٩آذار  ٣١رصيد 
  
   السياسات المحاسبية  -٣

  مات املالية والسياسات احملاسبيةإعداد املعلو 

  إن أهم السياسات احملاسبية املطبقة هي مذكورة أدناه. 

املتعلق بالتقارير املالية املرحلية ووفقاً للقوانني املصـرفية السـورية  ٣٤ملعيار احملاسبة الدويل رقم  املوجزة املرفقة وفقاً  املرحلية لية املوحدةمت إعداد املعلومات املا
  وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليفالنافذة 

كما أن نتائج أعمال املصرف لفرتة   ،إن املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للبيانات املالية السنوية
  .٢٠١٩كانون األول   ٣١اً على النتائج املتوقعة للسنة املنتهية يف (غري مدققة) ال متثل بالضرورة مؤشر  ٢٠١٩آذار  ٣١الثالثة أشهر املنتهية يف 

املوجودات املالية ومشتقات األدوات املالية اليت يتم تقييمها  بعض وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء املرحلية املوجزةمت إعداد املعلومات املالية املوحدة 
  ت املالية املوحدة املرحلية املوجزة. القيمة العادلة بتاريخ املعلوما أساسعلى 
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مبوجب ترتيب تقريبـي  املرحلية املوجزةمت تصنيف احلسـابات يف املوجودات واملطلـوبات حسب طبيعـة كل منها وجـرى تبويبها يف املعلومات املالية املوحدة 
  تبعاً لسيولتها النسبية.

  ، وعملة االقتصاد.وهي العملة التشغيلية للمصرفورية (ل.س.)، باللرية الس املرحلية املوجزةتظهر املعلومات املالية 
كما لبنك بيمو السعودي الفرنسي ش.م.م. عامة سورية والشركة التابعة له  تشمل املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة على املعلومات املالية املرحلية 

  .٢٠١٩آذار  ٣١يف 

  التوحيد أسس  )أ(
والشــركة  للمصــرف املرحليــة املــوجزة املاليــةاملعلومــات تتضــمن لبنــك بيمــو الســعودي الفرنســي ش.م.م. عامــة ســورية  املرحليــة املوحــدة ن البيانــات املاليــةإ

  املصرف.لسيطرة اخلاضعة 
  حني: املصرفتتحقق السيطرة عند 

 يكون لديه سلطة على الشركة املستثمر فيها؛ 
 شاركته مع الشركة املستثمر فيها؛ ويكون لديه حقوق، لعوائد متغرية من مأو  تعرض،ي 
 .يكون لديه القدرة على استخدام قوته للتأثري على عوائدها 

أو  ال على الشركة املستثمر فيها إذا كانت احلقائق والظروف تشري إىل أن هناك تغيريات على واحدأو  سيطريبإعادة تقدير ما إذا قد  املصرفقوم ي
  ة املذكورة أعاله.أكثر من العناصر الثالثة من السيطر 

ذا كانت حقوق التصويت  إأغلبية حقوق التصويت للشركة املستثمر فيها، فقد يكون لديه السلطة على الشركة املستثمر فيها  املصرفلك ميعندما ال 
ق والظروف ذات الصلة يف تقييم ما عترب املصرف مجيع احلقائيكافية لتعطيها القدرة العملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة املستثمر فيها مبفرده. 

  ال، مبا يف ذلك:أو  حقوق التصويت للمصرف يف الشركة املستثمر فيها تكفي لتعطيه القوة كانتإذا  
  سهم أصحاب األصوات األخرى؛أحلقوق التصويت بالنسبة حلجم وتوزيع  املصرفحجم امتالك 
  ا حيحقوق التصويت احملتملة اليت  األطراف األخرى؛أو  صوات األخرى، وأصحاب األاملصرفتفظ 
 احلقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى ؛ و 
 ليس لديه، القدرة احلالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة عندما حتتاج إىل القيام أو  لديه، املصرفي وقائع وظروف إضافية تشري إىل أن أ

  سامهني السابقة.بالقرارات املناسبة، مبا يف ذلك أمناط التصويت يف اجتماعات امل
عباء أقد املصرف السيطرة على الشركة التابعة. تدرج إيرادات و يفى الشركة التابعة ويتوقف عندما سيطر املصرف علييبدأ توحيد شركة تابعة عندما 

  لسيطرة على الشركة التابعة.السيطرة حىت تاريخ فقدانه ا املصرفمن تاريخ كسب  املباعة خالل السنة يف بيان الدخلأو  الشركة التابعة املشرتاة
أو  رباحن األإغري مباشرة. أو  مباشرة املصرفلكها مياخلسارة وصايف موجودات الشركات التابعة اليت ال أو  احلقوق غري املسيطرة متثل اجلزء من الربح

 ولو نتج عن ذلك عجز يف رصيد احلقوق غري م واحلقوق غري املسيطرة حىتاخلسائر وكل عنصر يف الدخل الشامل اآلخر هو عائد ملسامهي الشركة األ
  ذا فقد املصرف السيطرة على شركة تابعة، عندئذ جيب عليه القيام مبا يلي:إ. يتم تعديل البيانات املالية للشركة التابعة قتضاءاملسيطرة عند اال

 مبوجودات (مبا يف ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة؛االعرتاف  إلغاء 
 باملبلغ ألي حصص غري مسيطرة؛اف االعرت  إلغاء 
 ؛لكيةجنبية الظاهر ضمن حقوق املأحتياطي فروقات حتويل عمالت إباالعرتاف  إلغاء 
  ض النقدي املستلم؛يعو تة العادلة لليمبالقاالعرتاف 
  ي استثمار حمتفظ به؛بالقيمة العادلة ألاالعرتاف 
  خسارة؛ وأو  ما ربحإبأي فرق ناتج على انه االعرتاف 
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 ا يف الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بالشركة التابعة عاإ ىل إنقلها مباشرة أو  اخلسائر،أو  رباحىل حساب األإدة تصنيف املبالغ املعرتف 
  خرى ذلك.املدورة يف حال اشرتطت املعايري األ رباحاأل

 تتكون الشركات التابعة املوحدة من:
  مركز الشركة        

    نشاط الشركة      ة الملكيةنسب      القانوني      اسم الشركة  
  تقدمي االستشارات وحتليل ونشر املعلومات املتعلقة    %٧٤,٦٧      سورية      بيمو السعودي الفرنسي املالية املسامهةشركة 

  بـاألوراق املالية باإلضافة إىل ممـــارسة أعمال شــــراء               املغفلة اخلاصة  
  لشركة وحساب الغري وبيع األوراق املــالية حلســــــاب ا              

  العمالت األجنبية:  )ب(
(عمــالت أجنبيــة) يــتم تســجيلها علــى أســاس أســعار القطــع الســائدة املوحــدة املرحليــة املــوجزة املاليــة  علومــاتإن العمليــات بعمــالت غــري عملــة إعــداد امل

األجنبيـة علـى أسـاس أسـعار القطـع السـائدة بتـاريخ بيـان الوضـع بتواريخ العمليات. بتاريخ كل بيان وضع مـايل يـتم إعـادة حتويـل البنـود املاليـة بـالعمالت 
كمـا يف  لـرية سـورية للـدوالر األمريكـي ٤٣٦(مقابـل  (غري مدققـة) ٢٠١٩آذار  ٣١كما يف   لرية سورية للدوالر األمريكي ٤٣٦حيث بلغ  املايل املوحد

سـعار القطـع السـائدة أة على أساس القيمة العادلة يعـاد حتويلهـا علـى أسـاس ن البنود غري املالية بالعمالت األجنبية املسجلإ. )٢٠١٨كانون األول   ٣١
  ال يعاد حتويلها. أجنبيةن البنود غري املالية اليت جرى تقييمها على أساس الكلفة التارخيية بعملة إيف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة. 

ة الــيت نشــأت فيهــا، باســتثناء فروقــات القطــع علــى العمليــات املنفــذة بقصــد التحــّوط ملخــاطر حمــددة فروقــات القطــع يف األربــاح أو اخلســائر يف الفــرت  تقيــد
مدينة مطلوبة من أو دائنة متوجبة إىل نشاط أجنيب مـن غـري املقـرر أو املتوقـع تسـديدها يـتم  بعمالت أجنبية وفروقات القطع على بنـود مالية متثل أرصدة

ومـن مث تقيـد يف الـدخل عنـد التفـرغ عـن  لكيـة،ظهارها يف حساب فـروقات حتويل عمالت أجنبية ضـمن حقـوق املإو تسجيلها يف الدخل الشامل اآلخر 
  صايف املسامهة.

  األدوات املالية  (ج)
 .يف األحكام التعاقدية لألداة صبح املصرف طرفاً ياملايل للمصرف عندما  بيان الوضعيُعرتف باملوجودات واملطلوبات املالية يف 

ــا مبــدئياً تُقــاس  بالقيمــة العادلــة. كمــا ُتضــاف تكــاليف املعــامالت املتعلقــة مباشــرة باقتنــاء أو إصــدار املوجــودات  املوجــودات واملطلوبــات املاليــة املعــرتف 
لقيمـة العادلـة للموجـودات املاليـة ) إىل ااألرباح أو اخلسـائراملالية واملطلوبات املالية (خبالف املوجودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل 

األويل. كمــا تُثبــت تكــاليف املعاملــة املتعلقــة مباشــرة باقتنــاء موجــودات ماليــة أو االعــرتاف ، عنــد قتضــاءت املاليــة، أو تطــرح منهــا، حســب االأو املطلوبــا
  .مباشرة يف الربح أو اخلسارة ئرأو اخلسا ألرباحمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل ا

  :عاجل هذا الفرق حماسبياً على النحو التايلياألويل، فإن املصرف االعرتاف ذا كان سعر املعاملة خيتلف عن القيمة العادلة عند إ
إذا مت إثبات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات أو مطلوبات متماثلة أو بناًء على أسلوب تقييم يستخدم فقط بيانات  •

 اليوم األول)؛منذ األويل (أي ربح أو خسارة االعرتاف حظتها، فإنه يُعرتف بالفرق يف الربح أو اخلسارة عند من أسواق ميكن مال

اليوم األول من  منذ ربح أو خسارةأي يف مجيع احلاالت األخرى، تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر املعاملة (أي أنه سيتم تأجيل  •
  ).لتزامالدفرتية األولية لألصل أو االخالل تضمينه / تضمينها يف القيمة 

، فقط إىل احلـد الـذي ينشـأ فيـه عـن تغيـري يف عامـل منطقيالربح أو اخلسارة املؤجلة إىل الربح أو اخلسارة على أساس  تسجيلاألويل، يتم االعرتاف بعد 
  .زاملت(مبا يف ذلك الوقت) يأخذه املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعري األصل أو اال
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  املوجودات املالية

ـا يف تــاريخ املتـاجرة حيــث يكـون شــراء أو بيـع أحــد األصـول املاليــة مبوجـب عقــد تتطلـب شــروطه تسـليم األصــل  تُثبـت مجيـع املوجــودات املاليـة ويعــرتف 
املعاملة، باستثناء تلـك املوجـودات املاليـة املصـنفة املايل ضمن اإلطار الزمين احملدد من السوق املعين، ويقاس مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضافة إىل تكاليف 

). كمـا تُثبـت تكـاليف املعـامالت املتعلقـة مباشـرة باقتنـاء موجـودات ماليـة مصـنفة FVTPLعلى أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر (
 .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مباشرة يف الربح أو اخلسارة

ا واليت تقع ضمن نطاق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية جيب قيا الحقاً بالكلفة املطفأة أو القيمة العادلـة  ٩رقم س مجيع املوجودات املالية املعرتف 
 :لتحديدعلى أساس منوذج أعمال املنشأة إلدارة األصول املالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية. وعلى وجه ا

ا يف منوذج أعمال هدفها حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية، واليت هلا تدفقات نقدية تعاقدية هي فقط  • تقاس أدوات الدين احملتفظ 
 الحقاً بالتكلفة املطفأة ؛ و (SPPI) مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم

ا يف منو  • ذج أعمال هدفها حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين، واليت هلا تدفقات نقدية تقاس أدوات الدين احملتفظ 
 ) الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ وSPPIمدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم ( تعاقدية هي

ا للبيع) واستثمارات  تُقاس مجيع أدوات الدين األخرى (مثل أدوات • ألسهم بعد ذلك االدين اليت تدار على أساس القيمة العادلة أو احملتفظ 
 .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

  :دةعلى أساس كل أصل على ح ةاملالي باملوجوداتاألويل االعرتاف ختيار / التعيني غري القابل لإللغاء بعد ومع ذلك، جيوز للمصرف إجراء اال
ا للمتاجرة أو جيوز للمصرف أن خيتار بشكل غري قابل لإللغاء إدراج التغيريات الالحقة يف القيمة العادلة الستثمار أ • سهم غري حمتفظ 

الدخل  يف )،IFRS 3( ٣الدويل للتقارير املالية رقم  حوذ يف جمموعة األعمال اليت ينطبق عليها املعيارستعتبار حمتمل معرتف به من املال
 الشامل اآلخر؛ و

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  جيوز للمصرف تعيني أداة دين غري قابلة لإللغاء تتوافق مع الكلفة املطفأة أو معايري •
)FVTOCI بشكل  خلسارة إذا أدى ذلك إىل إزالة عدم التطابق احملاسيب أو تقليله اتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ي) كما

 .كبري (يشار إليه خبيار القيمة العادلة)

 أدوات الدين بالكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  (د)

ة لتصــنيف األصــل املــايل. كمــا حيــدد املصــرف منــاذج العمــل علــى مســتوى يعكــس كيفيــة إدار  أساســياً  يعتــرب تقيــيم منــاذج العمــل إلدارة األصــول املاليــة أمــراً 
لتحقيـق هـدف أعمـال معـني. ال يعتمـد منـوذج العمـل اخلـاص باملصـرف علـى نوايـا اإلدارة فيمـا يتعلـق بـأداة فرديـة، وبالتـايل  جمموعات األصول املالية معاً 

 .يقيم منوذج العمل عند مستوى جتميع أعلى وليس على أساس كل أداة على حدة

ه املاليـة الـيت تعكـس كيفيـة إدارة املصـرف ألصـوله املاليـة مـن أجـل توليـد التـدفقات النقديـة. حتـدد لدى املصرف أكثر من منوذج أعمال واحد إلدارة أدوات
 .مناذج أعمال املصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول املالية أو كليهما

ـا (FVTOCI) العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما ُتستبعد أداة الدين املقاسة بالقيمة ، يُعاد تصنيف الربح / اخلسارة املرتاكمة املعرتف 
ــا  ةمــن حقــوق امللكيــة إىل الــربح أو اخلســارة. وعلــى النقــيض مــن ذلــك، وخبصــوص االســتثمار يف األســهم املعينــ ســابقاً يف الــدخل الشــامل اآلخــر علــى أ
ـا سـابقاً يف الـدخل الشـامل اآلخـر مقاسة بالقيمة العادلة من خالل  الحقـاً  الدخل الشامل اآلخـر، ال يعـاد تصـنيف الـربح / اخلسـارة املرتاكمـة املعـرتف 

  .إىل الربح أو اخلسارة ولكن حتول ضمن حقوق امللكية

  .تدينختضع أدوات الدين اليت تقاس الحقاً بالكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لل
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القيمــة العادلــة مــن  يف فــرتة التقريــر احلاليــة والســابقة، طبــق املصــرف خيــار القيمــة العادلــة وكــذلك حــدد أدوات الــدين الــيت تفــي بالكلفــة املطفــأة أو معــايري

  ).FVTPL( ئرأو اخلسا رباحاأل ) كما مت قياسها بالقيمة العادلة من خاللFVTOCIخالل الدخل الشامل اآلخر (

 رئأو اخلسا رباحاملالية بالقيمة العادلة من خالل األ املوجودات

 :هي )FVTPL( ئرأو اخلسا رباحاملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األ

 و/وأ؛  )SPPIفقط مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي ( املوجودات ذات التدفقات النقدية التعاقدية اليت ال تكون •

ا وبيعها ؛ أواملوجودات  • ا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو االحتفاظ  ا يف منوذج أعمال خبالف االحتفاظ   احملتفظ 

 .باستخدام خيار القيمة العادلة ئرأو اخلسا رباحاملوجودات احملددة بالقيمة العادلة من خالل األ •

  يف الربح أو اخلسارة. لقياسدة اعاإ ناجتة عن خسائرأو  حباأر بأية عرتافالامع ، لةدلعاا بالقيمة تقاس هذه املوجودات
 :إعادة التصنيف

. تسري متطلبات التصنيف والقياس املالية املتأثرة املوجودات تصنيف، فإنه يعاد مبوجودات ماليةتفظ مبوجبه املصرف حيي الذ تغري منوذج األعمالإذا 
اليت تعقب التغيري يف منوذج األعمال والذي ينتج عنه إعادة تصنيف  يوم األول من فرتة التقرير األويلمن ال اً املتعلقة بالفئة اجلديدة بأثر مستقبلي اعتبار 

  لمصرف. لاألصول املالية 
  تدين قيمة املوجودات املالية:

 خالل األرباح أو اخلسائر: املتوقعة على األدوات املالية التالية اليت مل تقاس بالقيمة العادلة من االئتمانيةخمصصات اخلسائر يستدرك املصرف 

 .القروض والسلف للبنوك •

 قروض ودفعات مقدمة للعمالء. •

 مدينون مبوجب قبوالت. •

 أوراق استثمار الديون. •

 ات القروض الصادرة. التزام •

 .عقود الضمان املايل الصادرة •

 .ال يتم إثبات خسارة تدين القيمة يف استثمارات األسهم

 ئتمـانخسـائر اال عتبارهـا بشـكل منفصـل أدنـاه)، جيـب قيـاسا(الـيت يـتم  (POCI) ئتمـايناة أو الناشئة ذات التدين االباستثناء املوجودات املالية املشرت 
  :لـ من خالل خمصص خسارة مببلغ مساوي املتوقعة

على األدوات املالية مدى احلياة الناجتة عن تلك األحداث االفرتاضية  متوقعة يةائتمان خسارة شهراً، أي ١٢متوقعة ملدة  يةائتمان خسارة •
 ) ؛ أو١بعد تاريخ اإلبالغ، (يشار إليها يف املرحلة  شهراً  ١٢اليت ميكن حتقيقها يف غضون 

ملدى احلياة اليت تنتج عن مجيع األحداث االفرتاضية احملتملة على مدى  متوقعة يةائتمان خسارة متوقعة ملدى احلياة، أي يةائتمان  خسارة •
  .)٣واملرحلة  ٢ار إليها يف املرحلة عمر األداة املالية (املش

علـى تلـك األداة املاليـة بشـكل كبـري منـذ  ئتمـاناملتوقعة على مدى احليـاة لـألداة املاليـة إذا زادت خمـاطر اال االئتمانيةخسارة للخسارة  تكوين مؤونةجيب 
 . شهراً  ١٢املتوقعة ملدة  االئتمانيةاخلسارة  مببلغ يعادل توقعةامل االئتمانيةاخلسارة  األويل. وخبصوص مجيع األدوات املالية األخرى، تقاساالعرتاف 
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ا القيمـة احلاليـة للفـرق بـني التـدفقات النقديـة ئتمانحتمالية للقيمة احلالية خلسائر االاملتوقعة هي تقدير مرجح باال االئتمانيةاخلسائر إن  ، وتقاس على أ
توقـع املصـرف تلقيهـا والـيت تنشـأ مـن تـرجيح عـدة سـيناريوهات اقتصـادية مسـتقبلية، خمصـومة يالـيت املستحقة للمصرف مبوجـب العقـد والتـدفقات النقديـة 

  .لألصل ليةوفقاً لسعر الفائدة الفع
هي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعاقدية  املتوقعة االئتمانيةاخلسارة  ات القروض غري املسحوبة، فإنالتزامخبصوص  •

 توقع املصرف تلقيها يف حالة السحب من القرض ؛ ويرف إذا قام املقرتض بسحب القرض والتدفقات النقدية اليت املستحقة للمص

هي الفرق بني املدفوعات املتوقعة لتسديد حامل أداة الدين املضمونة  املتوقعة االئتمانيةاخلسارة  خبصوص عقود الضمان املايل، فإن •
 .مها من املالك أو املدين أو أي طرف آخرتوقع املصرف استاليأي مبالغ  ناقصاً 

علــى أســاس فــردي، أو علــى أســاس مجــاعي حملــافظ القــروض الــيت تتقاســم خصــائص خمــاطر اقتصــادية مماثلــة.  املتوقعــة االئتمانيــةيقــيس املصــرف اخلســارة 
لفائـدة الفعـال األصـلي لألصـل، بصـرف النظـر عمـا إذا  ويستند قياس بدل اخلسارة إىل القيمة احلالية للتدفقات النقديـة املتوقعـة لألصـل باسـتخدام سـعر ا

  .كان يُقاس على أساس فردي أو على أساس مجاعي

 :ياً ائتماناملوجودات املالية املتدنية 

. ويشـار املاليـة للموجـوداتياً عند وقوع حدث أو أكثر له تأثري ضار على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة ائتمان ةاملالي وجوداتحيصل "التدين" يف امل
 : بيانات ميكن مالحظتها حول األحداث التاليةئتماين. تشمل األدلة على التدين اال٣ كموجودات املرحلة ئتماينإىل املوجودات املالية ذات التدين اال

 صعوبة مالية كبرية للمقرتض أو املصدر ؛ أو •

 خرق للعقد مثل احلدث االفرتاضي أو املتأخر ؛ أو •

 ، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق بالصعوبة املالية للمقرتض، تنازًال ؛ أوح املقرتضقيام املصرف مبن •

 اختفاء سوق نشط لألوراق املالية بسبب الصعوبات املالية ؛ أو •

 .املتكبدة ئتمانشراء أصل مايل بسعر خمفض ختفيضاً كبرياً يعكس خسائر اال •

إىل موجــودات  األصــول املاليــة ول مــن ذلــك، قــد يتســبب التــأثري املشــرتك لعــدة أحــداث يف حتــوبــدالً ، حتديــد حــدث منفــرد يقــوم املصــرف ويف حــال تعــذر
أو  املطفـأة بالكلفـة ةاملقاسـ املوجودات املالية اليت متثل لدين ألدوات اائتماينقد حصل تدين  نکاإذا ما يقوم املصرف بتقييم . متدنية يةائتمان ذات قيمة

 الـدين السـيادية يف أدوات ائتمـاينن هنـاك تـدين کاإذا ما  لتقيـيم. تقريـر كـل تـاريخفي  (FVTOCI) شـامل اآلخـرل الـدخل الخال مـنلة دلعاا القيمة
  .زيادة التمويلعلی  ملقرتضا وقدرة ئتماينعائدات السندات والتصنيف اال عوامل مثلوالعائدة للشركات، يعترب املصرف 

 :)POCI(ياً تمانائاملوجودات املالية املشرتاة أو املنشأة املتدنية 

منخفضة عند  يةائتمان ألن األصل يكون ذو قيمة ) بطريقة خمتلفة نظراً POCIيًا (ائتمانيتم التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنشأة املتدنية 
األويل  االعرتاف على مدى احلياة منذ املتوقعة  االئتمانيةاألويل. وخبصوص هذه املوجودات، يستدرك املصرف مجيع التغريات يف اخلسارة االعرتاف 

  .كمخصص خسارة، وتستدرك أي تغيريات يف الربح أو اخلسارة. يؤدي التغيري اإلجيايب ملثل هذه األصول إىل حتقيق مكاسب تدين القيمة
  :التخلف عن السداد

توقعة. يستخدم تعريف التخلف عن السداد يف قياس قيمة امل االئتمانيةيُعترب تعريف التخلف عن السداد أمرًا يف غاية األمهية عند حتديد اخلسارة 
شهراً أو ملدى احلياة، ألن التخلف عن  ١٢ملدة  املتوقعة االئتمانيةاملتوقعة ويف حتديد ما إذا كان خمصص اخلسارة يستند إىل اخلسارة  االئتمانيةاخلسارة 

وحتديد  املتوقعة االئتمانيةاخلسائر  اليت تؤثر على كل من قياس ) ؛Probability of Defaultالسداد هو أحد مكونات نسبة احتمال التعثر (
  .ئتمانزيادة الكبرية يف خماطر االال
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  :يعترب املصرف ما يلي مبثابة حدث ختلف عن السداد
  مهم إىل املصرف ؛ أوائتماين التزاميوماً خبصوص أي  ٩٠ختلف املقرتض عن السداد ألكثر من  •
 .للمصرف بالكامل االئتمانيةاته التزاماملقرتض  من غري احملتمل أن يدفع •

 يةائتمان ُيصمم تعريف التخلف عن السداد بشكل مناسب ليعكس اخلصائص املختلفة ألنواع خمتلفة من األصول. وتعترب السحوبات على تسهيالت
 .ري املسددمستحقة الدفع مبجرد إنتهاك العميل حداً حمدداً أو مت إعالمه حبد أصغر من املبلغ احلايل غ

، يأخذ املصرف يف احلسبان املؤشرات النوعية والكمية. وتعتمد املعلومات اليت ئتماينه االالتزامعند تقييم ما إذا كان من غري احملتمل أن يدفع املقرتض 
أمر غري مناسب لإلقراض  تقييم على نوع األصل، وعلى سبيل املثال يف اإلقراض املؤسسي، فإن املؤشر النوعي املستخدم هو خرق العهود، وهو

آخر للطرف املقابل ذاته، هي مدخالت رئيسية يف هذا التحليل. كما  التزامبالتجزئة. إن املؤشرات الكمية، مثل التأخر يف السداد وعدم سداد 
 صادر خارجية. يستخدم املصرف مصادر معلومات متنوعة لتقييم التخلف عن السداد واليت ُتَطور داخلياً أو يتم احلصول عليها من م

  :ئتمانالزيادة الكبرية يف خماطر اال
ات القروض الصادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت هناك التزاميراقب املصرف مجيع املوجودات املالية و 

، فإن املصرف يقيس خمصصات اخلسارة على أساس ئتمانة كبرية يف خماطر االاألويل. إذا كانت هناك زياداالعرتاف منذ  ئتمانزيادة كبرية يف خماطر اال
 .شهراً  ١٢املتوقعة مدى احلياة بدًال من  االئتمانيةاخلسارة 

وث التخلف األويل، يقوم املصرف مبقارنة خماطر حداالعرتاف على األداة املالية قد ارتفعت ارتفاعًا كبريًا منذ  ئتمانعند تقييم ما إذا كانت خماطر اال
ًا لفرتة يف السداد على األداة املالية يف تاريخ التقرير استنادًا إىل اإلستحقاق املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث ختلف عن السداد كان متوقع

خذ املصرف باالعتبار كًال من باألداة املالية ألول مرة. عند إجراء هذا التقييم، يأاالعرتاف االستحقاق املتبقية يف تاريخ التقرير احلايل عندما مت 
أو جهد ال مربر له، املعلومات الكمية والنوعية اليت تكون معقولة وقابلة للدعم، مبا يف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة 

  قبلية. مبا يف ذلك املعلومات املستئتماينبناًء على اخلربة التارخيية للمصرف وتقييم اخلبري اال
 :املالية وجوداتتعديل واستبعاد امل

أو تُعدل بطريقة أخرى  للموجودات املاليةعند إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية اليت حتكم التدفقات النقدية  املوجودات املاليةحيدث التعديل يف 
التدفقات النقدية التعاقدية سواء على الفور أو يف تاريخ مستقبلي. األويل واستحقاق األصل املايل. يؤثر التعديل على مبلغ و/أو توقيت االعرتاف بني 

ى التدفقات باإلضافة لذلك، سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القائمة لقرض قائم تعديًال حىت إذا مل تؤثر هذه املواثيق اجلديدة أو املعدلة بعد عل
على ما إذا كان امليثاق مستوفيًا أم ال ( على سبيل املثال التغيري يف زيادة معدل  ماداً النقدية على الفور ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية اعت

  .الفائدة الذي ينشأ عندما يتم خرق املواثيق)
عدم لسياسة املصرف، يؤدي التعديل إىل  اً . ووفقاالعرتاف قيم املصرف ما إذا كان هذا التعديل يؤدي إىل إلغاء ي، املوجودات املاليةعند تعديل 

  عندما ينتج عنه اختالف كبري يف الشروط. االعرتاف 
باألصل املايل فقط عندما تنتهي صالحية احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية لألصل (مبا يف ذلك انتهاء الصالحية الناجتة عن االعرتاف يلغي املصرف 

تفظ حيفة خماطر ومزايا ملكية األصل إىل كيان آخر. إذا مل حيول املصرف أو التعديل مع شروط خمتلفة إىل حد كبري)، أو عندما حيول األصل املايل وكا
ا يف األصل وا املرتبط  لتزامالبكافة خماطر ومزايا امللكية بشكل جوهري واستمر يف السيطرة على املوجودات احملولة، فإن املصرف يعرتف حبصته احملتفظ 

قر يباألصل املايل و االعرتاف ف بكافة خماطر ومزايا ملكية األصل املايل احملول، فإن املصرف يستمر يف ضطر لدفعها. إذا احتفظ املصر يباملبالغ اليت قد 
 .قرتاض مضمون للعائدات املستلمةاب أيضاً 
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واملدين واألرباح/ اخلسائر  وجمموع اإلعتبار املستلم لموجوداتبالكامل، فإنه يُعرتف بالفرق بني القيمة الدفرتية ل باملوجودات املاليةاالعرتاف عند إلغاء 

ا يف الدخل الشامل اآلخر و   مت يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارة، بإستثناء االستثمار يف األسهم احملددة بالقيمة العادلةتراكاملرتاكمة اليت مت إثبا

ا سابقاً ، حيث ال تصنف األرباح / اخلسائر املرتاكمة املعرت (FVTOCI) من خالل الدخل الشامل اآلخر يف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح  ف 
  .أو اخلسارة
)، فإن ةاحملول ملوجوداتخبالف بالكامل (على سبيل املثال عندما حيتفظ املصرف خبيار إعادة شراء جزء من ا باملوجودات املاليةاالعرتاف عند إلغاء 

عرتف به على أساس يعد يدرجه كتحسني مستمر واجلزء الذي مل يزال يالذي ما  بني اجلزء للموجودات املاليةاملصرف خيصص القيمة الدفرتية السابقة 
جمموع اإلعتبار القيم العادلة النسبية لتلك األجزاء يف تاريخ التحويل. يتم إثبات الفرق بني القيمة الدفرتية املخصصة للجزء الذي مل يعد معرتف به و 

ا يف الدخل الشامل اآلخر يف الربح أو اخلسارة. يتم توزيع  املستلم للجزء الذي مل يعد معرتف به وأي أرباح / خسائر تراكمية ُخصصت له واعرتف 
ا يف الدخل الشامل اآلخر بني اجلزء الذي ما يزال يعرتف به واجلزء الذي مل يعد يُعرتف به ا على أساس القيم ألرباح / اخلسائر املرتاكمة اليت اعرتف 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، حيث ال  املقاسةء. ال ينطبق هذا على االستثمارات يف األسهم احملددة العادلة النسبية لتلك األجزا
ا سابقاً   .يف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو اخلسارة يعاد تصنيف األرباح / اخلسائر املرتاكمة املعرتف 

 :الشطب

كون لدى املصرف توقعات معقولة السرتداد املوجودات املالية (إما يف جمملها أو يف جزء منها). هذه هي يتم شطب القروض وأوراق الدين عندما ال ي
ال يوجد لدى املقرتض أصول أو مصادر دخل قد تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املبالغ اخلاضعة للشطب. ميثل  هاحلالة عندما يقرر املصرف بأن

ل قام املصرف باالستعانة بالقوانني والتعليمات النافذة حملاولة اسرتداد الذمم املدينة املستحقة على املوجودات يف حا، االعرتاف الشطب حدث إلغاء 
  املالية املشطوبة فإنه يتم قيدها يف بيان الدخل عند اسرتدادها.

 :املايل الوضعيف بيان  املتوقعة االئتمانيةعرض خمصص اخلسارة 

 :املايل كما يلي وضعيف بيان ال املتوقعة نيةاالئتمايتم عرض خمصصات اخلسائر 

 للموجودات املالية املقاسة بالكلفة املطفأة: كاستقطاع من القيمة الدفرتية اإلمجالية لألصول؛ •
ال يتم إثبات خمصص خسارة يف بيان الوضع املايل  (FVTOCI) :ألدوات الدين اليت تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر •

ة أن القيمة الدفرتية هي بالقيمة العادلة. ومع ذلك، يتم تضمني خمصص اخلسارة كجزء من مبلغ إعادة التقييم يف التغري املرتاكم يف القيم حيث
 وراق مالية؛أالعادلة الستثمارات يف 

 ات القروض وعقود الضمان املايل: كمخصص ؛ والتزام •
 التزامعلى مكون  املتوقعة االئتمانيةاخلسارة   مسحوب، وال ميكن للمصرف حتديدعندما تشتمل األداة املالية على مكون مسحوب وغري  •

القرض بشكل منفصل عن تلك على املكون املسحوب: فإن املصرف يقدم خمصص خسارة جممع لكال املكونني. يُعرض املبلغ اجملمع كخصم 
 .صص اخلسارة عن املبلغ اإلمجايل للمكون املسحوب كمخصصمن القيمة الدفرتية اإلمجالية للمكون املسحوب. تُعرض أي زيادة يف خم

 املطلوبات املالية وحقوق امللكية   (ه)

 .تصنف أدوات الدين وحقوق امللكية الصادرة إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً ملضمون الرتتيب التعاقدي

ر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية مع كيان آخر وفق شروط قد تكون تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مايل آخ التزامإن املطلوبات املالية هي 
حيث يكون  اتشتقاملغري  من أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملصرف وهو عقدبغري مواتية للمصرف أو عقد سيتم تسويته أو رمبا يتم تسويته 

مللكية اخلاصة به، أو عقد املشتقات على حقوق امللكية اخلاصة اليت سيتم أو كون ملزم بتسليم عدد متغري من أدوات حقوق اياملصرف ملزم أو قد 
  .ميكن تسويتها خبالف تبادل مبلغ حمدد من النقد (أو أصل مايل آخر) لعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملصرف
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 :أدوات حقوق امللكية

اأداة حقوق امللكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية يف موجود يُعرتف بأدوات حقوق امللكية الصادرة عن  .ات املنشأة بعد خصم مجيع مطلوبا
  .املصرف وفقاً للعوائد املستلمة، بعد خصم تكاليف اإلصدار املباشرة

 أسهم اخلزينة:

/ خسارة يف الربح أو اخلسارة  ربحيُعرتف بإعادة شراء أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملصرف وختصم مباشرة يف حقوق املسامهني. ال يتم إثبات أي 
  .عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملصرف

 :أدوات مركبة

 بشكل منفصل كمطلوبات مالية وحقوق ملكية وفقاً صرف تصنف األجزاء املكونة لألدوات املركبة (مثل األوراق القابلة للتحويل) الصادرة من امل
ات املالية وأدوات حقوق امللكية. إن خيار التحويل الذي سيتم تسويته من خالل تبديل مبلغ نقدي لتزامالتعاقدية وتعريفات االملضمون الرتتيبات 

 .هو أداة حقوق ملكية صرفثابت أو أصل مايل آخر بعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة بامل

ات باستخدام معدل الفائدة السائد يف سوق األدوات املماثلة غري القابلة للتحويل. ويف حالة يف تاريخ اإلصدار، تُقدر القيمة العادلة ملكون املطلوب
لفعالة وجود مشتقات غري مضمنة ذات صلة، يتم فصلها أوًال وتسجل باقي املطلوبات املالية على أساس التكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة ا

 .تحقاق األداةحىت إطفائها عند التحويل أو يف تاريخ اس

  :املطلوبات املالية
  ."" أو "املطلوبات املالية األخرىئرأو اخلسا رباحُتصنف املطلوبات املالية إما كمطلوبات مالية "بالقيمة العادلة من خالل األ

 :املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

ا لتزاميتم قياس اال ا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر ات املالية غري احملتفظ  الحقاً  (FVTPL)للمتاجرة واليت مل يتم حتديدها على أ
  بالكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

ا    .(FVTPL)ا املايل للتداول أو يتم تعيينها على أ لتزامعندما يتم االحتفاظ باال (FVTPL)يتم تصنيف املطلوبات املالية على أ
املايل احملتفظ به لغرض املتاجرة أو اإلعتبار احملتمل الذي ميكن أن يدفعه مشرتي كجزء من دمج األعمال  لتزاماملايل خبالف اال لتزامميكن حتديد اال

  :األويل إذااالعرتاف ) عند FVTPLبالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة (
 الذي قد ينشأ خالفاً لذلك ؛ أواالعرتاف ل كبري من عدم تناسق القياس أو كان هذا التعيني يلغي أو يقلل بشك •
ها على أساس القيمة العادلة، ءمن جمموعة موجودات مالية أو مطلوبات مالية أو كليهما، واليت تدار ويقيم أدا املايل ُيشكل جزءاً  لتزامكان اال •

على هذا األساس؛  مصرف، وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل املصرف مقدمة داخلياً إدارة املخاطر أو االستثمار املوثق لل سرتاتيجيةال وفقاً 
 ،أو

بعقد  ٩رقم من عقد حيتوي على مشتق واحد أو أكثر من املشتقات، ويسمح املعيار الدويل للتقارير املالية  اً املايل يشكل جزء لتزامإذا كان اال •
  ). FVTPL(ادلة من خالل الربح أو اخلسارة هجني بالكامل (املركب) ليتم حتديده بالقيمة الع

  تقاص املوجودات واملطلوبات املالية  (و)
ينوي تقاص املوجودات واملطلوبات املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل بالقيمة الصافية فقط عندما يكون هناك حق قانوين لعمل ذلك أو عندما 

  وإما أن حيقق املوجودات ويسدد املطلوبات بشكل متزامن.املصرف إما القيام بالتسوية على أساس صايف القيمة 
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  القيمة العادلة  (ز)
مبوجب عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يف تاريخ  التزامأو دفعه لتحويل صل ن القيمـة العادلة هي السعر الذي ميكن احلصول عليه من بيع األإ

  القياس.
االعتبار عند عملية  بعنيخذها أواليت يقوم املتشاركني يف السوق ب لتزامأو االصل استنادًا إىل خصائص األمعني  التزامو صل يتم قياس القيمة العادلة أل

  .يف تاريخ القياس لتزامتسعري األصل أو اال

ل التوظيفات الفضلى خذ بعني االعتبار قدرة متشارك يف السوق على انتاج منافع اقتصادية من خالية باأللغري املاصول لة لألديتم قياس القيمة العا
  .صللألصل أو من خالل بيعه ملتشارك آخر يف السوق الذي قد يقوم بتوظيفات فضلى لأل

يقوم املصرف باعتماد تقنيات  داة نشطاً ذا مل يكن سوق األإ .دواته املالية املتداولة يف سوق مايل نشطأيقوم املصرف باعتماد أسعار السوق لتقييم 
  .قصى ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبقذ يف االعتبار االستعمال األلقياس القيمة العادلة تأخ

  مستويات التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة : ١٣رقم  حدد املعيار الدويل للتقارير املالية
نشأة الوصول إليها يف تاريخ ات املتطابقة اليت ميكن للملتزاميف األسواق النشطة لألصول أو االسعار املعلنة (غري املعدلة) األ  : ١املستوى   -

  القياس؛ 
إما بشكل مباشر أو غري  التزاماملدخالت عدا األسعار املعلنة املتضمنة يف املستوى األول واليت تعترب ملحوظة لألصل أو   : ٢املستوى   -

  مباشر؛
  .لتزاماملدخالت غري امللحوظة لألصل أو اال  : ٣املستوى   -

. بيان وضع مايلبالقيمة العادلة يف تاريخ إبرام عقد املشتقات ويعاد قياسها الحقًا إىل قيمتها العادلة يف تاريخ كل  اً يتم إثبات املشتقات املالية مبدئي
عتمد توقيت يتم إثبات األرباح / اخلسائر الناجتة يف الربح أو اخلسارة على الفور ما مل حتدد املشتقة وتكون فعالة كأداة حتوط، ويف هذه احلالة ي

 يف الربح أو اخلسارة على طبيعة عالقة التحوط. ف االعرتا

 األدوات املالية املشتقة  (ح)

مايل.  بيان وضعبالقيمة العادلة يف تاريخ إبرام عقد املشتقات ويعاد قياسها الحقًا إىل قيمتها العادلة يف تاريخ كل  يتم إثبات املشتقات املالية مبدئياً 
على الفور ما مل حتدد املشتقة وتكون فعالة كأداة حتوط، ويف هذه احلالة يعتمد توقيت  بيان األرباح أو اخلسائريف يتم إثبات األرباح / اخلسائر الناجتة 

 .على طبيعة عالقة التحوط بيان األرباح أو اخلسائريف االعرتاف 

 :املشتقات املتضمنة

كمشتقات منفصلة عندما ال   املتضمنة األخرى ذات املشتقات املتضمنةاألدوات املالية واألخرى أو العقود يتم التعامل مع املشتقات املتضمنة يف 
  :تكون خماطرها وخصائصها مرتبطة بشكل وثيق مبخاطر العقود املضيفة

 ال تقاس العقود املضيفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة   
  ٩ليست من ضمن األصول ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم.  

 عقود الضمان املايل  (ط) 

عقد الضمان املايل هو عقد يتطلب من املصدر أن يسدد دفعات حمددة لتعويض حامله عن اخلسارة اليت تكبدها بسبب إخفاق املدين احملدد يف 
 .سداد املدفوعات عند استحقاقها وفقاً لشروط أداة الدين
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بالقيمة العادلة هلا، ويف حالة عدم حتديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  رف مبدئياً تقاس عقود الضمانات املالية الصادرة من كيان يعود للمص

 :اخلسارة واليت ال تنتج عن حتويل أصل مايل، يتم قياسها الحقاً 

 ؛ و٩مببلغ خمصص اخلسارة احملدد وفقاً للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  •

املرتاكم املعرتف به وفقاً لسياسات حتصيل اإليرادات للمصرف،  ربح، مبلغ الروحاً منه، عندما يكون ذلك مناسباً ، مطاملبلغ املعرتف به مبدئياً  •
 أيهما أكرب.

  ).FVTPL( دد املصرف أي عقود ضمان مايل بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائرحيمل 
 حماسبة التحوط   (ي)

ط فيما يتعلق مبخاطر العمالت األجنبية وخماطر سعر الفائدة يف حتوطات القيمة العادلة أو حتوطات ُحيدد املصرف بعض املشتقات كأدوات حتو 
 علىاألجنيب . كما يتم احملاسبة عن حتوطات خماطر الصرف قتضاءالتدفقات النقدية أو حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية حسب اال

باإلضافة دي. ال يطبق املصرف حماسبة التحوط للقيمة العادلة على حتوطات حمفظة خماطر سعر الفائدة. كتحوطات للتدفق النقصرف  ات املالتزام
يطبق قواعد حماسبة ، أي أن املصرف ٣٩ قواعد حماسبة التحوط باستخدام معيار احملاسبة الدويل رقم ملواصلةء إلعفااملصرف ا يستخدمال ، لذلك

 .٩ رقم التحوط ملعيار التقارير املالية الدويل

يوثق املصرف العالقة بني أداة التحوط والبند املتحوط له، باإلضافة إىل أهداف إدارة املخاطر وإسرتاتيجيتها للقيام مبعامالت ، عند بداية عالقة التحوط
تقاص التغريات يف القيمة  عند بداية التحوط وعلى أساس مستمر، يوثق املصرف ما إذا كانت أداة التحوط فعالة يف، حتوط متنوعة. عالوة على ذلك

فعالية التحوط العادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحوط له اليت ميكن أن تعزى للخطر املتحوط له، واليت تليب عندها مجيع عالقات التحوط متطلبات 
  :التالية
 جد عالقة اقتصادية بني البند املتحوط له وبني أداة التحوط ؛ واتو  •

 ؛ وعلى تغريات القيمة اليت تنتج عن هذه العالقة االقتصادية ئتمانخماطر االر ثأ يهيمنال  •

 نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناجتة عن كمية البند املتحوط له واليت يقوم املصرف بالتحوط له فعليًا وكمية أداة التحوط اليت •
 .يستخدمها املصرف بالفعل للتحوط لتلك الكمية من البند املتحوط له

ف على وم املصرف بإعادة توازن عالقة التحوط من أجل االمتثال ملتطلبات نسبة التحوط عند الضرورة. يف مثل هذه احلاالت، قد يتم تطبيق اإليقايق
التايل ال جزء فقط من عالقة التحوط. على سبيل املثال، قد تُعدل نسبة التحوط بطريقة جتعل جزء من بند التحوط ال يعد جزءاً من عالقة التحوط، وب

 .يتم إيقاف حماسبة التحوط إال حلجم بند التحوط الذي مل يعد جزءاً من عالقة التحوط

ذات توقفت عالقة التحوط عن الوفاء مبتطلبات فعالية التحوط املتعلقة بنسبة التحوط ولكن ما زال هدف إدارة املخاطر لعالقة التحوط هذه هو إذا 
  لعالقة التحوط (مثل إعادة توازن التحوط) حبيث جتتمع معايري التأهيل مرة أخرى.  الشيء، فإن املصرف يعدل نسبة التحوط

ة لعقد اخليار يف بعض عالقات التحوط، حيدد املصرف القيمة احلقيقية للخيارات فقط. ويف هذه احلالة، يؤجل تغيري القيمة العادلة ملكون القيمة الزمني
وط، إىل احلد الذي يتعلق به بالبند املتحوط له ويعاد تصنيفه من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة يف الدخل الشامل اآلخر، على مدى فرتة التح

االعرتاف بالبنود غري املالية. ال تتضمن سياسة املصرف إلدارة املخاطر حتوطات البنود اليت تؤدي إىل االعرتاف عندما ال يؤدي البند املتحوط له إىل 
  .ذلك ألن خماطر املصرف تتعلق باملواد املالية فقطبالبنود غري املالية، و 

يار املتعلق بالبند إن البنود املتحوط هلا واليت حيددها املصرف هي بنود حتوط ذات صلة بالفرتة الزمنية، مما يعين أنه ُتطفأ القيمة الزمنية األصلية للخ
 .على سبيل املثال، وفقاً لطريقة القسط الثابت) على مدى فرتة عالقة التحوطاملتحوط له من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة على أساس منطقي (
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ط عرب لتحو دوات األأو الفرق على أساس العمالت  للعقود اآلجلة اآلجلت التحوط، يستبعد املصرف من التحديد العنصر عالقابعض في 

وتعترب معاجلة العنصر اآلجل للعقد اآلجل والعنصر على  ،مة الزمنية للخياراتيف هذه احلالة، ُتطبق معاملة مماثلة للحالة املطبقة على القي .العمالت
خبصوص أساس العملة أمرًا اختياريًا ويطبق اخليار على أساس كل حتوط على حدى، خبالف معاجلة القيمة الزمنية للخيارات اليت تعترب إلزامية. و 

ل مقايضات أسعار الفائدة عرب العمالت، عندما ُيستبعد العنصر اآلجل أو الفرق على عالقات التحوط واملشتقات اآلجلة أو العمالت األجنبية مث
 أساس العملة من التصنيف، فإن املصرف يعرتف عموماً بالعنصر املستبعد يف الدخل الشامل اآلخر.

 :التحوطات بالقيمة العادلة

خلسائر فيما عدا عندما حتوط أداة التحوط أداة حقوق امللكية احملددة بالقيمة العادلة يُعرتف بتغري القيمة العادلة ألدوات التحوط املؤهلة يف األرباح أو ا
 حتوطعندما لة دلعاالقيمة ط اتحوت عالقا املصرفحيدد لم من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويف هذه احلالة، يُعرتف به يف الدخل الشامل اآلخر. 

  ). FVTOCIالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (بالقيمة احملددة لملكية ط أداة حقوق التحوأداة ا
هلا  املخاطر املتحوطلی الذي ميكن أن يعزى إلة دلعاا القيمةغيري يف تباللة دلعاا يتم قياسه بالقيمةللبند املتحوط له الذي مل  القيمة الدفرتية تُعدل

، ال تُعدل (FVTOCI) بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وخبصوص أدوات الدين اليت تُقاس اخلسارةأو بح رلافي  مقابلجراء قيد إو 
باخلطر املتحوط له  القيمة الدفرتية كما هي بالفعل بالقيمة العادلة، ولكن يُدرج جزء الربح أو اخلسارة من القيمة العادلة على البند املتحوط له املرتبط

ندما يكون البند املتحوط له أداة حقوق ملكية حمددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل يف الربح أو اخلسارة بدًال من الدخل الشامل اآلخر. ع
 .ملطابقة أداة التحوط الدخل الشامل اآلخر )، تبقى أرباح / خسائر التحوط يفFVTOCIاآلخر (

ا يف نفس البن  .د مثل البند املتحوط لهعندما يُعرتف مبكاسب / خسائر التحوط يف األرباح أو اخلسائر، فإنه يُعرتف 

ن وجدت). ال يتوقف املصرف عن حماسبة التحوط إال عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء باملعايري املؤهلة (بعد إعادة التوازن، إ
اؤها أو ممارستها، وحيتسب االستبعاد لألثر  لقيمة اتعديل ء طفاإيتم املستقبلي. كما يتضمن ذلك حاالت انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إ

ا لتي ط هلا والمتحود الدفترية للبنوالة للقيمة دلعاا بالقيمة ة أو لمطفأالمقاسة بالكلفة الدين (أي أدوات ا الفعليةة لفائدل اطريقة معدُتستخدم بشأ
ال يتجاوز تاريخ التوقف عن يخ رمن تا اً ءبدرة لخساو األربح الها في ط لمتحوالمخاطر اعن  الناتجالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) 

  ط. لتحوامحاسبة 
 :حتوطات التدفق النقدي

نقدية يف ُيستدرك اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى املؤهلة واليت حتدد وتؤهل كتحوطات للتدفقات ال
بالتغري الرتاكمي يف القيمة العادلة للبند املتحوط له من  وهو مكون منفصل يف الدخل الشامل اآلخر، حمصوراً احتياطي التحوط للتدفقات النقدية، 

 .منه أي مبالغ أعيد تدويرها إىل الربح أو اخلسارة بداية التحوط مطروحاً 

ا سابقًا يف الدخل الشامل اآلخر وتراكم يف حقوق امل بيان الربح أو اخلسارة يف الفرتات اليت يؤثر فيها بند يف  لكيةيعاد تصنيف املبالغ املعرتف 
 فوراً  تصنيف هذا املبلغ، فإنه يعاد حدوث املعاملة يتوقعيعد املصرف  ملالتحوط على الربح أو اخلسارة، يف نفس سطر البند املتحوط له املستدرك. إذا 

 الربح أو اخلسارة.لی إ

قف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء باملعايري املؤهلة (بعد إعادة التوازن، إن وجدت). يتوقف املصرف عن حماسبة التحوط فقط عندما تتو 
اؤها أو ممارستها، أو عندما ال يعترب حدوث معاملة حتوط حمددة أ ًال مرًا حمتمويشمل ذلك احلاالت اليت تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إ

ا يف الدخل الشامل اآلخر ومراكمة يف حقوق امللكية يف ذلك بدرجة كبرية، وُحيتسب التوقف بأ ثر مستقبلي. تبقى أي أرباح / خسائر معرتف 
ا عند تسجيل املعاملة املتوقعة يف النهاية يف الربح أو اخلسارة. عندما يصبح حدوث معاملة كانت متوق عة غري الوقت يف حقوق امللكية ويعرتف 

ا مباشرة يف الربح أو اخلسارة لكيةباح / اخلسائر املرتاكمة يف حقوق املمتوقع، فإنه يعاد تصنيف األر    .ويعرتف 
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 :حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية

أداة علی  خسائر/  أرباحي بأتُعاجل حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية حماسبيًا على حنو مشابه لتحوطات التدفقات النقدية. ويعرتف 
 .وتراكم يف احتياطي حتويل العمالت األجنبية ل للتحوط يف الدخل الشامل اآلخرلفعاا التحوط املتعلقة باجلزء

ألرباح أو اإىل يُعاد تصنيف األرباح واخلسائر الناجتة عن أداة التحوط املتعلقة باجلزء الفعال للتحوط املرتاكم يف احتياطي حتويل العمالت األجنبية 
 .فس الطريقة كفروقات أسعار صرف العمالت األجنبية العائدة للعملة األجنبية كما هو موضح أعالهاخلسائر بن

  قروض وتسليفات  (ك)

القروض والتسليفات هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد، وغري مدرجة يف سوق مايل ناشط. تظهر القروض 
  املتوقعة.  االئتمانيةطفأة بعد تنـزيل مؤونة اخلسائر والتسليفات على أساس الكلفة امل

  موجودات ثابتة مادية   (ل)

  تظهر املوجودات الثابتة املادية على أساس الكلفـة التارخيية، بعد تنـزيل االستهالكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة، إن وجدت. 
ة املوجودات، باستثناء األراضي والدفعات على حساب نفقـات رأمسالية، باستعمال طريقة يتم احتساب استهالك املوجودات الثابتة املادية إلطفاء تكلف

  التالية : نتاجيةالقسط الثابت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لألصول املعنية باعتماد األعمار اإل
        %    
  ٥  مباين    
  ٢٠-١٠  وأثاث احلاسب وأجهزة معدات    
  ٢٥  نقل وسائط    
  ٢٠  أجهزة احلاسب    
  ٢٠  املأجور على حتسينات    

ويتم تسجيلها  إن األرباح واخلسائر الناجتة عن استبعاد أي من املوجودات الثابتة يتم حتديدها بالفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفرتية للموجودات
  ضمن بيان الدخل.

  موجودات غري ملموسة   (م)

أدناه وهي ختضع الختبار التدين يف  نتاجيةاألعمار اإل ستعمال طريقة القسط الثابت وفقغري امللموسة، باستثناء الشهرة، با املوجوداتإطفاء  يتم
  قيمتها.

    %  
  ٢٠  حاسوب برامج  
  ٥  الفروغ  

  املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون مستحقة  (ن)

ة ناقص أي خسائر تدين مرتاكمة. إن متلك مثل هذه لقد مت متلك عقارات تنفيذًا لضمانات على قـروض وتسليفات. تظهر هذه املوجودات بالكلف
خلف املوجودات هو منّظم من قبل السلطات املصرفية احمللية اليت توجب تصفية هذه املوجودات خالل مهلة سنتني من تاريخ التملك. ويف حال الت

  باح السنوية الصافية ويظهر ضمن بنود حقوق امللكية.عن التصفية فإن السلطة املنظمة املعنية توجب ختصيص احتياطي خاص للتصفية يؤخذ من األر 
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 صوليتم نقل األ جيب أن تباع.أو  املستملكة من األفضل أن تستخدم للعمليات الداخلية صولوفقًا لسياسة املصرف يتم حتديد ما إذا كانت األ
ة حسب قيمتها املستملكة صولاملفيدة للعمليات الداخلية لفئة األ  صولالدفرتية لألصل املضمون األصلي، أيهما أقل. يتم نقل األالقيمة أو  املشا

ا للبيع بالقيمة العادلة غري  صولالقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع لألأو  اليت يتم حتديد خيار بيعها ليكون اخليار األفضل، للموجودات احملتفظ 
   مع سياسة املصرف. شياً ااملالية يف تاريخ التملك وذلك مت

 املوجوداتاملستملكة من األفضل أن تستخدم للعمليات الداخلية أو جيب أن تباع. يتم نقل  املوجوداتلسياسة املصرف يتم حتديد ما إذا كانت  وفقاً 
ة حسب قيمتها املستملكة أو القيمة الدفرتية لألصل املضمون األصلي، أيهما أقل. يتم  املوجوداتاملفيدة للعمليات الداخلية لفئة  نقل املشا

ا للبيع بالقيمة العادلة أو القيمة العادلة ناقصًا تكاليف ال املوجودات بيع اليت يتم حتديد خيار بيعها ليكون اخليار األفضل، للموجودات احملتفظ 
   غري املالية يف تاريخ التملك وذلك متاشياً مع سياسة املصرف. للموجودات

  ة التدين يف قيمة موجودات ملموسة وغري ملموس  (س)

يفاء لديون) لتحديد بتاريخ كل بيان وضع مايل، يقوم املصرف مبراجعة القيم الدفرتية ملوجوداته امللموسة وغري امللموسة (مبا فيها املوجودات املأخوذة است
ا خسارة تدين يف قيمتها. إن وجد هكذا مؤشر، يتم تقدير القيم ة االسرتدادية لألصل فيما إذا كان يوجد أي مؤشر بأن تلك املوجودات قد أصا

  لتحديد مدى خسارة تدين القيمة (إن وجدت).
يتم حسم التدفقات القيمة االسرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة ناقص كلفة البيع والقيمة االستعمالية. عند حتديد القيمة االستعمالية، 

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

ي القيمة االسرتدادية. تقيد خسارة تدنـي إذا كان تقدير القيمـة االسرتدادية لألصل أقـل من قيمته الدفرتية، يتم إنقاص القيمة الدفرتية لألصل لتواز 
دفرتيًا بقيمة إعادة التقييم، ويف هذه احلالة تعامل خسارة تدين القيمة   القيمة حاًال يف األرباح أو اخلسائر، إال إذا كان األصل املختص مسجالً 

  كتخفيض لوفر إعادة التقييم ( املقيد سابقاً ).
حقاً، يتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل (وحدة منتجة لتدفقات نقدية) إىل أن تصل إىل التقدير املعّدل يف حال أن خسارة تدين القيمة انعكست ال

خسارة تدين قيمة  لقيمتها االسرتدادية، لكن حبيث أن القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن أن حتدد فيما لو مل يتم قيد
ة لتدفقات نقدية ) يف سنوات سابقة. يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة حاًال يف بيان الدخل، إال إذا كان األصل املختص لألصل ( وحدة منتج

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

اية اخل  (ع)   دمة للموظفنيمؤونة تعويضات 

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

اية اخلدمة.التزامليس على املصرف أي    ات أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض 
  املؤونات  (ف)

ب يتم قيد املؤونات إذا، نتيجة حدث سابق، ترتب على املصرف موجب قانوين أو استنتاجي ميكن تقديره بشكل موثوق، وأنه من احملتمل أن يتوج
  تصادية إىل اخلارج لتسديد املوجب. اق منافعإجراء تدفق 
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  صايف إيرادات الفوائد  (ص)

ا للمتاجرة أو تلك املقاسة أو احمل ا حمتفظ  ددة بالقيمة العادلة يتم إثبات إيرادات وأعباء الفوائد جلميع األدوات املالية باستثناء تلك املصنفة على أ
كـ "إيرادات فوائد" و "أعباء فوائد " يف حساب األرباح أو اخلسائر باستخدام طريقة الفائدة من خالل األرباح الصافية يف "صايف إيرادات الفوائد"  

ضمن حركة القيمة العادلة خالل  (FVTPL) أو اخلسارة رباحالفعالة. كما ُتدرج الفوائد على األدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األ
 .."رئأو اخلسا رباحبالقيمة العادلة من خالل األاألدوات املالية للمتاجرة  أرباح على حمافظةالفرتة، انظر "صايف 

هو السعر الذي ُخيفض بالضبط التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألداة املالية خالل العمر املتوقع لألداة املالية أو،  (EIR) يةمعدل الفائدة الفعل
أو املطلوبات املالية. كما تقدر التدفقات النقدية املستقبلية مبراعاة مجيع الشروط  للموجوداتالدفرتية  ، لفرتة أقصر، إىل صايف القيمةقتضاءعند اال

  .التعاقدية لألداة
مجيع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة بني أطراف العقد واليت تكون إضافية وتنسب مباشرة إىل ترتيبات  يةيتضمن احتساب سعر الفائدة الفعل

من خالل ض احملددة، وتكاليف املعاملة، ومجيع األقساط األخرى أو اخلصومات األخرى. وفيما يتعلق باملوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة اإلقرا
  .األويلاالعرتاف ألرباح أواخلسائر، تُثبت تكاليف املعامالت يف الربح أو اخلسارة عند ا

ياً (أي ائتمانن خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على القيمة الدفرتية اإلمجالية للموجودات املالية غري املتدنية ُحتتسب إيرادات الفوائد / أعباء الفوائد م
متوقعة) أو إىل الكلفة املطفأة للمطلوبات املالية. وخبصوص  يةائتمان على أساس الكلفة املطفأة لألصل املايل قبل التسوية ألي خمصص خسارة

ياً ائتمانياً، ُحتتسب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على الكلفة املطفأة للموجودات املالية املتدنية ائتمانملتدنية املوجودات املالية ا
ياً ائتمانوهي متدنية  اشرتيتاملتوقعة). أما خبصوص املوجودات املالية اليت نشأت أو  ئتمانخمصص خسائر اال القيمة الدفرتية ناقصاً (أي إمجايل 
(POCI)) فإن معدل الفائدة الفعال ،EIR املتوقعة ( االئتمانية) يعكس اخلسائرECLs( التدفقات النقدية املستقبلية املتوقع استالمها  يف حتديد

 .من األصل املايل

 صايف إيرادات الرسوم والعموالت  (ق)

تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعال (انظر أعاله). كما تتضمن الرسوم تتضمن إيرادات الرسوم والعموالت واألعباء رسومًا غري الرسوم اليت 
علقة املدرجة يف هذا اجلزء من بيان الربح أو اخلسارة للمصرف، ضمن أمور أخرى، الرسوم املفروضة على خدمة القرض، ورسوم عدم االستخدام املت

 لك إىل ترتيب حمدد لإلقراض ورسوم التمويل املشرتك للقروض. ات القروض عندما يكون من غري احملتمل أن يؤدي ذالتزامب

  .ُحتتسب أعباء الرسوم والعموالت فيما يتعلق باخلدمات عند استالم اخلدمات
 أرباح على حمفظة األوراق املالية للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائرصايف   (ر) 

واخلسائر الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة  رباحبالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مجيع األيشمل صايف الدخل من األدوات املالية 
  لصلة.ذات األسهم ح اباوأرئد الفوادات وأعباء ايرإلك ذبما في للموجودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر 

 باحتوزيعات األر   (ش) 

  .تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند إثبات حق استالم املدفوعات
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  ضريبة الدخل  (ت)

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

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

جلائز اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان الدخل املوحد بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري ا األرباح ختتلف
  تنـزيلها من الوعاء الضرييب.

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

  أو حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.

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

ويتم ختفيضها يف حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من املوحدة املرحلية املوجزة املالية  ملعلوماتملوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ ايتم مراجعة رصيد ا
  تلك املوجودات الضريبية جزئياً أو كلياً.

  النقد وما يوازي النقد  (ث)

  ة تقل عن ثالثة أشهر.يتضمن النقد وما يوازي النقد أرصدة ذات استحقاقات تعاقدية أساسي
  
  المقررات المحاسبية الهامة والمصادر االساسية لعدم اليقين في التقدير  -٤

، يتوجب على اإلدارة أن تتخذ قرارات وتقوم بتقديرات وافرتاضات بشأن القيم ٣عند تطبيق السياسات احملاسبية للمصرف، املذكورة يف االيضاح 
ا تبىن على أساس اخلربة السابقة وعوامل  الدفرتية ملوجودات ومطلوبات ال تتوضح بسهولة من مصادر أخرى. إن التقديرات واالفرتاضات اخلاصة 

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

ا بصورة مستمرة، يتم إجراء القيود الناجتة عن تعديل ال تقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية اليت حيصل فيها يتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات اخلاصة 
حلالية وفرتات تعديل التقدير وذلك إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفرتة، أو يف فرتة التعديل وفرتات الحقة إذا كان التعديل يؤثر على الفرتة ا

  الحقة. 
  ية:املقررات احملاسبية اهلامة عند تطبيق السياسات احملاسب  .أ)٤(

  املتوقعة االئتمانيةخمصص اخلسائر 

ا وتقدير خماطر الزيادة ا هلامة يف يتطلب من إدارة املصرف استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقا
ا ومعلومات القياس املستقبلية خلاالعرتاف للموجودات املالية بعد  ئتمانخماطر اال املتوقعة. إن أهم السياسات  ئتمانسائر االاألويل 

  والتقديرات املستخدمة من قبل إدارة املصرف مفصلة أدناه:



 

- ٣٣ -  

  تقييم منوذج األعمال

مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم واختبار منوذج األعمال.  نتائج اختبارعلی يعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية 
لتحقيق هدف أعمال معني. ويتضمن هذا  منوذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة جمموعات املوجودات املالية معاً  صرفاملحيدد 

 التقييم احلكم الذي يعكس مجيع األدلة ذات الصلة مبا يف ذلك كيفية تقييم أداء املوجودات وقياس أدائها، واملخاطر اليت تؤثر على أداء
اوكيفية إدا املوجودات . يراقب املصرف املوجودات املالية املقاسة بالكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واليت مت ر

ا. وتعترب املراقبة جزءًا  من استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلدف من األعمال احملتفظ 
وإذا كان من غري ، حول ما إذا كان منوذج األعمال الذي يتم مبوجبه االحتفاظ باملوجودات املالية املتبقية مناسباً  صرفصل للماالتقييم املتو 
  لتصنيف تلك املوجودات. اً مستقبلي اً هناك تغيري يف منوذج األعمال وبالتايل يتم إدخال تغيري  ألناملناسب 

  ئتمانزيادة هامة يف خماطر اال

اخلسارة األوىل، أو شهرًا ملوجودات املرحلة  )١٢(املتوقعة ملدة  االئتمانيةاملتوقعة كمخصص يعادل اخلسارة  االئتمانيةخلسارة يتم قياس ا
 مانئت. ينتقل األصل إىل املرحلة الثانية يف حال زيادة خماطر االالثالثةأو املرحلة  الثانيةعلى مدى العمر الزمين للموجودات من املرحلة  االئتمانية

. وعند تقييم ما ئتمانما الذي يشكل زيادة كبرية يف خماطر اال )٩(لتقارير املالية رقم ل. ال حيدد املعيار الدويل ويلاألاالعرتاف بشكل كبري منذ 
ستقبلية املعقولة يف االعتبار املعلومات الكمية والنوعية امل صرفيأخذ امل، ألي من املوجودات قد ارتفعت بشكل كبري ئتمانإذا كانت خماطر اال

واليت تؤدي إىل تغري التصنيف ضمن املراحل  ئتمانيف التقديرات املستخدمة من قبل إدارة املصرف املتعلقة بالتغري املهم يف خماطر اال واملدعومة
  ).٣و  ٢و ١الثالث (

  مماثلة يةائتمان إنشاء جمموعات من املوجودات ذات خصائص خماطر

املتوقعة على أساس مجاعي، يتم جتميع األدوات املالية على أساس خصائص املخاطر املشرتكة (مثل نوع  انئتمعندما يتم قياس خسائر اال
األويل، الفرتة املتبقية لتاريخ اإلستحقاق، الصناعة، املوقع اجلغرايف للمقرتض، االعرتاف ، نوع الضمانات، تاريخ ئتماناألداة، درجة خماطر اال

بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال مماثلة. إن هذا األمر مطلوب لضمان  ئتمانمة خصائص خماطر االمدى مالء املصرفاخل). يراقب 
، تكون هناك إعادة تقسيم للموجودات بشكل مناسب. وقد ينتج عن ذلك إنشاء حمافظ جديدة ئتمانأنه يف حالة تغيري خصائص خماطر اال

  املماثلة لتلك اجملموعة من املوجودات. ئتمانضل خصائص خماطر االأو نقل موجودات إىل حمفظة حالية تعكس بشكل أف

  إعادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ

(أو عندما تنعكس تلك الزيادة الكبرية)  ئتمانعند حدوث زيادة كبرية يف خماطر اال يعد إعادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ أكثر شيوعاً 
ا بني  االئتمانيةمن اخلسائر  وبالتايل تنتقل األصول ضمن  إىل آخر، أو العكس، ولكنها قد حتدث أيضاً  شهراً  )١٢(املتوقعة اليت ترتاوح مد

أو مدى احلياة ولكن مقدار تغيريات اخلسائر  شهراً  )١٢(املتوقعة ملدة  االئتمانيةاحملافظ اليت يستمر قياسها على نفس األساس من اخلسائر 
  .من احملافظ ئتمانالختالف خماطر اال نظراً خيتلف  ةاملتوقع االئتمانية
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  املصادر الرئيسية للتقديرات غري املؤكدة   .ب)٤(

ا  مصرففيما يلي التقديرات الرئيسية اليت استخدمتها اإلدارة يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية لل واليت هلا التأثري األكثر أمهية على املبالغ املعرتف 
  :ملاليةالبيانات ايف 

  مبدأ االستمرارية:

يف قامت إدارة املصرف بتقييم قدرة املصرف على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة بأن املصرف ميتلك املوارد الالزمة ملواصلة األعمال 
ري على قدرة املصرف املستقبل املنظور. باإلضافة إىل ذلك، إن إدارة املصرف ليست على علم بأي شكوك جوهرية اليت قد تؤثر بشكل جوه

  على االستمرار كمنشأة مستمرة. وبالتايل إن املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة حمضرة على أساس مبدأ االستمرارية.
  تحديد القيم العادلة:

(ز).  ٣مذكور يف االيضاح إن حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا سعر سوق ميكن حلظه يتطلب استعمال تقنيات تقييم كما هو 
متفاوتة  وبالنسبة لألدوات املالية املتداولة بشكل غري متكرر وأسعارها قليلة الشفافية، فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات

  ألداة املعنية.من األحكام تعتمد على السيولة، الرتكيز، عوامل سوق غري أكيدة، افرتاضات تسعري، وخماطر أخرى تؤثر على ا

كون فيها تستخدم املعطيات غري املنظورة يف قياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفرة، وبالتايل تنطبق يف احلاالت اليت ت
ن متثل السعر املقبول للتفرغ حركة السـوق بتاريخ التقييم ضعيفة هذا إن وجدت، وجيب أن تبقى الغـاية من قيــاس القــيمة العــادلة نفسها، أي أ

ملطلوبات أدوات مالية. يتم الوصول إىل املعطيات غري املنظورة باالعتماد على أفضل  لتزامعنها من مالك األدوات املالية أو صاحب اال
تطبيق معدالت حسم معينة  املعلومات املتوفرة يف ظل الظروف احمليطة، واليت ميكن أن تتضمن املعلومات املتوفرة لدى املنشأة باإلضافة إىل

لة من عمًال باالجراءات الداخلية للمصرف وذلك ضمن منوذج التقييم املستخدم يف تقييم حمفظة األوراق املالية الظاهرة على أساس القيمة العاد
 خالل األرباح أو اخلسائر وعلى أساس الكلفة املطفأة.

تقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات / السوق وحتديد املعلومات املستقبلية ذات الصلة املسالنظرة  ،حتديد العدد والوزن النسيب للسيناريوهات
  بكل سيناريو

معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية ملختلف  صرفيستخدم امل، املتوقعة االئتمانيةعند قياس اخلسارة 
  ركات على بعضها البعض.احملركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه احمل

  احتمال التعثرنسبة 
 السداد عن التعثر الحتمالية تقديراً احتمال التعثر  نسبةاملتوقعة. وتعترب  االئتمانيةيف قياس اخلسارة  رئيسياً  احتمال التعثر مدخالً  نسبة تشكل
  لتوقعات املتعلقة بالظروف املستقبلية.فرته زمنية معينة، واليت تشمل إحتساب البيانات التارخيية واالفرتاضات وا مدى على

  يف حال التعثراخلسارة 

. وهو يستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة يف السدادالتعثر  عنهي تقدير للخسارة الناجتة يف حال التعثر تعترب اخلسارة 
  املتكاملة. االئتمانيةلنقدية من الضمانات اإلضافية والتعديالت وتلك اليت يتوقع املمول حتصيلها، مع األخذ يف اإلعتبار التدفقات ا

  المقدرة للموجودات الثابتة: نتاجيةاألعمار اإل

اية كل فرتة مالية. خالل الفرتة مل تظهر أية مؤشرات  نتاجية) أعاله إن املصرف يراجع األعمار اإل٣يف اإليضاح رقم ( موضحكما هو  يف 
  ملقدرة للموجودات الثابتة.تدعو إىل تغيري األعمار ا
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 تدني قيمة الموجودات غير المالية وتكوين المؤونات الالزمة:

ا اجلمهورية العربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لألصول  الظروفيف ظل  غري املالية وذلك من خالل الراهنة اليت متر 
. باعتقاد اإلدارة، ال توجد مؤشرات لتكوين لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر على تدين قيمتهاالدفرتية هلذه األصول  للقيمإجراء مراجعة 

  مؤونات تدين إضافية.
  
   المركزي سورية مصرف لدى أرصدةو  نقد  -٥

 يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           ٢٠١٩آذار  ٣١كما في         
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          )معّدلة (مدققة ٢٠١٨          (غير مدققة)           
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ٦,٦٩٧,١٨٥,٢٤٣        ١٢,٩٦٥,٧٣٤,٨٣٥        ١٤,٠٥٥,٣٠٩,١٨٢     نقد يف اخلزينة
    ٥٧,٦٢٤,٥٥٠        ٥٠,٦٣٩,٢٩٤        ٥٠,٦٣٣,٠١٠    نقد يف الفروع املغلقة *

  لدى مصرف سورية املركزي أرصدة
    ٦٣,٢٩٦,٢٨٩,٣٦٣        ٨٥,٨٩٠,٩٥٧,٩٩٩        ٦٢,٦٢٤,٥٣٨,٥٣٦    بات جارية وحتت الطلبحسا  
    -          ٢,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠        ٢,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠    ودائع ألجل  
    -          -          ١,٩١٨,٩٣٥,٧٠١    ***ن املصرف املركزيمشهادات إيداع مشرتاة   
    ١٠,٠٥٥,٣٧٥,٦٤٠        ١٢,٧١٧,٠٦٨,٥٢٣        ١٢,٢٣٢,٦٧٤,٨٥٦    **احتياطي نقدي إلزامي  
    ١٨,٤٤٩,٩٦٨        ١٨,٤٤٩,٩٦٨        ١٨,٤٤٩,٩٦٩    حساب جممد لدى مصرف سورية املركزي  

        ٨٠,١٢٤,٩٢٤,٧٦٤        ١١٣,٨٢٢,٨٥٠,٦١٩          ٩٣,٠٨٠,٥٤١,٢٥٤    
  )  ٤,٤٣٦,٨٥٣(  )    ٣٥,٩٩٩,٥٦٧(  )  ٢٥,٥٦٩,٧٥٧(  متوقعة يةائتمان مؤونة خسائر

        ٨٠,١٢٠,٤٨٧,٩١١        ٥٢١١٣,٧٨٦,٨٥١,٠          ٩٣,٠٥٤,٩٧١,٤٩٧    

، وال يوجد حتويالت ٢٠١٨كانون األول   ٣١ما يف كو  ٢٠١٩آذار  ٣١لدى مصرف سورية املركزي مصنفة ضمن املرحلة األوىل كما يف  رصدةإن األ
  .٢٠١٨كانون األول   ٣١ملنتهية يف وللسنة ا ٢٠١٩آذار  ٣١معدومة خالل فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  أو أرصدة بني املراحل األوىل، الثانية، الثالثة

بالعمالت  ٤٦,٧٣٨,٨٥٥لرية سورية ومبلغ  ٣,٨٩٤,١٥٥مبلغ دوما، إدلب، القنيطرة، دير الزور والرقة) ( بلغ النقد املوجود يف الفروع املغلقة  *
بالعمالت  ٤٦,٧٤٥,١٤١ومبلغ لرية سورية  ٣,٨٩٤,١٥٥(مقابل  (غري مدققة) ٢٠١٩آذار  ٣١مقّومة باللريات السورية كما يف  جنبيةاأل
خرى ). علمًا بأن عقود التأمني تشتمل فقط على تغطية النقد واملوجودات األ٢٠١٨كانون األول   ٣١مقّومة باللريات السورية كما يف  جنبيةاأل

ليه مت تكوين مؤونات بنسب من احلريق والسرقة وال تشتمل على تعويض األضرار املتعلقة باألحداث االستثنائية كأعمال الشغب والتخريب، وع
  ).١٧ضمن بند املخصصات املتنوعة (إيضاح رقم  املوحدة املاليةبيانات ال إعدادمتفاوتة حسب األضرار املتوقعة واليت مل يتم حصرها حىت تاريخ 

  تاريخ ٥٩٣٨ رقم الوزراء جملس رئاسة عن الصادر القرار علىبناًء  و السورية العربية اجلمهورية يف املطبقة املصرفية والتشريعات للقوانني وفقاً   **
 الطلب، حتت الودائع متوسط من %٥ بنسبة املركزي ةسوري مصرف لدى إلزامي نقدي باحتياطي حتتفظ أن املصارف على ٢٠١١ أيار ٢ 

  .السكين اإلدخار ودائع باستثناء ألجل والودائع التوفري ودائع
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  .للمصرف التشغيلية األنشطة يف استعماله يتم وال إلزامي االحتياطي هذا إن
ا لدى مصرف سورية املركزي بتاريخ  ٢٠يتضمن هذا البند شهادات إيداع (  *** من تستحق بعد سنة  ٢٠١٩شباط  ٢٣شهادة) مت االكتتاب 
بتاريخ  %٤,٥لرية سورية لكل شهادة وقد مت تسديد القيمة خمصومة مبعدل  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠الكتتاب وتبلغ قيمتهااالمسية عند استحقاقها ا

  التسوية.
  
   مصارف لدى أرصدة  -٦

 يتكون هذا البند مما يلي:
    (غير مدققة) ٩٢٠١آذار  ٣١      
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      
    ٢٦,٣٨٩,٤٢١,٤٥٤  ٢٥,٩١٤,٤٢٦,٥١٨    ٤٧٤,٩٩٤,٩٣٦  *الطلب حتتو  جارية حسابات

    ٣,٨١٤,٠١٥,٥٥٤    ٣,٧٥٥,٣٣٤,٦٥٤    ٥٨,٦٨٠,٩٠٠  أشهر أوأقل) ٣خالل فرتة  ودائع ألجل (استحقاقها األصلي
  )    ١١,٩٥٢,٠٢٦(  )  ١١,٨٠٢,٩٩٣(  )  ١٤٩,٠٣٣(  متوقعة يةائتمان مؤونة خسائر

    ٣٠,١٩١,٤٨٤,٩٨٢  ٢٩,٦٥٧,٩٥٨,١٧٩    ٥٣٣,٥٢٦,٨٠٣    
  

    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨األول  كانون ٣١كما في       
    المجموع      جيةخار  مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      
    ٢٠,٣١٨,٨٦١,٢١٩  ١٨,٥٣١,٣٠٦,١٨٣    ١,٧٨٧,٥٥٥,٠٣٦  *الطلب حتتو  جارية حسابات

    ٢,١٠١,٠٢١,٢٧٣    -      ٢,١٠١,٠٢١,٢٧٣  أقل)أو  أشهر ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فرتة 
  )    ٢٥,٢١٤٧,٤(  )  ٤,٩٥٥,٢٤٨(  )  ٩٦٦,٤٦٩٢,(  متوقعة يةائتمان خسائر مؤونة

    ٢٢,٤١٢,٤٥٧,٢٧٨  ١٨,٥٢٦,٣٥٠,٩٣٥    ٣,٨٨٦,١٠٦,٣٤٣    

  
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨كانون الثاني  ١كما في       
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      
٢٧,٥٦٣,١٣٥,٧٢٧    ١٩,٥٥٧,٨٦٠,٤٢٣    ٨,٠٠٥,٢٧٥,٣٠٤  الطلب حتتو  جارية حسابات
    

    ٥,٩٥٤,٦٨٠,٠٠٠    ٥,٩٢٩,٦٨٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  أشهر أوأقل) ٣قها األصلي خالل فرتة ودائع ألجل (استحقا
  )    ١٢,٤١٨,٧١٣(  )  ٩,٨٧٦,٠٩٦(  )  ٢,٥٤٢,٦١٧(  متوقعة يةائتمان خسائر مؤونة

    ٣٣,٥٠٥,٣٩٧,٠١٤  ٢٥,٤٧٧,٦٦٤,٣٢٧    ٢,٦٨٧٨,٠٢٧,٧٣    

وىل، األ(، وال يوجد حتويالت بني املراحل ٢٠١٨كانون األول   ٣١و  ٢٠١٩ آذار ٣١لدى مصارف مصنفة ضمن املرحلة األوىل كما يف  رصدةإن األ
  .٢٠١٨كانون األول   ٣١والسنة املنتهية يف  ٢٠١٩آذار  ٣١يف  املنتهيةمعدومة خالل فرتة الثالثة أشهر  أو أرصدة )الثالثةو الثانية، 
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مقابل ((غري مدققة)  ٢٠١٩آذار  ٣١سورية كما يف  لرية ٢٦,٣٨٩,٤٢١,٤٥٣لدى املصارف اليت ال تتقاضى فوائد  رصدةبلغت األ
  .)٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٢٠,٣١٨,٨٦١,٢١٩

 ٣١لرية سورية كما يف  ١٢,٤٥٧,٨٣٧ (تأمينات نقدية) مرتبطة بعمليات جتارية تتضمن حسابات جارية وحتت الطلب أرصدة مقيدة السحب 
  ).٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١٢,٤٥٧,٨٣٧(غري مدققة) (مقابل  ٢٠١٩آذار 

ة باللريات السورية مبلغ بلغت قيمتها املعادلو  يورو ٣٠٠,٠٠٠بتسديد كفالة خارجية بالعمالت األجنبية بقيمة  ٢٠١٤قام املصرف خالل عام 
وقد مت  )٢٠١٨كانون األول   ٣١ا يف لرية سورية كم ١٤٩,٤٧٢,٠٠٠(مقابل (غري مدققة)  ٢٠١٩آذار  ٣١لرية سورية كما يف  ١٤٦,٧٣٠,٠٠٠

  .تكوين مؤونة لتغطية كامل املبلغ املدفوع بالعملة األجنبية حلني االنتهاء من اإلجراءات القانونية
  املدفوعة حمفظة الكفاالت اخلارجية

    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           ٢٠١٩آذار  ٣١كما في         
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة)           
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ١٥٦,٠٣٩,٠٠٠        ١٤٩,٤٧٢,٠٠٠        ١٤٦,٧٣٠,٠٠٠     قيمة الكفالة مقومة باللرية السورية
  )  ١٥٦,٠٣٩,٠٠٠(  )  ١٤٩,٤٧٢,٠٠٠(  )  ١٤٦,٧٣٠,٠٠٠(  خمصص حمفظة الكفاالت اخلارجية املدفوعة

          -          -          -    
  

  املدفوعة حمفظة الكفاالت اخلارجيةحركة خمصص 
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           ٢٠١٩آذار  ٣١كما في         
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة)           
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ١٦٢,٣٥٤,٠٠٠        ١٥٦,٠٣٩,٠٠٠        ١٤٩,٤٧٢,٠٠٠    الفرتة / السنة رصيد بداية ا
  )  ٦,٣١٥,٠٠٠(  )  ٦,٥٦٧,٠٠٠(  )  ٢,٧٤٢,٠٠٠(  فروقات سعر الصرف

اية      ١٥٦,٠٣٩,٠٠٠        ١٤٩,٤٧٢,٠٠٠        ١٤٦,٧٣٠,٠٠٠    الفرتة / السنةرصيد 
  
    مصارف لدى إيداعات  -٧

 يتكون هذا البند مما يلي:
    (غير مدققة) ٩٢٠١آذار  ٣١      
    المجموع      خارجية مصارف      حليةممصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٦٨,٠٩٦,٧٣٢,٢٣٧  ٦٧,٦٤٩,٧٠١,٦٣٢    ٤٤٧,٠٣٠,٦٠٥  ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر)
  )    ٤٩٩,٠٧٣,٣٩٤(  )  ٤٩٨,٩٦٩,٩٣٠(  )  ١٠٣,٤٦٤(  متوقعة يةائتمان خسائر مؤونة

    ٥٨,٨٤٣٦٧,٥٩٧,٦  ٦٧,١٥٠,٧٣١,٧٠٢    ٤٤٦,٩٢٧,١٤١    
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     (مدققة معّدلة) ٢٠١٨األول  كانون ٣١كما في      
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦  ٧٠,٣٠٢,٠٢٦,٣٠٦    ٤٤٦,٤٦١,٥٥٠  ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر)
  )    ٥٤٠,٨٧٨,٢١٤(  )  ٢٧٩,٧٧٤٥٤٠,(  )  ١٠٣,٩٣٥(  متوقعة يةائتمان خسائر مؤونة

    ٧٠,٢٠٧,٦٠٩,٦٤٢  ٦٩,٧٦١,٢٥٢,٠٢٧    ٤٤٦,٣٥٧,٦١٥    
  

     (مدققة معّدلة) ٢٠١٨كانون الثاني   ١كما في      
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٨٠,٣١٢,٥٤٤,٧٨٧  ٧٠,٣١٠,٤٩٥,٥٩١  ١٠,٠٠٢,٠٤٩,١٩٦  ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر)
  )    ٤٨٧,٦١١,٢٨٨(  )  ٤٦٢,٨٣٩,٦٧٧(  )  ٢٤,٧٧١,٦١١(  متوقعة يةائتمان خسائر مؤونة

    ٧٩,٨٢٤,٩٣٣,٤٩٩  ٦٩,٨٤٧,٦٥٥,٩١٤    ٩,٩٧٧,٢٧٧,٥٨٥    

ني املراحل ، وال يوجد حتويالت ب٢٠١٨كانون األول   ٣١و  ٢٠١٩آذار  ٣١إن اإليداعات لدى مصارف مصنفة ضمن املرحلة األوىل كما يف 
  .٢٠١٨كانون األول   ٣١والسنة املنتهية يف  ٢٠١٩آذار  ٣١يف  املنتهيةمعدومة خالل فرتة الثالثة أشهر  أو أرصدة )الثالثةو األوىل، الثانية، (
  
 والخسائر رباحبالقيمة العادلة من خالل قائمة األ مالية موجودات  -٨

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           ٢٠١٩آذار  ٣١كما في         
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة)           
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦        ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩        ٢٦,٢٩٥,٨٨٤      أسهم

        ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦        ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩       ٢٦,٢٩٥,٨٨٤    

علــى شــكل أســهم قــام املصــرف بشــرائها  ســورية -بنــك عــودة ، اســتثمارات يف واخلســائر ربــاحبالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة األدات املاليــة متثــل املوجــو 
  ، واستثمارات على شكل أسهم للشركة التابعة يف شركات حملية مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية.٢٠١٨ عامخالل 

ســهم مصــرف قطــر الــوطين ســورية ليــتم إدراجهــا ضــمن املوجــودات املاليــة أأخــذ جملــس اإلدارة قــراراً بإعــادة تصــنيف ، ٢٠١٩ن عــام ول مــخــالل الربــع األ
  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر.
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  المباشرة االئتمانية التسهيالت صافي  -٩

 يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون الثاني  ١كما في           األول كانون  ٣١كما في           ٢٠١٩آذار  ٣١كما في         
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة)           
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  الشركات الكربى
      ٤,٨٦٤,٩٠١,٢٨١        ٥,١٨٨,٣٤٢,٨٢١        ٦,٥٧١,٧٧٧,٤٠٨    مدينة جارية حسابات  
    ٢٥,٥٨٨,٢٦٩,٨٦٢        ٥٢,٤٧١,٩٥٣,٢٨٧        ٥٥,٦٩٢,٦١٥,٦٦٠    وسلف قروض  
  )    ٢٧٨,١٤٠,٧٣٩(  )  ٦٩٠,١٠٥,٤٧٢(    )  ٥٧٤,٢٨٧,٩٦١(  قروض عن مقدماً  مقبوضة فوائد  
    ٤,٩٣٧,٨٨٠        -            ٥٨٩,١٩٤    ائتمانبطاقات   
    ١٥٤,٤٥٠,٠٠٠        -          -      سندات حمسومة  
  )    ٥٧٢,١٥,٧٨٠  (      -          -      فوائد مقبوضة مقدماً غري حمققة على سندات حمسومة  

        ٣٠,٣١٨,٦٣٧,٧١٢        ٥٦,٩٧٠,١٩٠,٦٣٦        ٦١,٦٩٠,٦٩٤,٣٠١    
  فراد (التجزئة)األ
    ٩٠٣,٥٢٦,٠٠٠        ١,٠٢٩,٩٤١,٨٠٧        ١,٠٦٧,٢١٩,٢٦٤    حسابات جارية مدينة  
    ١٥,٠٧٨,١٨١,٨٤٧        ٢٠,٣٨٣,٩٧٦,٤٧٥        ٢٠,٥٣٧,٩٠٢,٤٥٦    وسلف قروض  
  )    ٣٨,٢٨٢,٢٦٩  (  )  ١١١,٧٨٣,٣٨٣(  )  ١١٤,٩٣١,٤٩٥(  القروض عن مقدماً  مقبوضة فوائد  
    ١٧٠,٨٩٢,١٤٧        ١٣١,٣٠٧,٦١٤        ١١١,٦٥١,١٨١    ائتمان بطاقات  
        ١٦,١١٤,٣١٧,٧٢٥        ٢١,٤٣٣,٤٤٢,٥١٣        ٢١,٦٠١,٨٤١,٤٠٦    

      الشركات الصغرية واملتوسطة
    ١,٠٩٩,١٢٨,٨١٠        ١,٠٠٢,٧٦٣,٥١٥        ١,٠١٩,٥٢٥,٦٠٢    مدينة جارية حسابات  
    ٦,٨٢٣,٥٩٢,٢٧٦        ٩,٧٢١,٥٣٩,٠٠٤        ١٠,١٧٦,٥٩١,٣١٨    سلفو  قروض  
  )    ٥٩,٠٨١,١٠٤  (  )  ١٢٢,٥٧٦,٥٦٣(  )  ١٢٧,٣٢٧,٢٣٣(  قروض عن مقدماً  مقبوضة فوائد  

        ٩٨٢,٦٣٩٣٧,٨٦,        ١٠,٦٠١,٧٢٥,٩٥٦        ١١,٠٦٨,٧٨٩,٦٨٧    

   ٥٤,٢٩٦,٥٩٥,٤١٩        ٨٩,٠٠٥,٣٥٩,١٠٥      ٩٤,٣٦١,٣٢٥,٣٩٤    المجموع
  )    ٦,١٦٨,٧٥٦,٦٣٠(  )  ٥,٤١٨,٧٥٧,٩٧٣(  )  ٥,٦٧٨,٦٧٤,٥٨٨(  متوقعة يةائتمان ئرخسا مؤونة
  )    ٦,٦٣٩,٠٣٦,٦٩١(  )  ٧,٥٩٣,٧٩٦,١٩٠(  )  ٨,٠١٩,٦٧٤,٨٦١(  معلقة فوائد

    ٤١,٤٨٨,٨٠٢,٠٩٨        ٧٥,٩٩٢,٨٠٤,٩٤٢        ٨٠,٦٦٢,٩٧٥,٩٤٥    املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف
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  :خالل الفرتة/ السنة باشرةامل االئتمانيةتسهيالت ال أرصدةفيما يلي احلركة على 
    (غير مدققة) ٢٠١٩آذار  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٨٩,٠٠٥,٣٥٩,١٠٥      ١٥,٦٧٤,٠٢٩,٧٦٤      ٢٠,٠٦٩,٩١٠,٦٢٩      ٥٣,٢٦١,٤١٨,٧١٢    فرتةالبداية يف  كما  الرصيد

    ١١,٧٣٨,٧٨٨,٩٤٠        ٥٣٥,٧٥٣,٧٨٩        ٤,٨١٥,٠٦٣,٥٧٩        ٦,٣٨٧,٩٧١,٥٧٢    التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة
  )  ٦,٣٧٢,٦٢٢,٦٣٥(  )  ١,٠٢٨,٦٤٥,٢٨٦(  )  ١,٨٤٨,٧٤١,١٧٩(  )  ٣,٤٩٥,٢٣٦,١٧٠(  التسهيالت املسددة خالل الفرتة

    -      )  ٢٩٧,٩٠٨,٥٧٣(  )  ٧,٦٧٣,٦٤٩,٦٤٩(      ٧,٩٧١,٥٥٨,٢٢٢    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٦٢٩,٢٨٩,٩٨٢(      ٧,٩٣٢,١٦٢,٠١٩    )  ٧,٣٠٢,٨٧٢,٠٣٧(  ما مت حتويله إىل املرحلة االثانية
    -          ٣,١١٦,٨٦٢,٦١٧    )  ٢,٩٠٨,٣٢٧,٤٨٢(  )  ٢٠٨,٥٣٥,١٣٥(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  )  ١٠,٢٠٠,٠١٦(  )  ١٠,١٦٠,٤٣٠(  )    ٣,٦٨١(  )    ٣٥,٩٠٥(    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية الفرتة     ٩٤,٣٦١,٣٢٥,٣٩٤      ٨٩٩,١٧,٣٦٠,٦٤١      ٢٠,٣٨٦,٤١٤,٢٣٦      ٩٥٦,٦١٤,٢٦٩,٢٥    الرصيد كما يف 
  

    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          لمرحلة األولىا        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٥٤,٢٩٦,٥٩٥,٤١٩      ١٦,٥٦٨,٨٧٧,٨٤٢      ١٨,٩٢٦,٦٧٤,٧٧٩      ١٨,٨٠١,٠٤٢,٧٩٨    سنةالبداية يف  كما  الرصيد

    ٤٤,٣٧٥,١٥٥,٢٣٤        ١,٨٠٣,٦٥١,١٦٢      ١٠,٣٤٣,٩٩٣,٩٦٨      ٣٢,٢٢٧,٥١٠,١٠٤    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ٩,٦٤١,٩٠٤,٢٦٤(  )  ٢,٤٥٥,٤٩٨,٧٠٥(  )  ٣,٥٩٠,٠٧٤,٨١٧(  )  ٣,٥٩٦,٣٣٠,٧٤٢(  التسهيالت املسددة خالل السنة

    -      )  ١,٤١٥,١٨٢,٥٣٤(  )  ٨,٦١٦,٧١١,٧٠٦(    ١٠,٠٣١,٨٩٤,٢٤٠    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٧٩٨,٣٢٩,٣٠٣(      ٤,٢٠٧,٣٩٩,٩٨٢    )  ٣,٤٠٩,٠٧٠,٦٧٩(  االثانيةما مت حتويله إىل املرحلة 

    -          ١,٩٩٤,٠٧١,٦٧٦    )  ١,٢٠١,٣٧١,٥٧٧(  )  ٧٩٢,٧٠٠,٠٩٩(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة
  )  ٢٤,٤٨٧,٢٨٤(  )  ٢٣,٥٦٠,٣٧٤(      -      )  ٩٢٦,٩١٠(    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية ال     ٨٩,٠٠٥,٣٥٩,١٠٥      ١٥,٦٧٤,٠٢٩,٧٦٤      ٢٠,٠٦٩,٩١٠,٦٢٩      ٥٣,٢٦١,٤١٨,٧١٢    سنةالرصيد كما يف 
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  املتوقعة خالل الفرتة/ السنة:املباشرة  االئتمانيةفيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة 
    (غير مدققة) ٢٠١٩آذار  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٥,٤١٨,٧٥٧,٩٧٣        ٤,٣٥٠,١٧٢,٠٤٢        ٧١٤,٠٩١,٦١٣        ٣٥٤,٤٩٤,٣١٨    فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
    ٧٥٥,٢٧٤,١٧٣        ٣١٩,٩٧٥,٩٣٧        ٣٨٣,٩٥٣,١٥٧        ٥١,٣٤٥,٠٧٩       الزيادة
  )  ٤٩٢,٨٦٤,٩٥٣(  )  ٢٥٣,٢٠٤,٨٧٥(  )  ٨٠,٠٧٢,٩٥١(  )  ١٥٩,٥٨٧,١٢٧(    النقص

    -      )  ١٦,٨٥١,٩٠٩(  )  ١٦٧,٣٩٩,٢٧٤(      ١٨٤,٢٥١,١٨٣    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٣١,٢٤٨,٧٩٤(      ٩٤,١٩٦,٨٦٤    )  ٦٢,٩٤٨,٠٧٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة االثانية
    -          ١٧٦,٠٤٠,٠١٣    )  ١٧٤,٩٢٣,٧٨٦(  )  ١,١١٦,٢٢٧(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  )  ٢,٤٩٢,٦٠٥(  )  ٢,٤٩٢,٦٠٥(      -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية الفرتة     ٥٨٨,٥,٦٧٨,٦٧٤        ٤,٥٤٢,٣٨٩,٨٢٥        ٣٧٦٩,٨٤٥,٦٢        ٣٦٦,٤٣٩,١٥٦    الرصيد كما يف 

  
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٦,١٦٨,٧٥٦,٦٣٠        ٥,١٩٩,٨٨٨,٤٣٥        ٨٣٣,٢٥٩,٧٧٢        ١٣٥,٦٠٨,٤٢٣    سنةالبداية يف  كما  الرصيد
    ٨٩١,٠١٣,٧١٥        ٤٤٥,١٥٦,٢٧٣        ٢٦٧,٩١٥,١٨٤        ١٧٧,٩٤٢,٢٥٨      الزيادة 
  )  ١,٦٣١,٢٩٣,٢٤٢(  )  ٩٠٦,٩٠٨,٤٨٣(  )  ٢٨٥,٥٩٥,٩٧٦(  )  ٤٣٨,٧٨٨,٧٨٣(    النقص

    -      )  ٢٣٧,٦٩٣,٤٨١(  )  ٢٦٨,١٨٨,٥٢٨(      ٥٠٥,٨٨٢,٠٠٩    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٢١٧,٣٣١,٥٤٢(      ٢٣٨,٧٩٨,٠٤١    )  ٢١,٤٦٦,٤٩٩(  ما مت حتويله إىل املرحلة االثانية

    -          ٧٦,٧٧٩,٩٧١    )  ٧٢,٠٩٦,٨٨١(  )  ٤,٦٨٣,٠٩٠(  ويله إىل املرحلة الثالثةما مت حت
  )  ٩,٧١٩,١٣٠(  )  ٩,٧١٩,١٣٠(      -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية ال     ٥,٤١٨,٧٥٧,٩٧٣        ٣٤,٣٥٠,١٧٢,٠٤        ٢٧١٤,٠٩١,٦١        ٣٥٤,٤٩٤,٣١٨    سنةالرصيد كما يف 
    علقة كما يلي:تتلخص حركة الفوائد امل

    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           ٢٠١٩آذار  ٣١كما في         
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة)           
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ٥,٥٩٦,٥٣٥,٣٧٦        ٦,٦٣٩,٠٣٦,٦٩١        ٧,٥٩٣,٧٩٦,١٩٠    الفرتة / السنة أول يف الرصيد
    ١,٦٦٣,٤٩٠,٥٥٠        ٢,٢٢١,٢٢٢,٦٠٨        ٦٠٢,٣٢٩,٢٨٨    الفرتة / السنة خالل إضافات

  )    ٥٥٠,٧٤٢,٥٧٠(  )  ١,٢١٩,١٩٨,٣٣٢(  )  ١٢٨,٠٣٦,١٤١(  الفوائد احملولة لإليرادات اسرتدادات
  )    ٧٠,٢٤٦,٦٦٥(  )  ٤٧,٢٦٤,٧٧٧(  )  ٤٨,٤١٤,٤٧٦(  فوائد مشطوبة

    ٦,٦٣٩,٠٣٦,٦٩١        ٧,٥٩٣,٧٩٦,١٩٠        ٦١٨,٠١٩,٦٧٤,٨    لسنةالفرتة / ا اية يف الرصيد



 

- ٤٢ -  

إمجايل من رصيد  %١٨,٤٠لرية سورية أي ما نسبته  ١٧,٣٦٠,٦٤١,٩٠١ غري العاملة (غري املنتجة) املباشرة االئتمانيةبلغت التسهيالت 
من رصيد  %١٧,٦١لرية سورية أي ما نسبته  ١٥,٦٧٤,٠٢٩,٧٦٤(مقابل (غري مدققة)  ٢٠١٩آذار  ٣١املباشرة كما يف  االئتمانيةالتسهيالت 

  ).٨٢٠١كانون األول   ٣١املباشرة كما يف  االئتمانيةإمجايل التسهيالت 
من  %١٠,٨٢لرية سورية أي ما نسبته  ٩,٣٤٠,٩٦٧,٠٥٦ املباشرة غري العاملة (غري املنتجة) بعد تنـزيل الفوائد املعلقة االئتمانيةبلغت التسهيالت 

لرية سورية  ٨,٠٨٠,٢٣٣,٥٧٤ (مقابل(غري مدققة)  ٢٠١٩آذار  ٣١زيل الفوائد املعلقة كما يف ـاملباشرة بعد تن االئتمانيةالتسهيالت إمجايل رصيد 
  ).٢٠١٨كانون األول   ٣١املباشرة بعد تنـزيل الفوائد املعلقة كما يف  االئتمانيةرصيد إمجايل التسهيالت من  %٩,٩٣أي ما نسبته 

لرية  ٢,٣٧٤,٨٤٢,٥٣١ مقابل( (غري مدققة) ٢٠١٩آذار  ٣١كما يف لرية سورية   ٢,٢٨٢,٨٠٦,٥٧٧ري املباشرة غري العاملة بلغت التسهيالت غ
 (غري مدققة) ٢٠١٩آذار  ٣١كما يف لرية سورية   ٤٦,٧١٩,٥٠٩)، كما بلغ خمصص هذه التسهيالت ٢٠١٨كانون األول   ٣١سورية كما يف 

  ).١٧) مت قيده ضمن بند خمصصات متنوعة (إيضاح رقم ٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما  ٦٤,٤٣٣,٥٨٦ (مقابل
لرية سورية   ٤٩٢,٨٦٤,٩٥٣حولت إىل ديون أخرى مبلغ أو  تسديد ديونب مات احلاجة إليها نتيجة التسويات إاملخصصات اليت انتف قيمةبلغت 

  . )٢٠١٨كانون األول   ٣١ما يف كلرية سورية   ١,٦٣١,٢٩٣,٢٤٢مقابل ( (غري مدققة) ٢٠١٩آذار  ٣١كما يف 
  
    بالقيمة المطفأة مالية موجودات  -١٠

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           ٢٠١٩آذار  ٣١كما في         
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة)           
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  سوقية أسعار هلا متوفر غري مالية موجودات
    -          ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٥        ٥,٠٢٠,٨٠٦,٢٠٠    سندات خزينة صادرة عن مصرف خارجي  
    -      )  ٤٤٠,٧٨٢,٢٦(  )  ٢٣,٩٢٨,٦٢١(  متوقعة يةائتمان خسائر مؤونة  

        ٤,٩٧٠,٤٧١,٣٥١        ٤,٩٩٦,٨٧٧,٥٧٩          -    
  
 دلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخربالقيمة العا مالية موجودات  -١١

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           ٢٠١٩آذار  ٣١كما في         
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة)           
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  سوقية أسعار هلا فرمتو  غري مالية موجودات
    ٢,٧٩٢,١٦٠        ١٥,٩٥٥,٢٠٠        ١١,٩٦٦,٤٠٠    أسهم لدى الشركة التابعة    

  سوقية أسعار هلا متوفر مالية موجودات
    ١,٨٩٥,٩٧٢,٣٣٢        ١,٩٣٤,٧٦١,٠٨٨        ٢,٢٤٢,٤٣٠,١٧٤    )أسهم( امللكية حقوقأدوات     

        ١,٨٩٨,٧٦٤,٤٩٢        ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨        ٢,٢٥٤,٣٩٦,٥٧٤    
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حيـث مت تقيـيم االسـتثمار بالقيمـة العادلـة  سـورية - فرنسـبنكويف مصرف ل بند "أدوات حقوق امللكية" استثمار املصرف يف الشركة املتحدة للتأمني ميث
دات باإلضــافة إىل أســهم مصــرف قطــر الــوطين ســورية والــيت مت إعــادة تصــنيفها إىل املوجــو . حســب نشــرة أســعار األســهم يف ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة

ميثـل  سـورية - فرنسبنكأن استثمار املصرف يف  علماً . ٢٠١٩املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر خالل الربع األول من عام 
. ٢٠١٨ول كـانون األ  ٣١مـن رأمسـال الشـركة كمـا يف  %٢١,٢٢ميثـل  يف الشركة املتحدة للتـأمنيمن رأمسال املصرف يف حني أن االستثمار  %٤,٢٣

أن االستثمار مازال يتم تقييمه بالقيمـة العادلـة وذلـك لعـدم إال  %٢٠وعلى الرغم من أن نسبة استثمار املصرف يف الشركة املتحدة للتأمني قد جتاوزت 
ايـة الشـركة ا إدارةوجود تأثري مهم للمصرف على السياسات التشغيلية واملالية للشركة (ال يتمتع املصرف بأي متثيل يف جملـس   ٣١ملتحـدة للتـأمني حـىت 

  ).٢٠١٩آذار 
من رأمساهلا على شكل أسهم و كانت حصة بنك بيمو السعودي الفرنسي  %٢٥متثل  أرباحبتوزيع  ٢٠١٨قامت الشركة املتحدة للتأمني خالل العام 

  .لرية سورية ٤٤,٩٢٣,٤٠٠سهم بقيمة  ٤٤٩,٢٣٤من هذه التوزيعات 
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 أخرى موجودات  -٢١

 ند مما يلي:يتكون هذا الب
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           ٢٠١٩آذار  ٣١كما في         
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة)           
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

 القبض حمققة غري مستحقةات إيرادفوائد و 

    ٩٧٣,٧١٩,٠١١        ١,٠٢٦,٤٩٩,٠٩١        ١,١٧٨,٢٦٤,٦٠١    مصارف  
    ٢٣٠,٨٠٠,٧٢٨        ٥٩٠,٨٥٣,٧٢٨        ٦٧٥,٥٧٠,١٩٩     شركات - مباشرة يةائتمان تسهيالت  
    ١١١,١٢٢,٢٠٨        ٢٠١,٤١٨,٥٥٤        ١٩٨,٥٧١,٥٥٩    أفراد - مباشرة يةائتمان تسهيالت  
    -          ٣٩,٨٩٦,١٨٠        ١١٥,٠٢٢,٦٨٦    مالية بالقيمة املطفأةموجودات   
        ١,٣١٥,٦٤١,٩٤٧        ١,٨٥٨,٦٦٧,٥٥٣        ٢,١٦٧,٤٢٩,٠٤٥    

    ٦٥٤,٥٨٥,٢٩٩        ٥٥٦,٤٨٢,٦٧٢        -      إجيارات مدفوعة مقدماً 
    ٣١٨,٧٦٧,٨٠٨        ٢٧٣,٢٩١,٨٣٣        ٣٠٥,٤٥٥,٧١٨    مقدماً  مدفوعة مصاريف
    ١١٨,٣٧٠,٨٧٥        ١٢٠,٢٢٦,٦٩٧        ١٢٠,٥٠٥,٠٤٤    لالسرتداد قابلة نقدية تأمينات
    ٢٥,٦٢١,٩١٨        ١٦,٠٢٥,٢٢٧        ٢٣,٤٦٠,٦٣٢    بوعاتومط مالية طوابع خمزون
      ٦٤٧,٦٢٣          ٦٤٧,٦٢٣          ٦٤٧,٦٢٤    التحصيل برسم قيم

    -          -            ١٨٤,٠٠٠    املستحق من األطراف ذات العالقة
    ١٧,٣١٢,٧٣٤        ١٩,٢٨٥,٨٦٢        ٤٠,٤٠١,٩٤١    موظفني سلف
    ٣,٥٤٩,٠٠٠        ٣,٥٤٩,٠٠٠        ٣,٥٤٩,٠٠٠    الفيزا بطاقات ترخيص
    ١٧,٦٣٨,٢٤٨        ٧,٧٢٧,٣٣٤        ١١,٥٠٧,٩٥٣    خدمات مورديإىل  مقدمة دفعات
    ٨٥٢,٠٣٠,٠٧٥        ٨٤٩,٥٤٩,٣٩٨        ٨٤٩,٠١٦,٥١٥    *أخرى مدينة ذمم

  )    ٨٥٢,٠٣٠,٠٧٥(  )  ٨٤٩,٥٤٩,٣٩٨(  )  ٨٤٩,٠١٦,٥١٥(  *أخرى مدينة ذمم خمصص
    ٦٣,٣٣٧,٨٤٢        ١٤٦,٤٤٩,٧٢٣        ١٨٧,١٠٨,٩١٤    أخرى مدينة حسابات

  موجودات آلت ملكيتها 
    ١٠١,٨٨١,٢٠٠        ١٩٧,٥٥٦,٧٥٠        ٢١٦,٥٧٠,٤٠٠    للمصرف وفاء لديون مستحقة**  

    ٦٤,٩٨٤,٨٠٠        ٣٤٦,٩٧١,٦٨٠        ٩١١,٦١١,٦٨٠    تسوية حسابات اتفاقية مقايضة العمالت***
        ٢,٧٠٢,٣٣٩,٢٩٤        ٣,٥٤٦,٨٨١,٩٥٤        ٣,٩٨٨,٤٣١,٩٥١    

، ٢٠١٣، ٢٠١٢، ٢٠١١األعوام نامجة عن عدة سرقات تعرض هلا املصرف يف بعض من فروعه خالل  أرصدةنة أخرى" ميثل بند "ذمم مدي  *
  . ٢٠١٧، و٢٠١٦

عميًال مبوجب مزادات علنية خالل األعوام  وعشرينربعة ألالعائدة  االئتمانيةميثل املبلغ قيمة عقارات مت احلصول عليها استيفاًء للتسهيالت    **
على أن تتم تصفية العقارات خالل سنتني من تاريخ احلصول عليها وفق أحكام املادة  ،٢٠١٨و ٢٠١٧، ٢٠١٦، ٢٠١٥، ٢٠١٤، ٢٠١٣
  .٢٠٠٢لعام  ٢٣/ب من القانون رقم ١٠٠/٢
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احلصول عليها  ولقد حصل املصرف على موافقة من مصرف سورية املركزي بتمديد املهلة املمنوحة لتصفية العقارات اليت جتاوزت السنتني من تاريخ
اية عام  ، على أن يتم ختفيض قيمتها من األموال اخلاصة الصافية للمصرف لدى احتساب النسب االحرتازية احملددة بقرارات جملس ٢٠١٥حىت 

/م ١٣٨٦قم بناًء على قراره ر  ٢٠١٦كانون األول   ٣١، والذي مدد العمل به لغاية ٤/م ن/ب ١٣١٢على قراره رقم بناًء  النقد والتسليف كافة
  .٢٠١٦نيسان  ٢٧الصادر بتاريخ  ٤ن/ب

  :كما يليكانت حركة املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة  
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           ٢٠١٩آذار  ٣١كما في         
    )(مدققة معّدلة ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة)           
      ل.س.          ل.س.          ل.س.          
    ١٠٠,٥٤٥,٦٩٣        ١٠١,٨٨١,٢٠٠        ١٩٧,٥٥٦,٧٥٠    السنةالفرتة / رصيد بداية   
    ١,٣٣٥,٥٠٧        ٩٥,٦٧٥,٥٥٠        ١٩,٠١٣,٦٥٠    السنةالفرتة / إضافات خالل   

اية        ١٠١,٨٨١,٢٠٠        ١٩٧,٥٥٦,٧٥٠        ٢١٦,٥٧٠,٤٠٠    السنةالفرتة / رصيد 

 اآلجلة للعقود الضمين للمشتق العادلة القيمة البند هذا ميثل حيث العالقة، ذات األطراف أحد مع عمالت مقايضة عقود من بعدد فاملصر  قام*** 
 عقود مبوجب عليه املتفق الصرف بسعرأخرى (دوالر أمريكي)  أجنبيةعمالت  مقابل(يورو)  جنبيةاأل العمالت بشراء املصرف التزام عن والناتج
  :٢٠١٩ آذار ٣١ يف كماواملوضحة يف اجلدول التايل   احملددة اآلجال انتهاء ندع املقايضة

  ما يعادل              
    قيمة عادلة موجبة          قيمة عادلة سالبة         لقيمة المستقبليةا            تاريخ االستحقاق  

    ل.س.          ل.س.          ل.س.              
    ٢٢٣,٥١٣,٦٨٠        -          ٣,١٥٨,١١٣,٦٨٠          ٢٠١٩أيلول  ٢٦
    ١٣١,٨٨٠,٠٠٠        -          ٣,٥٥٥,٥٨٠,٠٠٠          ٢٠١٩أيلول  ٣٠
    ١٨٧,٠٩٢,٠٠٠        -          ٥,٠٧٨,٠٩٢,٠٠٠          ٢٠١٩نيسان  ٩

    ٥٣,٨٧٠,٠٠٠        -          ٢,٤٩٩,٣٧٠,٠٠٠          ٢٠١٩تشرين األول  ١٠
    ٤٣,٠٩٦,٠٠٠        -          ١,٩٩٩,٤٩٦,٠٠٠          ٢٠١٩تشرين األول  ٢٥
    ١٦٢,٢٤٠,٠٠٠        -          ٥,٠٥٣,٢٤٠,٠٠٠          ٢٠١٩متوز  ٧
    ١٠٩,٩٢٠,٠٠٠        -          ٥,٠٠٠,٩٢٠,٠٠٠          ٢٠١٩حزيران  ٤

            ٩١١,٦١١,٦٨٠        -          ٣٤٤,٨١١,٦٨٠,٢٦    

  .كتسوية حسابات اتفاقية مقايضة عمالتخرى  القيمة العادلة املوجب ضمن بند املوجودات األأثر  ظهري

 بند ضمن قيدها مت ،(غري مدققة) ٢٠١٩ آذار ٣١ يف املنتهية للسنة سورية لرية ٩٨,١٠٠,٠٠٠ مببلغ العمالت مقايضة عقود من أرباح حتقيق مت
  .الدخل املوحد بيان يف جنبيةاأل العمالتتعامالت ب عن ناجتة تشغيلية أرباح صايف

  ية.ساسإن الغاية من قيام املصرف بعقود مقايضة العمالت هو تسهيل عملياته ونشاطاته األ
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  المركزي سورية مصرف لدى مجمدة وديعة  -٣١

يتوجــب علــى مصــارف القطــاع اخلــاص أن حتتجــز  ٢٠٠١) لعــام ٢٨رقــم (لقــانون ل التعليمــات التنفيذيــة ) مــنب) للفقــرة (١٢بنــاًء علــى أحكــام املــادة (
  من رأمساهلا لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد بدون فوائد ميكن اسرتداده عند تصفية املصرف. %١٠

  يعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي كالتايل:بلغ رصيد الود
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           ٢٠١٩آذار  ٣١كما في         
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة)           
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          
    ٢٩٦,٠٧٣,٨٥٠        ٣٩٦,٠٧٣,٨٥٠        ٣٩٦,٠٧٣,٨٥٠    لرية سورية  
    ٢,٢٤٥,٠٤٠,٨٩٣        ٢,٢٤٥,٠٤٠,٨٩٣        ٢,٢٤٥,٠٤٠,٨٩٣    دوالر أمريكي  

        ٢,٥٤١,١١٤,٧٤٣        ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣        ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣    

  

 مصارف ودائع  -٤١

  يتكون هذا البند مما يلي:
    (غير مدققة) ٩٢٠١آذار  ٣١      
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ١,٣٥٠,٢٢٩,٥٣٩    ٣٢,٦٣٠,٥٦٩    ١,٣١٧,٥٩٨,٩٧٠  حسابات جارية وحتت الطلب
    ٢٦٠,١٣١,٤٢٠    -      ٢٦٠,١٣١,٤٢٠  )أشهر ٣ أقل من األصلي استحقاقها( ودائع ألجل
    ١٤٩,٥٧٦,٧٧٧    ٥٧,٠٢٨,٣٥٢    ٩٢,٥٤٨,٤٢٥  *)أشهر ٣ أكثر من األصلي استحقاقها( ودائع ألجل

    ١,٧٥٩,٩٣٧,٧٣٦    ٥٨,٩٢١٨٩,٦    ١,٦٧٠,٢٧٨,٨١٥    
  

    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨األول  كانون ٣١كما في       
    المجموع      خارجيةمصارف       محليةمصارف       
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٤,٢٣٤,٦٦٢,٢٢٧    ٣٢,٦٣٢,٦٥٧    ٤,٢٠٢,٠٢٩,٥٧٠  حسابات جارية وحتت الطلب
    ٢٦٠,١٣١,٤١١    -      ٢٦٠,١٣١,٤١١  )أشهر ثالثة أقل من األصلي استحقاقها( ودائع ألجل
    ١٤٧,٥٨٦,٨٦٨    ٥٧,٨٧٠,١١٨    ٨٩,٧١٦,٧٥٠  *)أشهر ثالثة أكثر من األصلي استحقاقها( ودائع ألجل

    ٤,٦٤٢,٣٨٠,٥٠٦    ٩٠,٥٠٢,٧٧٥    ٤,٥٥١,٨٧٧,٧٣١    

  كفاالت.  ودائع جممدة كتأمينات نقدية مقابل أشهر) ٣(استحقاقها األصلي أكثر من  ميثل بند ودائع ألجل من مصارف خارجية* 



 

- ٤٧ -  

    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨ي نكانون الثا  ١كما في       
    المجموع      خارجيةمصارف       محليةمصارف       
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٥,٠١٨,٧٥٧,٠٣١    ٣٢,٦٣٧,٦٦١    ٤,٩٨٦,١١٩,٣٧٠  حسابات جارية وحتت الطلب
    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  )أشهر ثالثة أقل من األصلي استحقاقها( ودائع ألجل
    ٢٩٧,٠٢٨,٦١٩    ٥٩,٨٨٦,١١٩    ٢٣٧,١٤٢,٥٠٠  *)أشهر ثالثة أكثر من األصلي استحقاقها( ودائع ألجل

    ٥,٤١٥,٧٨٥,٦٥٠    ٩٢,٥٢٣,٧٨٠    ٥,٣٢٣,٢٦١,٨٧٠    
  
  الزبائن ودائع  -٥١

 يتكون هذا البند ممايلي :
    نيكانون الثا  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           ٢٠١٩آذار  ٣١كما في         
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة)           
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          
  

    ١٣٧,٥٣٢,٩٧٦,٩٥٥        ١٧٢,١٧٢,٠٧٠,٦٠٧        ١٦٢,٩٣٣,٨٩٩,٠٨٨    الطلب وحتت جارية حسابات    
    ٥٥,٦٧٣,٦٩١,٠٦٩        ٦٧,٥١١,٨٧٢,٤٤٧        ٦٧,٢٣٥,٣١٧,٢٥٠    *إلشعار وخاضعة ألجل ودائع    
    ٥,٧٣٧,٢٦٩,٩٤٥        ٩,٨٠٤,١٦٧,٦٦٥        ١٠,٢١٧,٣٢٧,٥٢٧    التوفري ودائع    

    ١٩٨,٩٤٣,٩٣٧,٩٦٩        ٢٤٩,٤٨٨,١١٠,٧١٩        ٢٤٠,٣٨٦,٥٤٣,٨٦٥    المجموع    

 (غري ٢٠١٩آذار  ٣١لرية سورية كما يف  ٢٩٤,٣٥٨,١٣١ ألجل وخاضعة إلشعار، ودائع جممدة من شركات صرافة بلغتتتضمن الودائع   *
أي ما نسبته  ٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٢٥١,٨٥٨,١٣١(مقابل  دائع الزبائنمن إمجايل و  %٠,١٢أي ما نسبته  ،مدققة)
يتوجب على مؤسسات الصرافة أن حتتفظ باحتياطي  ٢٠٠٦نيسان  ٢٤بتاريخ  ٢٤مبوجب القرار رقم  ، حيث أنه)دائع الزبائنمن إمجايل و  %٠,١

  من رأمساهلا لدى املصارف العاملة يف اجلمهورية العربية السورية. %٢٥نقدي قدره 

(غري مدققة)  ٢٠١٩آذار  ٣١من إمجايل الودائع كما يف  %١,١١سورية أي ما نسبته  لرية ٢,٦٦٩,٣٧٠,٦٨٩بلغت ودائع القطاع العام السوري 
  ).٢٠١٨كانون األول   ٣١كما يف من إمجايل الودائع   %١,١٧لرية سورية أي ما نسبته  ٢,٩٢٦,٩٥٩,٢٠٧مقابل (

(غري  ٢٠١٩آذار  ٣١ من إمجايل الودائع كما يف %٦٧,٨٩ لرية سورية أي ما نسبته ١٦٣,٢٠٩,٥٨٠,٥١٥بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد 
  ).٢٠١٨كانون األول   ٣١من إمجايل الودائع كما يف  %٦٩,١٠لرية سورية أي ما نسبته  ١٧٢,٣٩٩,١٥٨,٠٢٥ (مقابل مدققة)

(غري مدققة) من إمجايل الودائع (مقابل مبلغ  ٢٠١٩آذار  ٣١لرية سورية كما يف  ٤٩,٨٩١,١٤١,٩٨٣السحب  املقيدة الودائعبلغت 
  ).٢٠١٨ول كانون األ  ٣١لرية سورية كما يف  ٥١,٣٦٨,٨٩٤,٠٢٢
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  نقدية تأمينات  -٦١

 يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون الثاني  ١كما في           ون األولكان  ٣١كما في           ٢٠١٩آذار  ٣١كما في         
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة)           
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ١,٩٠٠,١٤٥,٠٦١        ١,٩٨٤,٥٤٩,٧٠٥        ١,٩٩٢,٧٨٣,٨١٧    مباشرة تسهيالت مقابل تأمينات
    ٣,٧٤٨,٤٥٥,٦٧٩        ٢,٦٠٦,٧٠٥,٣٥٥        ٦١٤,٢٧٩,٩٧٦,٠    مباشرة غري تسهيالت مقابل تأمينات

        ٥,٦٤٨,٦٠٠,٧٤٠        ٤,٥٩١,٢٥٥,٠٦٠        ٦,٢٧٢,٧٥٩,٨٧٨    
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  متنوعة مخصصات  -٧١
  :يلي كما هي املتنوعة املخصصات على احلركة

  رصيد نهاية          ما تم رده          خالل المستخدم          تأثير فروقات          المكون خالل          رصيد بداية      
      السنةالفترة /           إلى اإليرادات          السنةالفترة /           أسعار صرف          السنةالفترة /          السنة/ الفترة       
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.      

  (غير مدققة) ٩٢٠١آذار  ٣١
  غير المباشرة: االئتمانيةالتسهيالت 

    ٦٦,٧٣٦,٠٦٤    )    ١٧,٤٥٤,٩٣٤(      -          -          -          ٨٤,١٩٠,٩٩٨  غري منتجة)زبائن ( -ات ناجتة عن كفاالت ماليةالتزامخمصص   
    ٤,٨٤٢,٧٢٢,٧٣٤        -          -      )  ٨٠,٠٤٠,٥٨٥(      -          ٤,٩٢٢,٧٦٣,٣١٩    *مصارف*** -ات ناجتة عن كفاالت ماليةالتزامخمصص   

    ١٦,٢٢١,٢٥٢        -          -        -          ٧,٤٥٤,٤٥٢        ٨,٧٦٦,٨٠٠    خمصص مركز القطع التشغيلي
    ٢,٧٣٦,١٦٠        -          -        -          -          ٢,٧٣٦,١٦٠    خمصص غرامات ضريبية

    ١٩١,٩٥٠,٩٩١        -          -     )  ٨٨٦,٠٩٩(      -          ١٩٢,٨٣٧,٠٩٠    خمصصات مقابل أعباء حمتملة*
    ١٦,٩٨٦,٤٣٢        -          -     )  ١٠٩,٦٨٠(      -          ١٧,٠٩٦,١١٢    خمصص مقابل سرقات 

    ١,٢٠١,٤٧٦,٠٩٤        -          -     )  ١١٤,٩٠٧,٣٤(      ٧٤٠٠,٣٧٨,٧٦        ٠٠٤,٦٦٨,٨١٦    خمصصات أخرى

      ٦,٣٣٨,٨٢٩,٧٢٧    )  ١٧,٤٥٤,٩٣٤(      -     )  ٥٩٥,٩٤٣,٧٠(      ٩٤٠٧,٨٣٣,٢١        ٦,٠٤٤,٣٩٥,١٤٧  
  (مدققة معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١

  غير المباشرة: االئتمانيةالتسهيالت 
    ٨٤,١٩٠,٩٩٨    )    ٢٠,٥٩٢,٣٦٥(      -          -          -          ١٠٤,٧٨٣,٣٦٣    زبائن (غري منتجة) -ليةات ناجتة عن كفاالت ماالتزامخمصص   
    ٤,٩٢٢,٧٦٣,٣١٩        -          -      )  ١٩١,٦٩٤,٥٧٦(      ٢١٨,٠٠٠,٠٠٠        ٤,٨٩٦,٤٥٧,٨٩٥    *مصارف*** -ات ناجتة عن كفاالت ماليةالتزامخمصص   

      ٨,٧٦٦,٨٠٠        -          -        -          ٧٣٨,٣٨٩        ٨,٠٢٨,٤١١    خمصص مركز القطع التشغيلي
    ٢,٧٣٦,١٦٠        -                  -          -          ٢,٧٣٦,١٦٠    خمصص غرامات ضريبية

    ١٩٢,٨٣٧,٠٩٠    )  ١,٩٢٢,٠٠٠(  )    ٥,٨٦٩,٠٠٠(  )  ٢,١٠١,٨٠٩(      ٥١,٣٣٤,٢٧٥        ١٥١,٣٩٥,٦٢٤    حمتملة* أعباءخمصصات مقابل 
      ١٧,٠٩٦,١١٢        -          -          ٣٤,٨٠٠        ١٧,٠٦١,٣١٢        -      ***خمصص مقابل سرقات

      ٨١٦,٠٠٤,٦٦٨        -          -     )  ٣٥,٧٠٢,٥٩٠(      -          ٨٥١,٧٠٧,٢٥٨    **خمصصات أخرى

      ٦,٠٤٤,٣٩٥,١٤٧    )  ٢٢,٥١٤,٣٦٥(  )    ٥,٨٦٩,٠٠٠(  )  ٢٢٩,٤٦٤,١٧٥(      ٢٨٧,١٣٣,٩٧٦      ٦,٠١٥,١٠٨,٧١١    
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النقدية للبنك يف الفروع املغلقة و مؤونات لقاء باخلسائر احملتملة مقابل املوجودات مؤونات تتعلق يتضمن بند خمصصات مقابل أعباء حمتملة   *
  دعاوى قضائية على الزبائن.

 (مقابل (غري مدققة) ٢٠١٩آذار  ٣١لرية سورية كما يف  ٧٩٧,٧٢٢,١٠٠ وقدرهعلى بوالص مببلغ  مؤوناتتتضمن املخصصات األخرى   **
  ).٢٠١٨انون األول ك  ٣١لرية سورية كما يف  ٨١٢,٦٢٩,٤٤٠

 ٢٠١٨تشرين الثاين  ١٩مقابل سرقات مؤونات تتعلق باخلسائر احملققة مقابل السرقات، حيث تعرض البنك بتاريخ  خمصصاتيتضمن بند   ***
 لرية سورية، علمًا أنه مت ٣,٥٦٠,٠٠٠يورو، و ١٢,٠٠٠دوالر أمريكي،  ٣٦,٠١٢لعملية احتيال، وقدرت املبالغ املختلسة مبا يقارب 

  اسرتجاع جزء من هذه املبالغ وما زالت التحقيقات جارية خبصوص هذه املبالغ.

 شباط ٤ بتاريخ الصادر ١ب/ن م/٣٦٢ رقم والتسليف النقد جملس قرار من السابعة املادة علىبناًء  التشغيلي القطع مركز خمصص احتساب مت
 التشغيلية القطع مراكز وسطي من %٥ أساس على الصرف أسعار تقلباتل مؤونة حتتجز أن سوريا يف العاملة املصارف على يتوجب حيث ٢٠٠٨
  .الشهر خالل

 رفامص عن صادرة بكفالة حملية اتجله ممنوحة تكفاال مقابل خمصص مصارف - مالية كفاالت عن ناجتة اتالتزام خمصص بند ميثل  ****
  .ةخارجي

  :خالل الفرتة/ السنة باشرةيالت غري املاملتوقعة للتسه االئتمانيةفيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر 
    (غير مدققة) ٢٠١٩آذار  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٨٤,١٩٠,٩٩٨        ٦٤,٤٣٣,٥٨٧        ٨,٤٦٠,٧٧٨        ١١,٢٩٦,٦٣٣    فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
    ٤,٩٢٢,٦٦٠        ٩٦٥,٦٧٤        ١,٧٠٤,٤٨٤        ٢,٢٥٢,٥٠٢      الزيادة 
  )  ٢٢,٣٧٧,٥٩٤(  )  ٢,٨١٩,٣٥٩(  )  ١٧,٦٢٦,٧٣٩(  )  ١,٩٣١,٤٩٦(    النقص

    -      )  ١,١١٤,٤١٤(  )  ٢,٨٥٥,٩٣٥(      ٣,٩٧٠,٣٤٩    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ١٥,٦٣٣,٤٧٨(      ١٩,٤٦٢,٩٨٥    )  ٣,٨٢٩,٥٠٧(  لة االثانيةما مت حتويله إىل املرح

    -          ٨٨٧,٤٩٩    )  ٦٤٩,٣٥٩(  )  ٢٣٨,١٤٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة
    -          -          -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية الفرتة     ٦٦,٧٣٦,٠٦٤        ٤٦,٧١٩,٥٠٩        ٨,٤٩٦,٢١٤        ١١,٥٢٠,٣٤١    الرصيد كما يف 
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    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ١٠٤,٧٨٣,٣٦٣        ٨٧,٢٣٣,٣٩٩        ١٢,٠٢١,٤٥٨        ٥,٥٢٨,٥٠٦    سنةالبداية يف  كما  الرصيد
    ٢١,٢١٦,٦١٦        ٩,٢٥٢,٣٥٧        ٤,١٤٨,٦١٢        ٧,٨١٥,٦٤٧      الزيادة 
  )  ٤١,٨٠٨,٩٨١(  )  ١١,٥٣٣,٥٠٠(  )  ٢٤,٢٢٠,٣٧٦(  )  ٦,٠٥٥,١٠٥(    النقص

    -      )  ٣,١٦٩,٨٢١(  )  ٣,٠٦٠,١١١(      ٦,٢٢٩,٩٣٢    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(      ٢١,١٣٨,٣٦٧    )  ١,١٣٨,٣٦٧(  ما مت حتويله إىل املرحلة االثانية
    -          ٢,٦٥١,١٥١    )  ١,٥٦٧,١٧١(  )  ١,٠٨٣,٩٨٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    -          -          -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية ال     ٨٤,١٩٠,٩٩٨        ٦٦٤,٤٣٣,٥٨        ٩٨,٤٦٠,٧٧        ١١,٢٩٦,٦٣٣    سنةالرصيد كما يف 
  
  الدخل يبةضر   -٨١

  :يلي ماك هي الدخل ضريبة خمصص على احلركة
  :الدخل ضريبة خمصص -أ

    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           ٢٠١٩آذار  ٣١كما في         
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة)           
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ٤٠٩,٢٣٦,٥١٤        ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩        ١,٢٧١,٤٧٨,٦٠٠    السنةالفرتة /  لأو  يف الرصيد
  )    ٤٣٥,٩٦١,٨٠٠(  )  ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩(      -      السنةالفرتة /  خالل املدفوعة الدخل ضريبة

    ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩        ١,٢٧١,٤٧٨,٦٠٠        ٣٣٤,٠٣٩,٩٦١     الدخل ضريبة مصروف
    ٢٦,٧٢٥,٢٨٦        -          -      سابقة سنوات دخل عن ضريبية تسويات صايف

    ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩        ١,٢٧١,٤٧٨,٦٠٠        ١,٦٠٥,٥١٨,٥٦١    السنةالفرتة /  اية يف الرصيد

 :يلي مما صايف تسويات ضريبية عن دخل سنوات سابقةبند  يتكون
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           ٢٠١٩آذار  ٣١كما في         
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          دققة معّدلة)(م ٢٠١٨          (غير مدققة)           
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  )    ١٣,٢٨٨,٥٤٨(      -          -      ٢٠١٦اسرتداد خمصص ضريبة دخل لعام 
    ٤٠,٥١٤,٢٠١        -          -      ٢٠١٠ضريبة مستحقة عن عام 

      ٨٤,٨١٢        -          -      ٢٠٠٨عن عام ضريبة مستحقة 
  )      ٥٨٥,١٧٩  (      -          -      ٢٠٠٧اسرتداد خمصص ضريبة دخل لعام 

          -          -        ٢٦,٧٢٥,٢٨٦    
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لرية  ٥٨٥,١٧٩ومت رد املبلغ الباقي من املخصص والبالغ  ٢٠٠٧لرية سورية كتسوية لضريبة عام  ١٤,٠٥٠,٢٨٥، مت دفع مبلغ ٢٠١٧خالل عام 
  سورية.

وكان املصرف قد شكل مسبقاً ، ٢٠٠٨كضريبة عن عام لرية سورية   ٦٢,٠٦٦,٧٣٠مت تكليف املصرف بشكل مبدئي مببلغ  ٢٠١٥خالل عام 
صدر قرار  ٢٠١٦، ويف عام لرية سورية ٦١,٤٠٩,٢٢٥إثر ذلك قام املصرف بتشكيل خمصص إضايف بقيمة لرية سورية،  ٦٥٧,٥٠٥خمصصاً بقيمة 

ف بتخفيض قيمة املخصص بنفس املبلغ لرية سورية، إثر ذلك قام املصر  ٤٦,٤٧١,٨٩٥مببلغ  ٢٠٠٨جلنة الطعن بتخفيض قيمة الضريبة عن عام 
لرية سورية كضريبة إضافية  ٨٤,٨١٢، مت تكليف املصرف مببلغ ٢٠١٧ودفع باقي املبلغ بعد أن قام بتقدمي اعرتاض لدى الدوائر املالية، وخالل عام 

  إعداد هذه البيانات املالية املوحدة.قيد الدراسة حىت تاريخ  ٢٠١٦قام املصرف بدفعها وما زال االعرتاض املقدم خالل عام  ٢٠٠٨عن عام 
إثر ذلك قام املصرف بتشكيل ، ٢٠١٠لرية سورية كضريبة عن عام  ١٠٢,٧٨٩,٩٠٩مت تكليف املصرف بشكل مبدئي مببلغ  ٢٠١٥خالل عام 

ة قيمة الضريبة مببلغ صدر قرار جلنة الطعن بزياد ٢٠١٧خالل عام بكامل املبلغ بعد أن قام بتقدمي اعرتاض لدى الدوائر املالية، و خمصص 
بزيادة قيمة املخصص بذات املبلغ بعد أن قام بتقدمي اعرتاض لدى الدوائر املالية، وخالل عام  إثر ذلك قام املصرفلرية سورية،  ٤٠,٥١٤,٢٠١

قيد  ٢٠١٦خالل  لرية سورية ومازال االعرتاض املقدم ١٤٣,٣٠٤,١١٠والبالغة  ٢٠١٥، قام املصرف بدفع كامل مبلغ الضريبة عن عام ٢٠١٧
  الدراسة حىت تاريخ إعداد هذه البيانات املالية املوحدة.

واسرتداد املبلغ املتبقي من املخصص والبالغ  ٢٠١٦لرية سورية كضريبة عن عام  ٢٧٨,٥٢٢,٥٩٣قام املصرف بدفع مبلغ  ٢٠١٧خالل عام 
  .٢٠١٦لرية سورية كتسوية لضريبة عام  ١٣,٢٨٨,٥٤٨

  .٢٠١٧لرية سورية كضريبة لعام  ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩بدفع مبلغ  ٢٠١٨األول من عام قام املصرف خالل النصف 
    :مؤجلة ضريبية موجودات -ب
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           ٢٠١٩آذار  ٣١كما في         
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة)           
    ل.س.          .ل.س          ل.س.          

  ٢٨,٤٣٠,٢٤٧        ٢٠,٦٠٤,٦٧٩        ١٧,٢٨٩,٥٤١    السنةالفرتة /  أول يف الرصيد
   الشركة أعمال عن الناجتة التغريات

  )    ٧,٨٢٥,٥٦٨(  )  ٣,٣١٥,١٣٨(      ٣,١٣٩,٦٠٤    السنةالفرتة /  خالل التابعة  

    ٢٠,٦٠٤,٦٧٩        ١٧,٢٨٩,٥٤١        ٢٠,٤٢٩,١٤٥    السنةالفرتة /  اية يف الرصيد
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  :الضرييب الربح مع احملاسيب الربح تسوية ملخص -ج
  :يلي كما املرحلي املوجز املوحد الدخلضريبة الدخل الظاهرة يف بيان  احتساب مت

    (غير مدققة) آذار ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةالفترة             
    (معَدلة) ٨٢٠١          ٩٢٠١              
    .س.ل          .س.ل              
      ١,٠٦١,٧٤٠,٨٤٠        ١,١٣٣,٧٤٩,٠٣٢        ةالضريب قبل رتةالف ربح

  :يضاف
     ٤١,٠١٦,٣٤٠        ٥٥,٥٣٠,٥٣٤        املباين استهالك 
      ٧,٢٦٦,٦٤١        ٧,٢٦٦,٦٤٠        الفروغ إطفاء 
      -          ٧,٤٥٤,٤٥٢        الصرف أسعار تغري مؤونة 
      ١,٠٠٠,٠٠٠        ٢,٥٥٣,٤١٢        خمالفات وغرامات ضريبية   
  :ينـزل
  )  ١٤٧,٧٦٣,٢١٣(      -          جةخمصص الديون املنت  
  )  ١٣٣,٨٠٧,٢٠٠(      ١,٣٧٦,٤٠٠      احملققة غري البنيوي القطع مركز تقييم أرباح 
  )  ٢,٢٣٥,٦٤١(      -          اسرتدادات مؤونة تغري أسعار صرف  
  )  ١٢,١١٤,٦١٧(      ٦,٧٦٠,٢٩٢        شركات تابعة أرباح  
      ٨١٥,١٠٣,١٥٠        ١,٢١٤,٦٩٠,٧٦٢        للضريبة اخلاضعة رباحاأل  
      ٢٠٣,٧٧٥,٧٨٦        ٣٠٣,٦٧٢,٦٩١    )للضريبة اخلاضعة رباحاأل من %٢٥( الفرتة أرباح عن املستحقة الدخل ضريبة  
      ٢٠,٣٧٧,٥٧٨        ٣٠,٣٦٧,٢٧٠        )%١٠ضريبة إعادة إعمار (  
      -          -          اسرتدادات خمصصات سنوات سابقة  

      ٠٧٨٢,٦١٥,    )  ٢,٢٦٢,٠٦٩(      ضريبة دخل شركة تابعةمصروف 

      ٢٢٦,٧٦٨,٤٤٢        ٣٣١,٧٧٧,٨٩٢        ضريبة الدخلصايف مصروف 
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  أخرى مطلوبات  -١٩

 يتكون هذا البند مما يلي :
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           ٢٠١٩آذار  ٣١كما في         
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة)           
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          
    :مدفوعة غري مستحقة فوائد
    ٥٥٨,٤٠٠,٢٣٤        ٨٩٢,٥١٤,٤٨٤        ٩٩٤,٩٣٣,٩٤٧    الزبائن ودائع  
    ٤,١١٨,٤٠٧        ٤,١٧٣,٠٦٤        ٢٢,٦٥٤,٩٧١    ودائع مصارف  
    ١٢,٤٤٧,٦٨٣        ١١,١٥٨,٩٣٢        ٢,١٧١,١٧١    نقدية تأمينات  
        ٥٧٤,٩٦٦,٣٢٤        ٩٠٧,٨٤٦,٤٨٠        ١,٠١٩,٧٦٠,٠٨٩    

    ٣,٦٠٦,٧٥٣,٢١٢        ٤,٧٣٥,٤٢٠,٩٨٥        ٤,٠٨١,٢١٢,٠٠١    التحصيل وقيد مصدقة شيكات
    ٢٥٦,١٤٩,٦٧٥        ٨٣١,٣٦٧,٦٦١        ٦٨٥,٢٥١,٧٨٥     الدفع برسم وقيم وأوامر حواالت
   ٣٥٩,٢٦٤,٩٧٩        ٧٢١,٥١٦,٣١١        ٧٧٢,٤٢٦,٦٣٢    مدفوعة وغري مستحقة مصاريف
    ٣٦٨,٧٢٦,٤٧٢        ٥٦٢,٥٧١,٥٣٩        ٣٦٧,٦٨٢,١٩٣    جتماعيةاال توالتأمينا ةيبيالضر  األمانات

    ٨,٧٠١,٦٣٤        ٩,٦٤٥,١٦٦        ٨,١٨٢,٥١١    أ)-٢٨ملستحق ألطراف ذات عالقة (إيضاح ا
    ٣٤٥,٣١١,٣٢٠        ٢٠٥,٩٢٨,٨٢٨        ٤٠٤,٣٩٣,٥٠٥    الشركة التابعة عمالء من مقدمة دفعات
      ٧٤,٥١٥,٧٩٥        ٨٥,٨٣٢,٥٥١        ٨٨,١٦٨,٥٥٨    مقدماً  مقبوضة اتإيراد

  دارةاإل ملوظفي مستحقة مصاريف
    ٣٤٨,٨٩٧,٤٤٦        ٢٥٦,٣٤١,٤٩٩        ٢٥٦,٣٤١,٤٩٩    )أ- ٢٨ إيضاح( دارةاإل جملس وأعضاء العليا   

      ٣٠٧,٦٤٠          ٣٠٧,٦٤٠        ٣٠٧,٦٤٠    مدفوعة غري موزعة أرباح أنصبة
  مقابل عمليات مقايضة التزام
    ٧٠,٣٦٢,٠٠٠        ١٢,٠٠٠,٠٠٠        -      )١٢العمالت (إيضاح رقم    

    ١٧٠,٤٥٣,١١٩        ٣٩٣,٣٨١,٥١        ٦٨٧,٨٩٥,٩٤    أخرى  دائنة حسابات

        ٦,١٨٤,٤٠٩,٦١٦        ٣٨,٤٢٢,١٦٠,١٧        ٩٧,٧٧١,٦٢٢,٣٥    
  
  والمدفوع به المكتتب المال رأس  -٠٢

  لرية سورية. ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠يبلغ رأس مال املصرف املصرح واملكتتب به واملدفوع 
اإلمجــايل  ســهميصــبح عــدد األللــرية ســورية  ١٠٠حيــث أصــبحت القيمــة اإلمسيــة للســهم تبلــغ  ٢٠١٢كــانون األول   ١١املصــرف بتــاريخ  أســهمزئــة مت جت

  سهم. ٦٥,٠٠٠,٠٠٠
  املصرف اإلمسية تقسم إىل فئتني: أسهممجيع 
وتسدد قيمتها باللريات السورية. باسـتثناء السـوريني املقيمـني  ينياعتبار أو  من قبل أشخاص سوريني طبيعينيإال  اليت ال جيوز متلكها سهموهي األ -فئة أ

حســـب نشـــرة و  يف األســـواق اجملـــاورةالفعلـــي الـــرائج بســـعر الصـــرف بـــالقطع األجنـــيب  ســـهمباألم ايف اخلـــارج اللـــذين يتوجـــب علـــيهم تســـديد قيمـــة اكتتابـــ
ذا اخلصوص.   املصرف التجاري السوري حبسب التعليمات النافذة 
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بـالقطع األجنـيب أجانب بقرار من جملـس الـوزراء وتسـدد قيمتهـا أو  عرب اعتبارينيأو  اليت جيوز متلكها من قبل أشخاص طبيعيني سهموهي األ -فئة ب
ذا اخلصوص وحسب نشرة املصرف التجاري السوري يف األسواق اجملاورةالفعلي الرائج بسعر الصرف    .حبسب التعليمات النافذة 
  من الفئة ب. سهممن رأس مال املصرف من خالل متلكه أل %٢٢بنان ما نسبته ل -ميتلك بنك بيمو

  من الفئة ب. سهممن رأس مال املصرف من خالل متلكه أل %٢٧ميتلك البنك السعودي الفرنسي ما نسبته 
رنسـي واإلسـتقالة مـن عضـوية جملـس بيـع حصـته يف بنـك بيمـو السـعودي الف ٢٠١١تشـرين الثـاين  ٢٦البنك السـعودي الفرنسـي بتـاريخ  إدارةقرر جملس 

م.  إدارة   املصرف وذلك إعتماداً على تقييمهم اخلاص للمخاطر املالية يف سورية كما ورد يف تصرحيهم على املوقع االلكرتوين اخلاص 
  املذكورة حىت تاريخ املوافقة على هذه البيانات املالية املوحدة. سهممل يتم بيع األ

 ٢٠٠٥للعـام  ٣٥واملرسـوم رقـم  ٢٠٠١لعـام  ٢٨املتضمن تعـديل بعـض أحكـام مـواد القـانون رقـم  ٣صدر القانون رقم  ٢٠١٠كانون الثاين   ٤بتاريخ 
مليـــارات لـــرية ســـورية فيمـــا خيـــص املصـــارف  ١٠الـــذي يتضـــمن زيـــادة احلـــد األدىن لـــرأس مـــال املصـــارف التقليديـــة يف اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية ليصـــبح 

أوضــاعها بزيــادة رأمساهلــا إىل احلــد األدىن املطلــوب وقــد مت متديــد املهلــة لتصــبح أربــع  ســويةارف املرخصــة مهلــة ثــالث ســنوات لتصــالتقليديــة، وقــد مــنح امل
  .٢٠١١) لعام ١٧سنوات مبوجب القانون رقم (

ريــة العربيــة الســورية لزيــادة احلــد / والــذي تضــمن زيــادة املهلــة املمنوحــة للمصــارف التقليديــة يف اجلمهو ٦٣صــدر املرســوم التشــريعي رقــم / ٢٠١٣يف عــام 
اية العام  اية عام  ٢٠١٤األدىن لرأمساهلا حىت    .٢٠١٥نيسان  ٢٢/م وتاريخ ١٣مبوجب قرار جملس الوزراء رقم  ٢٠١٥ومت متديده حىت 

إىل  مقسم ريةسو  لرية ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ واملدفوع به واملكتتب املصرح املصرف مال رأس ليصبح تدرجيي بشكل املال رأس زيادة مت
 املصرف أسهم جتزئة ٢٠١٢األول  كانون ١١ بتاريخ مت. ٢٠٠٩ شباط ٢ تاريخ منذ املالية وراقلأل دمشق سوق يف مدرجة سهم ١٠,٠٠٠,٠٠٠

  .الواحد للسهم سورية لرية ١٠٠ قدرها إمسية بقيمة سهم ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ لتصبح
املدورة القابلة  رباحمليون لرية سورية حمولة من األ ٥٠٠زيادة رأس مال املصرف مببلغ  ٢٠١٧أيار  ١٨أقرت اهليئة العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 

  بإصدار ٢٠١٧تشرين األول  ٣٠مليون لرية سورية) حيث قام املصرف بتاريخ  ٣٥٠مليون لرية سورية) واالحتياطي اخلاص ( ١٥٠للتوزيع (
 وفقًا لقانون الشركات والقوانني الناظمة لألوراق واألسواق املالية وذلك بعد أن متت املوافقة ماليني سهم جديد قام بتوزيعها جمانًا على املسامهني ٥

، وبذلك أصبح رأس مال املصرف املصرح واملكتتب به ٢٠١٧تشرين األول  ١٥/م) الصادر بتاريخ ١١٨على الزيادة بقرار جملس املفوضني رقم (
لرية سورية للسهم الواحد مدرجة يف سوق  ١٠٠سهم بقيمة إمسية قدرها  ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ لرية سورية مقسم إىل ٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠واملدفوع 

  دمشق لألوراق املالية.
زيادة رأس مال املصـرف مببلـغ مليـار لـرية سـورية مـن خـالل ضـم جـزء مـن األربـاح احملققـة  ٢٠١٨أيار  ١٥العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ  اهليئةأقرت 

وزيعهــا جمانــاً علــى املســامهني وفقــاً لقــانون الشــركات والقــوانني الناظمــة لــألوراق مت ت ماليــني ســهم جديــد ١٠املصــرف بإصــدار  قــامالقابلــة للتوزيــع حيــث 
، وبـذلك أصـبح رأس مـال املصـرف املصـرح ٢٠١٨آب  ١٣/م الصادر بتـاريخ ١٠٦واألسواق املالية. وذلك بعد أن متت املوافقة على الزيادة بقرار رقم 

لـرية سـورية للسـهم الواحـد مدرجـة  ١٠٠سـهم بقيمـة إمسيـة قـدرها ٦٥,٠٠٠,٠٠٠لرية سـورية مقسـمة إىل  ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ه واملدفوع واملكتتب ب
  يف سوق دمشق لألوراق املالية.

يالتـه، سـيتم متابعـة وتعد ٢٠١٠لعـام  ٣املهلة احملددة لتنفيذ الزيادات املطلوبة يف رؤوس أمـوال املصـارف اخلاصـة مبوجـب أحكـام القـانون رقـم  خبصوص
ذا اخلصوص من اجلهات الوصائية وفق اختصاصها وحسب األ   .صولالزيادة املطلوبة عند تزويد املصرف بالتوجيهات املتعلقة 
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  يتوزع رأس املال بني اللرية السورية والدوالر األمريكي كما يلي:
    التاريخية التكلفة      األصلية العملة      سهماأل عدد      
  .س.ل            سهم      

    ٣,٩٦٠,٧٣٨,٥٠٠    ٣,٩٦٠,٧٣٨,٥٠٠    ٣٩,٦٠٧,٣٨٥ سورية لرية
    ٢,٥٣٩,٢٦١,٥٠٠    ٥١,٤٩١,٧٦٤    ٢٥,٣٩٢,٦١٥  أمريكي دوالر

    ,٠٠,٠٠٠,٠٠٠٥,٦          ٠٠٠,٠٠٠٥٦    
  
  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر المالية للموجودات العادلة القيمة في المتراكم التغير  -١٢

  ذا البند مما يلي:يتكون ه
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           ٢٠١٩آذار  ٣١كما في         
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة)           
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ٥٥,٥٣٨,٠٦٠        ١,٤٠١,٧٥٣,٠٤١        ١,٤٤٤,٠٦٧,٣٥٧    السنةالفرتة /  أول يف الرصيد
  املصرف يف للمسامهني امللكية حقوقإىل  العائد

   للموجودات العادلة القيمة يف حمققة غري أرباح من   
    ١,٣٤٦,٢١٤,٩٨١        ٤٤,٩٠٩,٠١٥        ١٨٥,٣٤٨,٥٥٥    السنةالفرتة /  خالل للبيع املتوفرة املالية    

  العائد إىل حقوق امللكية للمسامهني يف املصرف من
   -      )  ٢,٥٩٤,٦٩٩(        ٦٦٥٥,٢٢    جودات ضريبية مؤجلةالتغري يف مو    

    ١,٤٠١,٧٥٣,٠٤١        ١,٤٤٤,٠٦٧,٣٥٧        ٨١,٦٣٠,٠٧١,١٣    السنةاية الفرتة /  يف الرصيد

  شركات حملية.أسهم إن املوجودات املالية املتوفرة للبيع هي عبارة عن استثمارات املصرف يف 
  
  مدورة محققة أرباح  -٢٢

 الصادر ٩٥٢/١٠٠/١ رقم والتعميم ٢٠٠٨ لعام ١ب/ ن م/ ٣٦٢ رقم والتسليف النقد جملس وقرار املركزي سورية مصرف تتعليما بناًء على
 منوغري القابلة للتوزيع  البنيوي القطع مركز إعادة تقييم عن الناجتة ققةاحمل غري القطع لفروقات املدورة رباحاأل فصل يتم ٢٠٠٩ شباط ١٢ بتاريخ
  .دورةامل رباحاأل حساب

مليون  ٥٠٠، حيث متت زيادة رأس مال املصرف مببلغ ٢٠١٧تشرين األول  ٣١للمسامهني على شكل أسهم جمانية بتاريخ  أرباحقام املصرف بتوزيع 
  مليون لرية سورية من االحتياطي اخلاص. ٣٥٠القابلة للتوزيع واملدورة  رباحمليون لرية سورية من األ ١٥٠لرية سورية وذلك بتحويل 

مليار لرية سورية وذلك حيث متت زيادة رأس مال املصرف مببلغ ، ٢٠١٨آب  ٦م املصرف بتوزيع أرباح للمسامهني على شكل أسهم جمانية بتاريخ قا
  احملققة القابلة للتوزيع. من األرباحمن خالل ضم جزء 

 مبلغ(غري مدققة) (مقابل  ٢٠١٩آذار  ٣١يف  كما سورية لرية ١,٧٠٠,٤٠٧,٥٣١ مبلغ احملققة القابلة للتوزيع املدورة رباحاأل بلغت
  .)٢٠١٨األول  كانون ٣١ يف كما سورية لرية ١,٧٠٠,٤٠٧,٥٣١

لرية سورية وما زال القرار بانتظار موافقة  ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠توزيع أرباح على شكل أسهم جمانية بقيمة  ٢٠١٩أيار  ٣٠قررت اهليئة املنعقدة يف 
 اجلهات الوصائية.
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  لدائنةا الفوائد  -٣٢

 يتكون هذا البند ممايلي:
    (غير مدققة) آذار ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةالفترة              
    (معّدلة) ٢٠١٨          ٩٢٠١              
  ل.س.          ل.س.              

  :إيرادات فوائد ناجتة عن
  شركات -مباشرة  يةائتمان تسهيالت

      ٢١٢,٥٥٧,٧٨٩        ٥٣,٢١٨,٠٢٥    مدينة جارية حسابات    
      ١,١٤١,٩٠٨,٩٣٩        ١,٩٤٣,١٤٦,١٧٥    لفوس قروض    
      ٣,٥٥٣,٦٣٨        -      حمسومة سندات    

      ٥٦٩,٦٨٥,٨٤٧        ٧٥٤,٤٩٩,٤٧٨    أفراد – مباشرة تسهيالت
      ٧٤٣,٢٢٣,٨٦٦        ٧٠٤,٤٩٤,١٠٥    مصارف لدى وإيداعات أرصدة

    -          ٨,٩٣٥,٧٠١    فوائد على شهادات إيداع مشرتاة من مصرف سورية املركزي
      -          ٨٤,٦٧٩,١٠٠    بالقيمة املطفأةمالية  موجودات

        ٢,٦٧٠,٩٣٠,٠٧٩        ٣,٥٤٨,٩٧٢,٥٨٤      

  
  المدينة الفوائد  -٤٢

 يتكون هذا البند ممايلي :
    (غير مدققة) آذار ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةالفترة              
    (معّدلة) ٢٠١٨          ٩٢٠١              
  ل.س.          ل.س.              

      ٣٤,٣١٠,٧٣١        ٣٠,١٠٨,٤٤٦    املصارف ودائع
 ودائع الزبائن

      ١٠٦,٦٤١,٢٩٢        ١٦٢,٢٠٥,٩٩٨    التوفري ودائع  
      ٧٢٦,٥٩٢,١٧٨        ٨١٩,١٤٩,١٢٦    ألجل ودائع  

      ١٨,٥٨٢,٥٠٣        ١٧,١١٨,٢٥٠    ةنقدي تأمينات

        ٨٨٦,١٢٦,٧٠٤        ٠١,٠٢٨,٥٨١,٨٢      
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  والخسائر رباحألبالقيمة العادلة من خالل قائمة ا مالية موجودات خسائر  -٥٢

 :يتكون هذا البند ممايلي
    (غير مدققة) آذار ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةالفترة              
    (معّدلة) ٢٠١٨          ٩٢٠١          
  ل.س.          ل.س.          

  )  ٢٦,٣٩١,٤٢١(  )  ٧,٠٧٢,٧٦١(  أسهم –تقييم غري حمققة خسائر 

      )٢٦,٣٩١,٤٢١(  )  ٧,٠٧٢,٧٦١  (  
  
  العائدة إلى مساهمي المصرف والمخـففة يةساساأل السهم ربحية  -٦٢
  :يلي كما املصرف مسامهي إىل العائد الفرتة ربح من واملخففة يةساساأل السهم حصة احتساب مت

    (غير مدققة) آذار ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةالفترة              
    (معّدلة) ٢٠١٨          ٩٢٠١          

      ٨٣٢,٥٦٩,٣٥٣        ٨٠٣,١١٦,٥٣٦    رية)العائد ملسامهي املصرف (لرية سو  الفرتة ربح
    ٥,٠٠٠,٠٠٠٦        ٥,٠٠٠,٠٠٠٦    (سهم) ةفرت لعدد األسهم قيد التداول خالل الاملتوسط املرجح 

      ١٢,٨١          ١٢,٣٦      ية واملخففة (لرية سورية)ساسرحبية السهم األ

  عند حتويلها. رباحرف ذات تأثري على حصة السهم يف األية واملخففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها املصساستتطابق رحبية السهم األ
  
  املتوسط املرجح لعدد األسهم كما يلي: احتساب مت *

    المتوسط المرجح لعدد األسهم              
  آذار ٣١          آذار ٣١          

    مدققة معّدلة)غير ( ٢٠١٨          (غير مدققة)٩٢٠١      عدد األيام    عدد األسهم      الفترة    
    ل.س.          ل.س.              

    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٦٥  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٨آذار  ٣١
    ٠٠٠,٠٠٠١٥,    ٠٠٠,٠٠٠١٥,  ٣٦٥  ٠٠٠,٠٠٠١٥,  ٩٢٠١آذار  ٣١

          ٥,٠٠٠,٠٠٠٦    ٥,٠٠٠,٠٠٠٦    

الذي يقضي بتعديل  ٣٣بناًء على املعيار احملاسيب الدويل رقم  ،بعدد األسهم اجملانية ٢٠١٨آذار  ٣١مت تعديل املتوسط املرجح لعدد األسهم كما يف 
  م.عدد األسهم بأثر رجعي من بداية أول سنة مقارنة, وذلك إذا ارتفع عدد األسهم العادية نتيجة رمسلة أو إصدار أسهم منحة أو جتزئة األسه

  باح عند حتويلها.أصدرها املصرف ذات تأثري على حصة السهم يف األر أدوات تتطابق رحبية السهم األساسية واملخففة يف القيمة لعدم وجود 
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  النقد يوازي ماو  النقد  -٧٢

  يتكون هذا البند ممايلي :
    (غير مدققة) آذار ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةالفترة               
    (معّدلة) ٢٠١٨          ٩٢٠١          
    ل.س.          ل.س.          
  ميثل فقط النقد املركزي سورية مصرف لدى أرصدةو  نقد
      ٧٧,٧٩٢,٥٨٢,١٧٥        ٧٦,٦٧٩,٨٤٧,٧١٨    لدى املركزييف اخلزينة واحلسابات اجلارية   

      ٢٥,٢٧٥,٦٤٤,٢٠٩        ٣٠,٢٠٣,٤٣٧,٠٠٨    )أقلأو  أشهر ٣ فرتة خالل األصلي استحقاقها( مصارف لدى أرصدة
  )  ٣,٦٥٢,٨٧٢,٤٢٦(  )  ١,٦١٠,٣٦٠,٩٥٩(  )أقلأو  أشهر ٣ فرتة خالل األصلي استحقاقها( مصارف ودائع

        ٩٩,٤١٥,٣٥٣,٩٥٨      ٧١٠٥,٢٧٢,٩٢٣,٧٦      

يوازي ال يستخدم االحتياطي النقدي اإللزامي لدى مصرف سورية املركزي يف أنشطة املصرف التشغيلية اليومية، لذلك ال يعترب جزء من النقد وما 
  النقد.

  
  العالقة ويذ األطراف المعامالت مع  -٨٢

العليـا بتعـامالت جتاريـة مـع املصـارف ذات العالقـة وكبـار املسـامهني  دارةعضـاء اإليقوم املصرف (ضمن أعمالـه االعتياديـة) باإلضـافة إىل التعـامالت مـع أ
ا   . ، وباستخدام أسعار فوائد وعموالت جتارية سائدةحبدود التعامالت التجارية السائدة املسموح 

بيمـــو الســعودي الفرنســـي املاليــة املســـامهة املغفلــة. إن حصـــة لشــركة  املرحليـــة املــوجزة املاليــة املعلومـــات املرحليـــة املــوجزة، املاليـــة املوحــدة املعلومــاتتشــمل 
  املصرف يف رأس مال الشركة التابعة موضح كما يلي:

    حصة المصرف من رأس مال الشركة التابعة               
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٩آذار  ٣١              
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة)        نسبة المساهمة        
    ل.س.          .ل.س        %        

    ٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠        ٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠      ٧٤,٦٧    املغفلة املسامهة املالية الفرنسي السعودي بيمو شركة

              ٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠        ٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠    
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  المرحلي الموجز الموحد المالي الوضع بيان بنود  -أ
    (غير مدققة)٩٢٠١آذار  ٣١          
          بارك            أعضاء      موظفي            السعودي البنك          
    المجموع      المساهمين      ذات عالقة أطراف      دارةاإل مجلس      العليا دارةاإل      بيمو بنك      الفرنسي          

  ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
  المرحلي الموجز الموحد المالي الوضع بيان داخل بنود
  مدينة أرصدة  
    ٢٤,١١٢,٢٤٩,٤٦١    -      -      -      -      ٢٣,٨٨٦,٤٣٧,٧٦٠    ٢٢٥,٨١١,٧٠١    مدينة جارية حسابات    
    ٢٩,٩٣٠,٨٩٤,٦٥٥    -      -      -      -      ٢٩,٢٣٣,٣٣٤,٦٥٥    ٦٩٧,٥٦٠,٠٠٠    ألجل ودائع    
  ١٨٤,٠٠٠    -      -      -      -        ١٨٤,٠٠٠    -      )١٢(إيضاح  مستحق من أطراف ذات عالقة    
    
    ٤٩٣,٧٥٨,٣٦٦    -      -      -      -      ٤٨٨,١٧٧,٨٨٦    ٥,٥٨٠,٤٨٠    فوائد حمققة غري مستحقة القبض    
        ٥٤,٥٣٧,٠٨٦,٤٨٢    -      -      -      -      ٥٣,٦٠٨,١٣٤,٣٠١    ٩٢٨,٩٥٢,١٨١    
  دائنة أرصدة  
    ١٧٩,٧٣١,٩٦٦    ٢٠,٠٢٤,٥٠٩      ٣٣٤,١٥٩    ١٥٩,٣٧٣,٢٩٨    -      -      -      دائنة جارية حسابات    
    ٢١,٨٠٠,٠٠٠    -      ٢١,٨٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      ألجل ودائع    
    ٨,١٨٢,٥١١    -      -      -      -      -      ٨,١٨٢,٥١١  )١٩(إيضاح  ق ألطراف ذات عالقةاملستح    
    ٢٥٦,٣٤١,٤٩٩    -      -      -     ٢٥٦,٣٤١,٤٩٩   -      -      )١٩(إيضاح  مستحقة مصاريف    
     ٦٠,٢٠٣    -       ٦٠,٢٠٣    -      -      -      -      الدفع مستحقةحمققة غري  فوائد    
    ٥٠,٥٨٥,١٦٨    ٤٤,٢٦٣,٥٥٠    -      -      -      -      ٦,٣٢١,٦١٨    تأمينات نقدية    
        ٥١٦,٧٠١,٣٤٧   ٦٤,٢٨٨,٠٥٩    ٢٢,١٩٤,٣٦٢    ١٥٩,٣٧٣,٢٩٨    ٢٥٦,٣٤١,٤٩٩    -      ١٤,٥٠٤,١٢٩   

  المرحلي الموجز بيان الوضع المالي خارج بنود
    -      -      -      -      -      -      -      واردة ضمانات  
    ٥٥,٧٣٢,٠٣٥    -      -      -      -      ٤٢,٦٤٨,٦١٠    ١٣,٠٨٣,٤٢٥    صادرة كفاالت  
  )  ٣٤١,٥٧٠,٠٠٠(  )  ٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠(  )  ٦,٥٧٠,٠٠٠(    -      -      -      -      ضمانات عقارية  
    ٤,٥٠٢,٣٢٨,٠٠٠    ٤,٥٠٢,٣٢٨,٠٠٠    -      -      -      -      -      ضمانات صادرة  
  )  ٥,٩٤١,٣٦٢,١٥٦(    -      -      -      -    )  ٥,٩٢١,١٠٤,٣٣٣(  )  ٢٠,٢٥٧,٨٢٣(    لص استريادبوا  
  )  ٢٥,٤٣٣,٢٠٠,٠٠٠(    -      -      -      -    )٢٥,٤٣٣,٢٠٠,٠٠٠(    -    أجنبية لالستالم عمالتعمالت أجنبية للتسليم مقابل   
   ٢٦,٣٤٤,٨١١,٦٨٠    -      -      -      -     ٢٦,٣٤٤,٨١١,٦٨٠    -    أجنبية للتسليم عمالت أجنبية لالستالم مقابل عمالت  



 

- ٦١ -  

    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨األول  كانون ٣١كما في           
          كبار            أعضاء      يموظف            السعودي البنك          
    المجموع      المساهمين      ذات عالقة أطراف      دارةاإل مجلس      والتنفيذية العليا دارةاإل      بيمو بنك      الفرنسي          
    ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل     الموحد المالي الوضع بيان داخل بنود
  مدينة أرصدة  

    ١٦,٧٦٩,٩٢١,٤٤٨    -      -      -      -      ١٦,٥٣٩,٨٥٢,٦٥٨    ٢٣٠,٠٦٨,٧٩٠    مدينة جارية حسابات  
    ٢٤,٢٢٥,٩٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      ٢٣,٥٢٨,٥٨٠,٠٠٠    ٦٩٧,٣٢٠,٠٠٠      ألجل ودائع  
    ١٤,٠٦٩,٤٩٠    ١٤,٠٦٩,٤٩٠    -      -      -      -      -      املباشرة االئتمانيةصايف التسهيالت   
    -      -      -      -      -      -      -    )١٢املستحق من أطراف ذات عالقة (إيضاح   
    ٣٠٢,٦٨٣,٩٤٧    -      -      -      -      ٢٩٩,٨٩٤,٦٦٧    ٢,٧٨٩,٢٨٠    فوائد حمققة غري مستحقة القبض  

        ٤١,٣١٢,٥٧٤,٨٨٥    ١٤,٠٦٩,٤٩٠    -      -      -      ٤٠,٣٦٨,٣٢٧,٣٢٥    ٩٣٠,١٧٨,٠٧٠    
  دائنة أرصدة  

    ١٢٠,١٣٢,٧٥٠    ٤٧,٩٥١,٩٩٦      ٨٠٨,٢٦٤    ٧١,٣٧٢,٤٩٠    -      -      -      دائنة جارية حسابات  
    ٢٣,٠٣٤,١١٥    -      ٢٣,٠٣٤,١١٥    -      -      -      -        ألجل ودائع  
      ٩,٦٤٥,١٦٦    -      -      -      -      ١,٣٠٩,٧٤٤    ٨,٣٣٥,٤٢٢  )١٩املستحق ألطراف ذات عالقة (إيضاح   
    ٢٥٦,٣٤١,٤٩٩    -      -      -      ٢٥٦,٣٤١,٤٩٩    -      -      )١٩(إيضاح  مستحقة مصاريف  
      ١٥,٥٨٧    -        ١٥,٥٨٧    -      -      -      -      قة الدفعفوائد حمققة غري مستح  
    ٥١,٥٣٠,٤٧٢    ٤٥,٠٩٠,٧٢٠    -      -      -      -      ٦,٤٣٩,٧٥٢      تأمينات نقدية  

        ٤٦٠,٦٩٩,٥٨٩    ٩٣,٠٤٢,٧١٦    ٢٣,٨٥٧,٩٦٦    ٧١,٣٧٢,٤٩٠    ٢٥٦,٣٤١,٤٩٩    ١,٣٠٩,٧٤٤    ١٤,٧٧٥,١٧٤    
  الميزانية خارج بنود

    -      -      -      -      -      -      -        واردة ضمانات  
    ٥٥,٩٧٦,٥٣٠    -      -      -      -      ٤٢,٦٤٨,٦١٠    ١٣,٣٢٧,٩٢٠      صادرة كفاالت  
  )  ٣٤١,٥٧٠,٠٠٠(  )  ٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠(  )  ٦,٥٧٠,٠٠٠(    -      -      -      -        عقارية ضمانات  
    ٤,٥٠٢,٣٢٨,٠٠٠    ٤,٥٠٢,٣٢٨,٠٠٠    -      -      -      -      -        صادرة ضمانات  
  )  ٤,٦٨٥,٨٧٢,٥٢٠(    -      -      -      -    )  ٤,٦٦٥,٦١٦,٩٠٠(  )  ٢٠,٢٥٥,٦٢٠(      استرياد بوالص  
  )  ٢٠,٩٢٦,٠٨٠,٠٠٠(    -      -      -      -    )  ٢٠,٩٢٦,٠٨٠,٠٠٠(    -    لالستالم أجنبية عمالت مقابل للتسليم أجنبية عمالت  
    ٢١,٢٦١,٠٥١,٦٨٠    -      -      -      -      ٢١,٢٦١,٠٥١,٦٨٠    -    للتسليم أجنبية عمالت مقابل لالستالم أجنبية عمالت  

  



 

- ٦٢ -  

  المرحلي الموجز الموحد الدخل بيان بنود - ب
    (غير مدققة) ٩٢٠١آذار  ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةالفترة           
                                      السعودي البنك          
    المجموع      المساهمين كبار      ذات عالقة أطراف      دارةاإل مجلسأعضاء       العليا دارةاإلموظفي       بيمو بنك      الفرنسي          
  ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
    ٢١٢,٣١١,٥٥٠      ٥٩,٥١٥    -      -      -      ٢٠٩,٤٦١,٨٧٨    ٢,٧٩٠,١٥٧      دائنة فوائد
  )  ٢٥,٠٣٩,٨٥٧(    -    )  ١٤٢,٥١٥(    -      -    )  ٢٤,٨٩٧,٣٤٢(    -        مدينة فوائد

  )  ١٠,٨٩٩,٩٩٦(    -      -      -      -    )  ١٠,٨٩٩,٩٩٦(    -        عقود إدارة
  )  ٣٢٧,٥٢٢,٣٨٥(    -      -      -    )  ٣٢٧,٥٢٢,٣٨٥(    -      -      وتعويضات ومكافآت اتبرو 

    ٩٨,١٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      ٩٨,١٠٠,٠٠٠    -      أرباح عقود مقايضة عمالت
  

    )معّدلة (غير مدققة ٨٢٠١آذار  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في           
                                      السعودي البنك          
    المجموع      المساهمين كبار      ذات عالقة أطراف      دارةاإل مجلسأعضاء       العليا دارةاإلموظفي       بيمو بنك      نسيالفر           
  ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
    ٣٠,٤٨٣,١٦٠      ٢٠,٥٤٨      ٥,٧٢٧    -      -      ٢٨,٨٠٠,١٧٥    ١,٦٥٦,٧١٠      دائنة فوائد
  )  ٢٧,١١٧,٦٩٩(    -    )    ٢٦,٥٧٠(    -      -    )  ٢٧,٠٩١,١٢٩(    -        مدينة فوائد
  )  ٣٣٠,٣٣٢,٠٨٤(    -      -      -    )  ٣٣٠,٣٣٢,٠٨٤(    -      -      وتعويضات ومكافآت رواتب

  دارةاإل مجلس وأعضاء التنفيذية دارةاإل تعويضات -ج
    (غير مدققة) آذار ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة               
    (معّدلة) ٨٢٠١          ٩٢٠١          
    ل.س.          ل.س.          

    ٣٣٠,٣٣٢,٠٨٤        ٣٢٧,٥٢٢,٣٨٥    العليا دارةاإل موظفي ومكافآت تعويضات

        ٣٣٠,٣٣٢,٠٨٤        ٣٢٧,٥٢٢,٣٨٥    

  للدوالر األمريكي. %٣,١٥بلغت  ذات العالقة األطراف وودائع حسابات على دفعها يتم اليت الفوائدإن معدل 



 

- ٦٣ -  

  المخاطر إدارة  -٢٩

 المخاطر إدارةمقدمة عن 

يف  ساساملخاطر تعترب وبشكل فعال األ إدارة) حتتوي عدد من املخاطر وهلذا فإن سورية عامة. م.م.شإن أنشطة بنك بيمو السعودي الفرنسي (
  احملافظة على متانة املصرف ورحبيته.

الية اليت ممكن أن تؤثر بشكل سليب على أداء املصرف والرقابة املستمرة على املخاطر املالية وغري امل إدارةاملخاطر تشمل التعرف، قياس،  إدارةإن عملية 
  ومسعته، إضافة إىل ضمان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعوائد مقابل املخاطر. 

  تندرج خماطر املصرف حتت األنواع الرئيسية التالية:
 ئتمانخماطر اال  - أ

 خماطر السوق  -ب

 خماطر السيولة   -ج

 خماطر التشغيل  - د

 لوجيا وأمن املعلوماتخماطر التكنو   -ه

 خماطر االمتثال ملتطلبات السلطات الرقابية  - و
 

  المخاطر دارةالعامة إل ستراتيجيةاال
املخاطر لدى املصرف تسري وفق مبادئ رئيسية تنسجم مع حجم نشاطاته وتعقيد عملياته وتعليمات السلطات الرقابية وأفضل املمارسات  إدارةإن 

ذا اخلصوص. تتمثل تلك املخاطر وسياسات املخاطر املعتمدة من  إدارةيف  دارةواسرتاتيجيات جملس اإل ي بتوجيهاتأساساملبادئ بشكل  الدولية 
  املخاطر. إدارةاستقاللية دائرة  قبله إضافة إىل

دماته، كما أن فلسفة املخاطر لدى املصرف للتطوير املستمر لتواكب كافة املستجدات والنمو يف أعمال املصرف والتوسع يف خ إدارةختضع سياسات 
اإلشرافية على احلكم على األمور ووجود دليل واضح للصالحيات موضوع من قبل  دارةاملخاطر لدى املصرف مبنية على املعرفة واخلربة وقدرة اإل إدارة

 .دارةجملس اإل

 المخاطر إدارة عن المسؤولة الجهات ووظيفة التنظيمي الهيكل

 دارةمجلس اإل

 ومراقبة إدارة عن مسؤولة جلان هناك ذلكإىل  إضافة املصرف يف املتبعة والسياسات االسرتاتيجيات على واملوافقة املخاطر إدارة عن املسؤولة اجلهة هي
 .املخاطر

 المخاطر إدارة

  :التالية األقسام عنها ويتفرع املعتمدة السياسات مع القائمة املخاطر توافق مدى من والتأكد املخاطر ومراقبة تنفيذ حسن عن املسؤولة اجلهة هي

 املصرف من يةائتمان تسهيالت على احلصول بصدد هي اليت الشركات من العمالء ملفات بدراسة القسم هذا يعىن: ئتماناال مخاطر قسم -
 تالتوصيا بوضع القسم يقوم مث املصرف ألموال توظيفاتأو  جارية حسابات بشكل سواء معها التعامل املصرف يود اليت البنوك وكذلك
ا اختالف على املصرف يف القرار أخذ جلهات ورفعها املناسبة  على واحدة مرة مبعدل امللفات هلذه الدورية باملراجعة القسم يقوم كما. مستويا
  .سنوياً  األقل



 

- ٦٤ -  

 ماحنة اجلهة من وحةاملمن االئتمانية للموافقة مطابقتها من التأكد حيث من ئتماناال ملفات إدارةب القسم هذا يعىن: ئتماناال إدارة قسم -
 والسياسات لإلجراءات ومطابقتها املطلوبة واملستندات والوثائق الضمانات وشرعية وجود من التأكد خالل من وذلك ئتمايناال التسهيل
 وحفظها املصريف النظام على الواردة الضمانات وتسجيل للزبون االئتمانية التسهيالت بتفعيل القسم يقوم مثّ  ومن باملصرف، اخلاصة االئتمانية

 . آمن مكان يف

 على احلصول بصدد هم الذين الصغرية واملؤسسات األفراد من العمالء ملفات بدراسة القسم هذا يعىن: المصرفية التجزئة مخاطر قسم -
  .امستويا اختالف على املصرف يف القرار أخذ جلهات ورفعها املناسبة التوصيات بوضع يقوم مث املصرف من يةائتمان تسهيالت

 والتأكد منحها بعد االئتمانية التسهيالت ومتابعة مراقبة بعملية يأساس وبشكل القسم هذا يعىن: ومخاطر السوق ئتماناالالرقابة على  قسم -
مالتزام بسداد العمالء التزام من  املدفوعة وغري املستحقة باملبالغ املختصة األقسامإىل  تقارير وإرسال استحقاقها وتواريخ ملبالغها وفقاً  ا

 الواجب التدين وخمصصات االحتياطيات قيمة واحتساب املصرف عمالء بتصنيف أيضاً  القسم ويقوم قسم كل لعمالء العائدة والتجاوزات
  .االئتمانية املخاطر لتغطية احتجازها

 ومصرف العليا دارةاإل على وعرضها تقدميها تمي واليت االئتمانية املخاطر وخاصة املخاطر إدارةب املتعلقة التقارير القسم حيّضر لذلك، باإلضافة
  .املركزي سورية

 سبابأل تشغيلية خماطر عنها ينجم قد اليت املصرف وأقسام وإدارات أعمال سائر مبراقبة القسم هذا يعىن: التشغيلية المخاطر توجيه قسم -
اأو  معدومة إما املخاطر هذه أن من والتأكد والقياس باحلصر وذلك خارجه، منأو  املصرف داخل من آلية،أو  بشرية  األدىن حدها يف أ
 إما احملتملة املخاطر جتيري ضمنها من واليت املخاطر من النوع هذا املصرف جتنب اليت املمكنة االحتياطات كافة اختاذ على والعمل حتمله املمكن

  .احلالة حسب التأمني، شركاتإىل أو  ثالث طرفٍ إىل 
  الخزينة

 . املصرف يف والتمويل السيولة خماطر عن رئيسي بشكل ومسؤولة اإلمجايل، املايل واهليكل املصرف ومطلوبات موجودات إدارة عن املسؤولة اجلهة هي

  الداخلي التدقيق
 اقشةمن وتتم. املتبعة والسياسات اإلجراءات مع املصرف توافق مدى يراجع حيث دوري بشكل املخاطر إدارة عملية بتدقيق الداخلي التدقيق يقوم
 .التدقيق جلنةإىل  واالقرتاحات التقارير وترفع دارةاإل مع التدقيق نتائج

  التقارير ونظام المخاطر قياس
 اخلسائر إلمجايل تقدير على بناء املتوقعة غري واخلسائر العادية الظروف يف تنتج أن ميكن اليت املتوقعة اخلسائر تعكس بطريقة املصرف خماطر قياس يتم

 يدرس كما. االقتصادية الظروف لتعكس ومعدلة السابقة التجارب من املبنية اإلحتماالت على تعتمد الطرق هذه. إحصائية طرق دامباستخ الفعلية
  .االستثنائية الظروف عن تنتج أن ميكن اليت االحتماالت أسوا املصرف

 بقياس املصرف يقوم كما. املقبولة املخاطر ومستويات وحدود املصرف اسرتاتيجية تعكس اليت املعتمدة السقوف على بناء املخاطر وضبط مراقبة يتم
  .أنواعها مبختلف اإلمجالية باملخاطر ومقارنتها املخاطر لتحمل اإلمجالية القدرة
 دارةاإل جملسإىل  تقرير تقدمي يتم كما مبكرة مرحلة يف املخاطر على والتعرف واملراقبة التحليل ألغراض العمل وحدات مجيع من املعلومات جتميع يتم
 قطاعات حسب شهرياً  مفصل بشكل التحليل يتم. املخاطر وتغريات السيولة ونسب ئتماناال خماطر إمجايل يتضمن األقسام ورؤساء املخاطر إدارةو 

 املخاطر عن شامالً  يراً تقر  دارةاإل جملس يستلم. ربعي بشكل االئتمانية اخلسائر خمصص بتقييم دارةاإل وتقوم اجلغرافية والقطاعات والزبائن األعمال
  .املصرف خماطر لتقييم الالزمة املعلومات جبميع لتزويده سنوي ربع بشكل
 .كافة املصرف مستويات على متوفرة واحملدثة الضرورية املعلومات مجيع أن من للتأكد األقسام مجيع على وتوزع تفصيلية خماطر تقارير حتضري يتم
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   تخفيفها اليبوأس المخاطر إدارة وإجراءات سياسات

 وعادة خسائر، حدوثإىل  يؤدي مما املصرف جتاه اتهالتزامب الوفاء عن اآلخر الطرف عجزأو  ختلف عن االئتمانية املخاطر تنشأ: االئتمانية المخاطر
 .البلد وخماطر التسوية، خماطر املقابل، الطرف تعثر خماطر وهي االئتمانية املخاطر حتت أنواع ثالث متييز يتم

  :هي فعال بشكل ئتماناال خماطر دارةإل يةساساأل لعواملا إن
 .االئتمانية املخاطر دارةإل مناسبة بيئة إجياد -

 .والصالحيات للموافقات وسليم واضح إطار ضمن العمل -

 .والرقابة للقياس وأدوات آليات وتوفري، مالئمة ائتمان إدارة على احملافظة -

 .االئتمانية املخاطر دارةإ إجراءات على كافية ضوابط وجود من التأكد -

 وجمموع) مؤسسةأو  فرد( املمنوحة االئتمانية التسهيالت ملبالغ سقوف تتضمن واضحة يةائتمان سياسة بوضع املصرف يقوم ذكر ما ولتحقيق
 للعمالء، ئتمايناال الوضع ييمتق على باستمرار ويعمل ئتماناال خماطر مراقبة على املصرف يعمل. جغرافية منطقة وكل قطاع لكل االئتمانية التسهيالت

  .العمالء من مناسبة ضمانات على املصرف حصولإىل  إضافة

 االئتمانية بالمخاطر يتعلق فيما الجهد اختبارات إلجراء يةساساأل الفرضيات

 املتوقعة االئتمانية خاطرامل عام بشكل الفرضيات هذه تغطي. االئتمانية احملفظة على اجلهد اختبارات إلجراء متعددة فرضيات املصرف يستخدم
  .املخاطر هذه لتغطية املطلوبة التدين خمصصات يف والزيادة
 االئتمانية للمخاطر وفقاً  متعددة وسيناريوهات بنسب األدىن الفئةإىل  دين فئة كل من املنتجة غري الديون يف وانتقال زيادة الفرضيات هذه حتت يندرج
 االقتصادية للقطاعات االئتمانية للتعرضات االئتمانية اجلودة يف التدهور أثر املستخدمة الفرضيات ختترب لذلك، باإلضافة. منطقة كل يف املتوقعة

  .التدين وخمصصات املنتجة غري الديون على العقارية للضمانات السوقية القيمة يف واالخنفاض
  :يلي ما االئتمانية املخاطر إدارة إجراءات تشمل
  :السقوفو  االئتمانية التركزات تحديد .١

 الرتكزات نسب حسب وذلك العمالء من جمموعةأو  عميل ألي منحه املمكن األقصى للحد وواضحة حمددة نسب االئتمانية السياسة تتضمن
 حلجم سقوفا هناك أن كما اإلقتصادية، للقطاعات سقوف وضعإىل  باإلضافة ٤ب/ن م/٣٩٥ رقم التسليفو  النقد جملس قرار وفق املقررة
  .إداري مستوى كل قبل من منحه مكنامل ئتماناال

  : االئتمانية المخاطر تخفيف أساليب .٢
  :منها املخاطر ختفيف أجل من األساليب من العديد على تعتمد املصرف يف املخاطر إدارة عملية

  .مستمرة بصورة وتقييمها مراقبتها يتم واليت املمنوح ئتمانلال تغطيتها ونسبة للتسييل قابليتها وحسب الضمانات -
  .العميل خماطرة ودرجة واالستحقاق العميل حمفظة حجم على وتعتمد ئتماناال منح يف اللجان نظام اتباع -
 واالستثمارات ئتمانلال املستهدف التوزيع السنوية املصرف خطة تتضمن حيث. ئتماناال خماطر ختفيف يف يأساس مبدأ هو احملفظة يف التنويع
  .االقتصادية القطاعات خماطر لتصنيف نظام املصرف لدى يوجد كما الواعدة، القطاعات على الرتكيز مع خمتلفة سواقأو  قطاعات عدة على
 اجلغرافية واملناطق االقتصادية القطاعات حسب االئتمانية الرتكزات مراقبة منها االئتمانية املخاطر لتخفيف متعددة سياسات املصرف يعتمد

  .اللزوم عند حيحيةوتص وقائية إجراءات واختاذ الضمانات وحسب



 

- ٦٦ -  

 االئتمانية التعرضات لتغطية مناسبة ضمانات على احلصولإىل  ئتماناال منح وجلنة االئتمانية األقسام خالل من املصرف يسعى لذلك، باإلضافة
  .وقيمته املمنوح التسهيل ونوع عميل كل لنشاط وفقاً  الضمانات هذه اختيار ويتم
 يف سورية لرية مليون ٢٥ من أقل املمنوحة االئتمانية التسهيالت قيمة كانت حال يف واحد عقاري خممن لقب من العقارية الضمانات تقييم جيري
 .سورية لرية مليون ٢٥ قيمته ما جتاوزتأو  املمنوحة التسهيالت قيمة وصلت حال يف اثنني خممنني قبل من العقارية الضمانات تقييم يتم حني

  :الئتمانيةا التحسيناتو  ا احملتفظ الضمانات
 وأسس ملعايري وفقا الضمانات قبول يتم حيث ضمانات على احلصول منها ئتماناال خماطر لتخفيف وممارسات أساليب عدة على املصرف يعتمد
  .معتمدة
  :هي الضمانات أنواع وأبرز

 النقدية والضمانات واملخزون للعقارات الرهونات: التجارية للقروض بالنسبة.  
 النقدية والضمانات والرواتب السياراتو  والعقارات السكنية للمباين رهوناتال: لألفراد بالنسبة.  
 دراسة خالل للضمانات السوقية القيمة مراجعة ويتم االتفاقية، لشروط وفقاً  إضافية ضمانات طلب ويتم للضمانات السوقية القيمة دارةاإل تراقب
  .االئتمانية اخلسائر خمصص كفاية

  ادياً إفر  القيمة انخفاض تقييم
أو  العميل تواجه مالية صعوبات وجودأو  يوم ١٨٠ عن تزيد لفرتة الفائدةأو  األصل استحقاق هي القروض قيمة الخنفاض الرئيسية املؤشرات إن
  .األصلي العقد بشروط اإلخاللأو  النقدية تدفقاته على تؤثر
  .إمجايل بشكلأو  منفرد بشكل القيمة إخنفاض قييمبت املصرف يقوم
  :ومتابعته عليه والرقابة ئتماناال دراسة
 والتأكد القرارات اختاذ عملية وتكامل حيادية على واحملافظة ئتماناال دراسة أسلوب لتحديد الالزمة واإلجراءات السياسات بتطوير املصرف يقوم
 يتضمن االئتمانية للسياسة العام اإلطار إن. باستمرار مراقبتها ومتابعة صحيح بشكل عليها واملوافقة بدقة تقييمها يتم ئتماناال خماطر أن من

  . املخاطر درجة حتديد وأسلوب ئتماناال حدود توضيح ،االئتمانية للموافقة صالحيات وضع
 وانتهاء للتسهيالت االستحقاق مدد على الفعالة والرقابة االئتمانية للعمليات املناسب التنفيذ لضمان منفصلة وظيفة ئتماناال إدارة عملية تتوىل

  .الضمانات وتقييم احلدود صالحيات
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 :االقتصادي القطاع حسب الرتكز )٢

  :االقتصادي القطاع حسب(غري مدققة)  ٢٠١٩آذار  ٣١ يف كما االئتمانية التعرضات يف الرتكز التايل اجلدول يوضح
    وقطاع حكومة                              
    المجموع      وأخرى أفراد      خارجي عام      زراعة       تجارة      صناعة      مالي     
  ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٧٨,٩٧٤,٥٩٩,٠٦٢    -      -      -      -      -      ٧٨,٩٧٤,٥٩٩,٠٦٢  املركزي سورية مصرف لدى أرصدة
    ٣٠,١٩١,٤٨٤,٩٨٢    -      -      -      -      -      ٣٠,١٩١,٤٨٤,٩٨٢   مصارف لدى أرصدة

    ٦٧,٥٩٧,٦٥٨,٨٤٣    -      -      -      -      -      ٦٧,٥٩٧,٦٥٨,٨٤٣  مصارف لدى إيداعات
    ٨٠,٦٦٢,٩٧٥,٩٤٥    ٢٥,٠٣٠,٠٤١,٤٦٨    -      ٤٦,٦٦٢,٩٦١    ٣٣,٧٢٨,١٠٧,٥٧٠    ٢١,٨٥٨,١٦٣,٩٤٦    -    املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف

    ٤,٩٩٦,٨٧٧,٥٧٩    -      ٤,٩٩٦,٨٧٧,٥٧٩    -      -      -      -    بالقيمة املطفأةموجودات مالية 
    ٣,٤٢٧,٨٨٨,٢٤٨    ٥٠٦,٥٩٤,٦٦٧    ١١٥,٠٢٢,٦٨٦      ١٥,٨٨١    ١٩٧,١٥١,٠٠٦    ٣٩٧,٨٩١,٠٥٩    ٢,٢١١,٢١٢,٩٤٩  أخرى موجودات

    ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣    -      -      -      -      -      ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣  املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة

    ٢٦٨,٤٩٢,٥٩٩,٤٠٢    ٢٥,٥٣٦,٦٣٦,١٣٥    ٥,١١١,٩٠٠,٢٦٥    ٤٦,٦٧٨,٨٤٢    ٣٣,٩٢٥,٢٥٨,٥٧٦    ٢٢,٢٥٦,٠٥٥,٠٠٥    ١٨١,٦١٦,٠٧٠,٥٧٩  (غري مدققة) ٩٢٠١آذار  ٣١

    ٢٧٩,٤٨٧,١٨٤,٠١٦    ٢٤,٠٧٩,٥٦٣,٦٥٠    ٥,٠١٠,٣٦٧,٥٢٣    ٩١,٠٩٠,٠٩٦    ٣٣,٥٠٣,٧٠٢,٣٨٣    ١٩,٢٧٦,٤٥٦,٦٨٧    ١٩٧,٥٢٦,٠٠٣,٦٧٧  (مدققة معّدلة) ٢٠١٨األول  كانون ٣١
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 القطاعي التحليل  -٠٣

  :املصرف أعمال قطاعات عن معلومات. أ
  :التالية الرئيسية األعمال قطاعات خالل من إدارية ضألغرا املصرف تنظيم يتم

  األفراد حسابات -
  املؤسسات حسابات -
 اخلزينة -
  :املصرف أعمال قطاعات عن معلومات يلي فيما

  أشهر ثالثةالفترة                                               
  آذار ٣١المنتهية في       (غير مدققة) ٩٢٠١آذار  ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةالفترة       
    )معّدلة (غير مدققة ٨٢٠١          المجموع          أخرى          الخزينة          المؤسسات          ألفرادا        
  ل.س.          ل.س.        ل.س.          ل.س.       ل.س.          ل.س.        

      ٣,١٧٣,٦٨٣,٦٥٢        ٤,٠٧٣,٤٦٥,٨٦١        -          ٧٩٨,١٠٨,٩٠٢        ٢,٢٢٦,٦٢٤,٩٥٣        ١,٠٤٨,٧٣٢,٠٠٦    الدائنة والعموالت الفوائد إمجايل
  )    ١,٠٢٨,٣٥٦,٨٨١(  )  ١,١١٢,٠٣٠,٠٤٢(      -      )    ٣٦,٦٥٥,١٤٩(  )    ١٦٨,٤٢٣,٥٢٥(  )    ٩٠٦,٩٥١,٣٦٨(  املدينة والعموالت الفوائد إمجايل

      -          -          -      )  ٨٣٢,١١٧,٦٥٩(      ٨٦,٨٩٠,٨٠٥      ٧٤٥,٢٢٦,٨٥٤    القطاعات بني حتويالت
      ١٣٣,٨٠٧,٢٠٠      )  ١,٣٧٦,٤٠٠(      -      )  ١,٣٧٦,٤٠٠(      -          -      احملققة غري البنيوي القطع مركز تقييم أرباح صايف
      ١٦٢,٦٠٦,٣٠٠        ٣٠٠,٨٦٤,٢٣٢        -          ٣٠٠,٨٦٤,٢٣٢        -          -      األجنبية العمالت تقييم عن ناجتة تشغيلية أرباح صايف
   مالية موجودات خسائر

  )    ٢٦,٣٩١,٤٢١(  )  ٧,٠٧٢,٧٦١(      -      )    ٧,٠٧٢,٧٦١(      -          -      واخلسائر رباحبالقيمة العادلة من خالل قائمة األ  
      ١٤,٣٩٥,٣٠١        ١,٧٧٧,٤٢٢      ١,٧٧٧,٤٢٢        -          -          -      القطاعات على موزعة غري إيرادات
      ٢,٤٢٩,٧٤٤,١٥١        ٣,٢٥٥,٦٢٨,٣١٢        ١,٧٧٧,٤٢٢        ٢٢١,٧٥١,١٦٥        ٢,١٤٥,٠٩٢,٢٣٣        ٨٨٧,٠٠٧,٤٩٢    التشغيلي الدخل إمجايل
  )    ١١٤,٥٩٦,٦٩٤(  )  ٢٤٤,٩٥٤,٢٨٦(      -          -      )  ٢٧٠,١٢٧,٦٠٦(      ٢٥,١٧٣,٣٢٠    للتسهيالت االئتمانية متوقعة يةائتمان خسائر خمصصف مصرو 
      ٢,٣١٥,١٤٧,٤٥٧        ٣,٠١٠,٦٧٤,٠٢٦        ١,٧٧٧,٤٢٢        ٢٢١,٧٥١,١٦٥        ١,٨٧٤,٩٦٤,٦٢٧        ٩١٢,١٨٠,٨١٢      الدخل صايف

    -      )  ٤٠٧,٨٣٣,٢١٩(    )    ٤٠٧,٨٣٣,٢١٩(      -          -          -      مصروف خمصصات متنوعة
      ١١٢,٢١٥,٣٥٢        ٦٤,٥٦١,٤٦١        -          ٦٤,٥٦١,٤٦١        -          -      متوقعة لتعرضات املصارف يةائتمان مصروف خمصصات

  )    ١,٣٦٥,٦٢١,٩٦٩(  )  ١,٥٣٣,٦٥٣,٢٣٦(  )    ١,٥٣٣,٦٥٣,٢٣٦(      -          -          -      موزعة غري تشغيلية مصاريف
      ١,٠٦١,٧٤٠,٨٤٠        ١,١٣٣,٧٤٩,٠٣٢    )  ١,٩٣٩,٧٠٩,٠٣٣  (      ٢٨٦,٣١٢,٦٢٦        ١,٨٧٤,٩٦٤,٦٢٧        ٩١٢,١٨٠,٨١٢    الضرائب قبل بحالر 

  )    ٢٢٦,٧٦٨,٤٤٢(  )  ٣٣١,٧٧٧,٨٩٢(  )  ٣٣١,٧٧٧,٨٩٢(      -          -          -      الدخل ضريبةمصروف  صايف
      ٨٣٤,٩٧٢,٣٩٨        ٨٠١,٩٧١,١٤٠    )    ٢,٢٧١,٤٨٦,٩٢٥  (      ٦,٣١٢,٦٢٦٢٨        ١,٨٧٤,٩٦٤,٦٢٧        ٩١٢,١٨٠,٨١٢     فرتةال ربح صايف

  )    ٣٣١,٦٢٨,١٧٤(      ٥٥٠,٤٢٠,٨٨٤        ٥٥٠,٤٢٠,٨٨٤        -          -          -        رأمسالية مصاريف
  )    ١٢٣,٦٥٠,٢٤٢(  )  ١٦٦,١٩٥,٧٦٨(  )  ١٦٦,١٩٥,٧٦٨  (      -          -          -      ثابتة موجودات استهالكات

  )    ١٨,١٢٠,٢٤١(  )  ١٩,٢٤٤,١٣٨(  )  ١٩,٢٤٤,١٣٨  (      -          -          -      وسةملم غري موجودات اتإطفاء
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  كانون األول  ٣١      (غير مدققة) ٩٢٠١آذار  ٣١      
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨      المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      
  ل.س.      ل.س.     ل.س.      ل.س.    ل.س.      ل.س.      

    ٢٩٤,٤٢٦,٣١١,٥٨٧    ٢٨٤,٦٢٦,١٥٣,٤٣١    -      ٢٠٣,٠٨٩,٠٣٥,٧٢٩    ٦٢,٩٤٨,٦٥٦,٣٢٠    ١٨,٥٨٨,٤٦١,٣٨٢  القطاع موجودات
    ٩,٧٩٠,٦٦٣,١٠٨    ١٠,٣٢١,٨١٧,٦٩٣    ١٠,٣٢١,٨١٧,٦٩٣    -      -      -    القطاعات على موزعة غري موجودات

    ٣٠٤,٢١٦,٩٧٤,٦٩٥    ٩٧١,١٢٤,٢٩٤,٩٤٧    ١٠,٣٢١,٨١٧,٦٩٣    ٢٠٣,٠٨٩,٠٣٥,٧٢٩    ٦٢,٩٤٨,٦٥٦,٣٢٠    ١٨,٥٨٨,٤٦١,٣٨٢  املوجودات جمموع
    ٢٦٤,٣٨٦,٦٥٨,٨٩٢    ٢٥٣,٥٢٨,٣٩٦,٠٧٧    -      ١,٧٧٠,٢٩١,٤١٨    ٧٤,٧٧٥,٩٣٩,٩٧٢    ١٧٦,٩٨٢,١٦٤,٦٨٧  اعالقط مطلوبات
    ١٠,٠٧٣,١٢١,٣١٣    ١٠,٦٧٥,١٩٣,٨٢٣    ١٠,٦٧٥,١٩٣,٨٢٣    -      -      -    القطاعات على موزعة غري مطلوبات

    ٢٧٤,٤٥٩,٧٨٠,٢٠٥    ٢٦٤,٢٠٣,٥٨٩,٩٠٠    ١٠,٦٧٥,١٩٣,٨٢٣    ١,٧٧٠,٢٩١,٤١٨    ٥,٩٣٩,٩٧٢٧٤,٧٧    ١٧٦,٩٨٢,١٦٤,٦٨٧  املطلوبات جمموع
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  :اجلغرايف التوزيع معلومات. ب
 يف املنتشرة فروعه وشبكة القطر يف الرئيسي مركزه خالل من رئيسي بشكل نشاطه ميارس حيث املصرف ألعمال اجلغرايف التوزيع اإليضاح هذا يبني

   السورية العربية اجلمهورية
  :اجلغرايف القطاع حسب الرأمسالية ومصاريفه املصرف إيرادات توزيع يلي فيما

    (غير مدققة) ٩٢٠١آذار  ٣١نتهية في مال أشهر ثالثةاللفترة     
    المجموع      سورية خارج      سورية داخل    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل    

    ٣,٢٥٥,٦٢٨,٣١٢        ٧٥٧,٧٦٤,٢٥٣        ٢,٤٩٧,٨٦٤,٠٥٩    التشغيلي الدخل إمجايل
      ٥٥٠,٤٢٠,٨٨٤        -          ٥٥٠,٤٢٠,٨٨٤    املصروفات الرأمسالية

  
    )معّدلة (غير مدققة ٨٢٠١آذار  ٣١نتهية في ملفترة الثالثة أشهر ال    
    المجموع      سورية خارج      سورية داخل    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل    

    ٢,٤٢٩,٧٤٤,١٥١        ٥٧٠,٩٢٥,١٨٩        ١,٨٥٨,٨١٨,٩٦٢    التشغيلي الدخل إمجايل
    ٣٣١,٦٢٨,١٧٤        -          ٣٣١,٦٢٨,١٧٤    املصروفات الرأمسالية

  
  المال رأس كفاية  -١٣

 الصادرة النسب خالل من املال رأس كفاية مدى مراقبة يتم. املختلفة أنشطته تالزم اليت املخاطر ملواجهة مناسب مال رأس على املصرف حيافظ
  . املركزي سورية مصرف خالل من اتبنيه يتم واليت الدولية بازل مقررات مبوجب
   التسليفو  النقد جملس قرار حسب %٨ والبالغة املال رأس كفاية ملتطلبات االدىن احلد تفوق معدالت على باحملافظة املصرف يلتزم
 االئتمانية بالرتكزات ةاملتعلق النسب كافة يراعي ،كما)الدولية بازل جلنة حسب %٨( ٢٠٠٧ الثاين كانون ٢٤ بتاريخ الصادر) ٤ب/ن م/٢٥٣( رقم
  .الرتكزات لتلك كمؤشر التنظيمي املال رأس تستخدم واليت
   .أنشطته يف املخاطر ووصف االقتصادية الظروف على تطرأ اليت التغريات ضوء يف عليه تعديالت وجيري ماله رأس هيكلية املصرف يدير
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  :املال رأس كفاية نسبة احتساب كيفية التايل اجلدول يوضح

    كانون األول  ٣١كما في     ٢٠١٩آذار  ٣١كما في         
      (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة)             
      .س.ل ألف          .س.ل ألف       *يساساأل المال رأس بنود
      ٦,٥٧٦,٠٠٠        ٦,٥٧٦,٠٠٠      واملدفوع به املكتتب املال رأس

      ١,٣٥٣,٥٥٠        ١,٣٥٣,٥٥٠      القانوين االحتياطي
      ١,٠٠٣,٥٥٠        ١,٠٠٣,٥٥٠      اصاخل االحتياطي

      ١,٧٦٥,٩٩٧        ١,٧٦٥,٩٩٧      حمققة مدورة أرباح
      ١٧,٦١١,٨٩١        ١٧,٦١١,٨٩١      غري حمققة مدورة أرباح
  )    ٧١٣,٣٩٢(  )    ٧٤٧,١٥٠(     امللموسة غري املوجودات صايف

  )    ١٠١,٣٠٩(  )    ١٠١,٣٠٩(    موجودات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة**
  دارةاإل جملس وأعضاء املسامهني كبارإىل   املمنوحة املبالغ

      -          -        )أكرب أيهما( قبلهم من املستعملةأو      
      ٢٧,٤٩٦,٢٨٧        ٢٧,٤٦٢,٥٢٩      يةساساأل الخاصة األموال صافي
  :املساعد املال رأس بنود
  بالقيمة مالية موجودات يف االستثمارت من احملققة غري رباحاأل صايف  
        ٧٢٣,١٠٠        ٨١٥,٧٠٨      منها %٥٠ خصم بعد الشامل اآلخر قائمة الدخل العادلة من خالل    
  توقعة للتعرضات امل االئتمانيةاملؤونات املكونة لقاء اخلسائر   
      ١,١١٠,٣١٧        ١,٢٠٣,٧٧٧      *** املصنفة ضمن املرحلتني األوىل والثانية    

      ٣٣,٤١٧١,٨        ٢,٠١٩,٤٨٥      املساعدة اخلاصة األموال
      ٢٩,٣٢٩,٧٠٤        ٢٩,٤٨٢,٠١٤      )التنظيمي المال رأس( الخاصة األموال صافي

      ٨٨,٨٢٥,٣٧٦        ٩٦,٣٠٢,١٨٩      باملخاطر املرجحة املوجودات
      ٨,٣٤٦,٧٩٨        ٨,٣٦٩,٦١٨      باملخاطر املرجحة امليزانية خارج حسابات
      ٢,٧٦٧,٤٨٠        ٢,٥٨٦,٦٦٧      السوق خماطر

      ٨,١١٠,٧٤٧        ٨,١١٠,٧٤٧      ةالتشغيلي املخاطر
      ١٠٨,٠٥٠,٤٠١        ١١٥,٣٦٩,٢٢١      اجملموع
      %٢٧,١٤          %٢٥,٥٥        (%) املال رأس كفاية نسبة
      %٢٥,٤٥          %٢٣,٨٠        ( % ) يساساأل املال رأس كفاية نسبة
      %٩٢,٤٠          %٨٩,٣٢        (%) امللكية حقوق إمجايلإىل  يساساأل املال رأس نسبة

  ي اخلاص باملصرف لدى احتساب نسب كفاية رأس املال.ساسفة بنود حقوق امللكية للجهة غري املسيطرة إىل بنود رأس املال األمت إضا  *
ا مبوجب أحكام   ** مت ختفيض قيمة املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة واليت انتهت املهلة املسموح للمصرف االحتفاظ 

على قرار بناًء  ة، من األموال اخلاصة الصافية للمصرف لدى احتساب النسب االحرتازية احملددة بقرارات جملس النقد والتسليف كافةالقوانني النافذ
  .٤/م ن/ ب٥٩٧مصرف سورية املركزي رقم 
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ة ضمن املرحلتني فاملتوقعة للتعرضات املصن ةاالئتمانياملكونة لقاء اخلسائر  ؤوناتملبااالعرتاف /م ن) يتم ٤مبوجب قرار جملس النقد التسليف رقم (  ***
ا ضمن هذه األموال، مضاف خصصاتاألوىل والثانية ضمن األموال اخلاصة املساندة، وذلك على أال تتجاوز قيمة امل إليها رصيد  اً املعرتف 

احملتسبة وفقًا لتعمليمات   ئتماناطر االمن املوجودات املرجحة مبخ %١,٢٥حساب االحتياطي العام ملخاطر التمويل( حال وجوده)، ما نسبته 
  كفاية األموال اخلاصية الصافية.

والذي تضمن تعديل املادة الثامنة من قرار جملس النقد والتسليف  ٢٠١٤شباط  ٢٦) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٨٨والتسليف رقم ( النقدصدر قرار جملس 
ية ألغراض ساسم مركز القطع البنيوي غري احملققة ضمن األموال اخلاصة األفروقات تقيي إدراجحبيث يتم  ٢٠٠٨شباط  ٤) تاريخ ١/م ن/ب٣٦٢رقم (

  .٢٠٠٧) الصادر عام ٤/م ن/ب٢٥٣رأس املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم (احتساب كفاية 
  
  )اسمية قيمة( الميزانية خارج يةائتمان اتالتزامو  ارتباطات  - ٢٣

  يتكون هذا البند ممايلي :
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           ٢٠١٩آذار  ٣١في  كما        
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          )معّدلة (مدققة ٢٠١٨          (غير مدققة)           
    ل.س.          .س.ل          .س.ل          
  ):امسية قيمة( يةائتمان اتالتزامو  ارتباطات -أ

  نيابة عن الزبائن تعهدات  
    ٩٥,٧٦٦,٣٨٨        ٩,٦٨٣,٧٩٣        ٩,٥٠٦,١٤٨    قبوالت  
  كفاالت  
   ٢,٧٣١,٧١٨,٥٦٤        ٢,٧٨١,٢٧٧,٠٣٢        ٣,٠٨٨,٩٠٦,١٣٠    أولية    
    ٣٥٣,٩٤٥,٣٣٥        ٤٣٩,٦٦٣,٤٠٠        ٤٣٨,٧٦٤,٦٤٧    نقدية    
    ٧,٤٩٧,٤٤٨,٦١٥        ٨,٤٥٩,٨٨٠,٧٦٤        ٩,٢٣٢,٧٣٢,٦٧٠    )تنفيذ حسن( ائية    
      تعهدات نيابة عن مصارف  
  كفاالت  
   ٥٣,٦٥٢,٦٨٩        ٨,٨٤٣,٧٦٠        ٨,٦٨١,٥٢٦    أولية    
    ٤٧٧,١٩١,٠٠٦        ٤٠٢,٥٣٥,٩٧٩        ٢٩٦,٩٩٦,١٢٤    نقدية    
    ١٢,٠٣٣,٧٤٣,٢٠٦        ١١,٦٢٤,٩٦٢,٨٢٥        ١١,٤٨٠,٥١١,٧٢٢    )تنفيذ حسن( ائية    
    ١,٣١٩,٦٩٣,٣٢٥        ١,٢٥٨,٢٤٣,٧٣٩        ٩٣٧,١٢٧,٠٨٩    تعهدات تصدير    
  مستغلة غري رةمباش يةائتمان تسهيالت سقوف  
    -          ٥,٥٦٦,٥٣٥        ٦٩٦,٧٢٤,٤٣٠    مدينة جارية حسابات    
    ١٤٥,٥٥٠,٠٠٠        -          -      خمصومة سندات    
    ٧,٤٠٢,٠٥١,٠٩٤        ١٨,٣٠٥,٦١٢,٩٦٨        ١١,٩٢٨,٧٢١,٢٥٤    قروض    
    ٣,٧٨١,٢٩٣,٢٣٦        ١٠,٧٥٤,٦٣٢,٣٩٦        ٧,٦٥٧,٣٩٦,٢٤٢    مستغلة غري مباشرةغري  يةائتمان تسهيالت سقوف  
    ١٠,٩٢٢,٧٣٠,٠٠٠        ٢٠,٩٢٦,٠٨٠,٠٠٠        ٠٠٠,٢٠٠,٤٣٣٢٥,    عقود مقايضة العمالت  

        ٤٦,٨١٤,٧٨٣,٤٥٨        ٧٤,٩٧٦,٩٨٣,١٩١        ٧١,٢٠٩,٢٦٧,٩٨٢    
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  :تعاقدية اتالتزام -ب
    ٩,٤٦٥,٧٠٠        ٨,٨٩٢,٤٩٧        ٨,٨٩٢,٤٩٧    سنة خالل تستحق تشغيلية إجيارات عقود  
  من تستحق تشغيلية إجيارات عقود  
    ٤٧,٣٧٠,٣٤٥        -          -      سنوات مخسإىل  سنة    
  خالل تستحق تشغيلية إجيارات عقود  
    ٣٦,١٥٠,٢٢٥        -          -      سنوات مخس من أكثر    

        ٩٢,٩٨٦,٢٧٠        ٨,٨٩٢,٤٩٧        ٨,٨٩٢,٤٩٧    

  .املصرف فروع إجيار عقود التشغيلية اإلجيار عقود متثل


