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

  ٢٠١٨ أيلول ٣٠المنتهية في  أشهر تسعةاللفترة 
  (غير مدققة)

    
  

  عامة معلومات  -١

األول  كــانون ٢٩ تــاريخ ١٣٩٠١ رقــم التجــاري الســجل يف مســجلةعامــة  ســوريةمغفلــة  مســامهة شــركة هــو) املصــرف( الفرنســي الســعودي بيمــو بنــك
  .سورية دمشق، ،فندق الشامبناًء  يف فللمصر  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 وريةس 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

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

ني وفقًا لقانون الشركات والقوانني الناظمة لألوراق واألسواق املالية وذلك بعد أن متت املوافقة ماليني سهم جديد قام بتوزيعها جمانًا على املسامه 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  ٥٥,٠٠٠,٠٠٠ىل لرية سورية مقسم إ ٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠واملدفوع 
  دمشق لألوراق املالية.

زيـادة رأس مـال املصـرف مببلـغ مليـار لـرية سـورية مـن خـالل ضـم جـزء مـن األربـاح احملققـة  ٢٠١٨أيار  ١٥العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ  اهليئةأقرت 
وزيعهـــا علـــى املســـامهني وفقـــاً لقـــانون الشـــركات والقـــوانني الناظمـــة لـــألوراق بت قـــام جديـــد ماليـــني ســـهم ١٠ صـــداراملصـــرف بإقـــام  القابلـــة للتوزيـــع حيـــث

وبـذلك أصـبح رأس مـال ، ٢٠١٨ آب ١٣/م الصـادر بتـاريخ ١٠٦ جملـس املفوضـني رقـم قـرارالزيـادة ب وافقـة علـىامل وذلك بعد أن متـت واألسواق املالية
لـرية سـورية للسـهم  ١٠٠سـهم بقيمـة أمسيـة قـدرها  ٦٥,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية مقسـم إىل  ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠املكتتب به واملدفوع املصرف املصرح و 

  الواحد مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية.
 فرعاً  وثالثون ستة نم مكونة شبكة خالل من مصرفية وخدمات أنشطة عدة بتقدمي املصرف يقوم. ٢٠٠٤ الثاين كانون ٤ يف أعماله املصرف باشر

ائي وهي (الربامكة، الطلياين،  ٨، علماً أن السورية احملافظات كافةيعملون حالياً وموزعني على   ومكتبني فروع ومكاتب قد مت إغالقها مسبقاً بشكل 
  ).، محص الرئيسي، مكتب مرفأ طرطوساملالكي، مكتب باب توما، مكتب الشام سييت سنرت، مكتب املوغامبومول

حلب املدينة،  وهي (دوما، صحنايا، تسعة فروعيجة للظروف اليت تشهدها بعض املناطق يف اجلمهورية العربية السورية، مت إيقاف العمل مؤقتًا يف نت
الشيخ وفرعي حلب احملافظة وحلب  ٢٠١٨حيث مت إعادة افتتاح فرع عدرا خالل شهر حزيران  .ياء، درعا، القنيطرة، دير الزور، الرقة)، احلسإدلب

  .٢٠١٨جنار خالل شهر متوز 
 وساطة شركة تأسيس يف باملسامهة للمصرف املوافقة املتضمن ٤ب/ ن م /٣٢٤ رقم والتسليف النقد جملس قرار صدر ٢٠٠٧ الثاين تشرين ٥ بتاريخ
 الشركة مال رأس من %٧٤,٦٧ بنسبة لةاملتمث مسامهته بتسديد املصرف قام. املغفلة املسامهة املالية الفرنسي السعودي بيمو شركة اسم حتت مالية
  .٢٠٠٨ شباط ٥ بتاريخ
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ستقالة من عضوية جملس بيع حصته يف بنك بيمو السعودي الفرنسي واإل ٢٠١١تشرين الثاين  ٢٦قرر جملس إدارة البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 
  إدارة املصرف. 

  املوحدة. ومات املالية املرحلية املوجزةاملعلمل يتم بيع األسهم املذكورة حىت تاريخ املوافقة على هذه 

 أشهر تسعةاللفرتة  للمصرف املوحدة املالية البيانات على على تفويض رئيس جملس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي باملوافقة والتوقيع اإلدارة جملس وافق
  .٢٠١٨تشرين األول  ٣١بتاريخ  ٢٠١٨ أيلول ٣٠ يفاملنتهية 

  
   السياسات المحاسبية  -٢

  عداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبيةإ

 . إن أهم السياسات احملاسبية املطبقة هي مذكورة أدناه

كما أن نتائج أعمال املصرف لفرتة   ،اإليضاحات املطلوبة للبيانات املالية السنويةو  كافة املعلوماتإن املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ال تتضمن  
  .٢٠١٨كانون األول   ٣١(غري مدققة) ال متثل بالضرورة مؤشراً على النتائج املتوقعة للسنة املنتهية يف  ٢٠١٨ أيلول ٣٠ ملنتهية يفا أشهر تسعةال

املالية للمتاجرة  واملوجودات ،ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء املوجودات املالية املتوفرة للبيع وفقاً  املرحلية املوجزةمت إعداد املعلومات املالية املوحدة 
  القيمة العادلة.  أساساليت يتم تقييمها على ومشتقات األدوات املالية 

مبوجب ترتيب تقريبـي  املرحلية املوجزةمت تصنيف احلسـابات يف املوجودات واملطلـوبات حسب طبيعـة كل منها وجـرى تبويبها يف املعلومات املالية املوحدة 
  لسيولتها النسبية. تبعاً 
  ، وعملة االقتصاد.املرحلية املوجزةباللرية السورية (ل.س.)، عملـة إعداد املعلومات املاليـة املوحدة  املرحلية املوجزةاملعلومات املالية  تظهر

  العمالت األجنبية:  )أ(
سـائدة بتـواريخ العمليـات. بتـاريخ كـل أسـعار القطـع ال أسـاسإن العمليات بعمالت غري عملة إعداد التقارير املالية (عمالت أجنبية) يتم تسجيلها علـى 

لـرية سـورية  ٤٣٦ أسـعار القطـع السـائدة بتـاريخ بيـان الوضـع املـايل املوحـد أسـاسبيان وضع مايل يتم إعادة حتويل البنود املاليـة بـالعمالت األجنبيـة علـى 
ن البنـود إ. )٢٠١٧كـانون األول   ٣١كمـا يف  مريكـيلـرية سـورية للـدوالر األ ٤٣٦(مقابـل  (غـري مدققـة) ٢٠١٨ أيلـول ٣٠كمـا يف   للـدوالر األمريكـي

سـعار القطـع السـائدة يف التـاريخ الـذي مت فيـه حتديـد القيمـة أ أسـاسالقيمة العادلـة يعـاد حتويلهـا علـى  أساسغري املالية بالعمالت األجنبية املسجلة على 
  ال يعاد حتويلها. أجنبيةية بعملة الكلفة التارخي أساسن البنود غري املالية اليت جرى تقييمها على إالعادلة. 

ددة فروقــات القطــع يف األربــاح أو اخلســائر يف الفــرتة الــيت نشــأت فيهــا، باســتثناء فروقــات القطــع علــى العمليــات املنفــذة بقصــد التحــّوط ملخــاطر حمــ تقيــد
ىل نشاط أجنيب مـن غـري املقـرر أو املتوقـع تسـديدها يـتم بعمالت أجنبية وفروقات القطع على بنـود مالية متثل ارصدة مدينة مطلوبة من أو دائنة متوجبة إ

ظهارها يف حساب فـروقات حتويل عمالت أجنبية ضمن حقوق املسامهني ومن مث تقيد يف الدخل عنـد التفـرغ عـن إتسجيلها يف الدخل الشامل اآلخر و 
  صايف املسامهة.

  االعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية: إلغاءاالعرتاف و   )ب(
ف املبـدئي م االعـرتاف املبـدئي بـالقروض والتسـليفات والودائـع وسـندات الـدين الصـادرة واملطلوبـات املرؤوسـة، بالتـاريخ الـذي نشـأت فيـه. ويـتم االعـرتايت

  جبميع املوجودات واملطلوبات املالية األخرى يف التاريخ الذي يصبح فيه املصرف فريقا يف الشروط التعاقدية لألداة.



 

- ١٣ -  

املوجودات واملطلوبات  إصدارملبدئي للموجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة. ان تكاليف اجراء العملية املرتبطة مباشرة باقتناء أو يتم القياس ا
دات واملطلوبات املالية، واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل) يتم اضافتها أو تنزيلها من القيمة العادلة للموجو  املوجوداتاملالية (باستثناء 

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

أجل احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من االصل، أو عندما حتّول األصل املايل يف  االعرتاف من قبل املصرف بأصل مايل عند انتهاء إلغاءيتم 
ية عملية تتضمن حتويل مجيع خماطر وعائدات ملكية األصل املايل إىل منشأة اخرى.اذا مل حيول املصرف أو حيافظ على مجيع خماطر وعائدات ملك

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

  للعائدات املقبوضة. وكذلك االعرتاف باالقرتاضات الضامنة
  ل.االعرتاف بأصل مايل بالقيمة املطفأة، يتم االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية لألصل وجمموع املقابل املقبوض وبرسم القبض ضمن الدخ إلغاءعند 

ا ال تفي أمن املصدر عينه حيث لة واملصدرة االعرتاف بسندات الدين املستبدلة بسندات دين ذات استحقاقات اطول وخماطر مماث إلغاءال يتم 
طفاؤها كتعزيز للعائد على مدى الفرتة املتبقية إعن عملية بدل السندات املذكورة و االعرتاف. يتم تأجيل العالوات واحلسومات الناجتة  إلغاء بشروط

  لالستحقاقات املمددة.
ا. يتم االعرتاف بالفرق بني  إلغاءو عفاء من أات مالية فقط عند اإلاالعرتاف من قبل املصرف مبطلوب إلغاءيتم  أو انتهاء أجل االلتزامات اخلاصة 
االعرتاف به واملقابل املدفوع وبرسم الدفع، مبا يف ذلك املوجودات غري النقدية املنقولة أو االلتزامات املتكبدة  إلغاءاملايل الذي مت  لاللتزامالدفرتية  القيمة

  ضمن الدخل.

  الية:تصنيف املوجودات امل  )ج(

ا لتاريخ االستحقاق، قروض وتسليفات، متوفرة لل الحقاً  بيع، أو لالعرتاف االويل، يتم تقييم االستثمارات يف أوراق مالية تبعا لتصنيفها إما: حمتفظ 
  بالقيمة العادلة من خالل الدخل.

ا لتاريخ االستحقاق:   استثمارات يف أوراق مالية حمتفظ 
ــا لتــ ن إة للتحديــد وتــاريخ اســتحقاق ثابــت و اريخ االســتحقاق هــي موجــودات غــري مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــاالســتثمارات احملــتفظ 

ا حلني االسـتحقاق، والـيت ال تكـون حمـددة علـى  القيمـة العادلـة مـن خـالل الـدخل  أسـاساملصرف لديه النية االجيابية والقدرة على االحتفاظ 
  أو كمتوفرة للبيع.

ا لتاريخ االستحقاق على يتم قياس االستثمار    الكلفة املطفأة باستعمال طريقة الفائدة الفعلية. أساسات احملتفظ 
  استثمارات يف أوراق مالية كقروض وتسليفات:

االستثمارات يف أوراق مالية كقروض وتسليفات هي موجودات غـري مشـتقة ذات دفعـات ثابتـة أو قابلـة للتحديـد وتـاريخ اسـتحقاق ثابـت وان 
ا حلني االستحقاق.املصرف    لديه القدرة على االحتفاظ 

  الكلفة املطفأة باستعمال طريقة الفائدة الفعلية. أساسيتم قياس االستثمارات يف أوراق مالية كقروض وتسليفات على 
  استثمارات يف أوراق مالية متوفرة للبيع:

ن فئات املوجودات املالية األخرى. إن سندات املسـامهة غـري املدرجـة االستثمارات املتوفرة للبيع هي موجودات غري مشتقة مل يتم حتديدها ضم
القيمــة  أســاسالــيت ال ميكــن تقيــيم قيمتهــا العادلــة بشــكل موثـــوق يــتم تســجيلها بالكلفــة. يــتم تســجيل بــاقي االســتثمارات املتــوفرة للبيــع علــى 

  درج الدخل غري احملققة ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر.يالعادلـة و 
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ا لتاريخ االستحقاق عـن التغـري يف القيمـة اارات يف أدوات دين متوفرة للبيع صل التغري يف القيمة العادلة الستثميتم ف عيد تصنيفها كمحتفظ 
  على مدى العمر املتبقي الداة الدين.كتعزيز للعائد العادلة الستثمارات يف أدوات دين متوفرة للبيع ضمن حقوق امللكية ويتم اطفاؤها  

  القيمة العادلة من خالل الدخل: أساسد على التحدي
  القيمة العادلة من خالل الدخل يف أي من احلاالت التالية: أساسيقوم املصرف بتحديد موجودات ومطلوبات مالية على 

  القيمة العادلة ؛ أو  أساسوتقييم املوجودات أو املطلوبات وإعداد التقارير الداخلية عنها على إدارة يتم  
 د يلغي أو يقّلل إىل حد كبري عدم تناسب حماسيب قد ينشأ خالفا لذلك ؛ أوإن التحدي  
 .إن املوجودات أو املطلوبات تتضمن مشتقات مدجمة تعّدل بصورة هامة التدفقات النقدية املطلوبة يف العقد خالفا لذلك  

  املطلوبات املالية وأدوات حقوق امللكية:  )د(

  التصنيف كدين أو حقوق ملكية:
يف أدوات الــدين وحقــوق امللكيــة الــيت يصــدرها املصــرف كمطلوبــات ماليــة أو حقــوق ملكيــة بنــاًء علــى جــوهر االتفاقيــات التعاقديــة يــتم تصــن

  والتعريف لاللتزام املايل وألداة حقوق امللكية. 

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

ــا واقتطاعهــا مــن حقــوق امللكيــة. ال يــتم االعــرتاف بــأي ربــح أو أذا إ عــاد املصــرف شــراء أدوات حقــوق امللكيــة اخلاصــة بــه، فيــتم االعــرتاف 
  أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملصرف. إلغاءأو  إصدارأو خسارة يف الدخل عند شراء أو بيع 

املكونــة لــألدوات املركبــة (ســندات قابلــة للتحويــل) الصــادرة عــن املصــرف بشــكل منفصــل كمطلوبــات ماليــة أو أداة حــق  األجــزاءيــتم تصــنيف 
خيار التحويل الذي سيتم تسديده مبوجب تبـادل مبلـغ  نإزام املايل واداة حقوق امللكية. ملكية وفقا" جلوهر االتفاقيات التعاقدية وتعريف االلت

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

  املطلوبات املالية:
ــا بغــرض املتــاجرة وال يــتم حتديــدها بالقيمــة العادلــة مــن خــ الل الــدخل، يــتم قياســها الحقــاً بالكلفــة املطفــأة املطلوبــات املاليــة الــيت ال حيــتفظ 

  باستعمال طريقة الفائدة الفعلية.

عادلـة مـن يتم حتديـد املطلوبـات املاليـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الـدخل عنـدما حيـتفظ بـااللتزام املـايل بغـرض املتـاجرة أو يـتم حتديـده بالقيمـة ال
  رباح أو اخلسائر. خالل األ

  غري احملتفظ به بغرض املتاجرة قد حيدد بالقيمة العادلة من خالل الدخل عند االعرتاف األويل إذا:إن االلتزام املايل 
 كان مثل هذا االعرتاف يلغي أو خيفف بشكل جوهري تضارب القياس واالعرتاف الذي قد ينتج ؛ أو 

 ــا وتقيــيم إني معــاً والــيت يــتم اليــة أو االثنــكــان االلتــزام املــايل ميثــل جــزء مــن جمموعــة موجــودات ماليــة أو مطلوبــات م داؤهــا علــى أدار
القيمــة العادلــة وفقــاً الســرتاتيجية موثقــة إلدارة املخــاطر للمصــرف أو اســرتاتيجية اســتثمارية موثقــة، وتقــدم املعلومــات حــول  أســاس

 ، أوساسوفق ذلك األ اجملموعة داخلياً 

  اكثـر، وكـان العقـد املخـتلط بكاملـه حمـدداً بالقيمـة العادلـة مــن كـان االلتـزام املـايل ميثـل جـزء مـن عقـد حيتـوي علـى مشــتق مـدمج أو
  .خالل الدخل
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  تقاص املوجودات واملطلوبات املالية:  )ه(

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

  املالية:دوات قياس القيمة العادلة لأل  )و(

كثر السوق األ أو( األصلييف السوق  االلتزام يف معاملة منظمةلنقل  دفعهسيتم  تعترب القيمة العادلة السعر الذي سيتم استالمه لبيع األصل أو الذي
ستخدام اإذا كان ذلك السعر ملحوظًا بشكل مباشر أو مقدرًا ب ظر عّمانبغض ال) البيعسعر  أيالسوق احلالية ( لظروفالقياس وفقًا  يف تاريخرحباً) 

تلك  السوق أخذ يف لتزام يف حال رغب املشاركونخصائص األصل أو اال، االعتباربعني  يأخذ املصرف، العادلةالقيمة  عند قياس. تقييم آخرأسلوب 
 .لتزام يف تاريخ القياسعند تسعري األصل أو االعتبار اال اخلصائص بعني

مت حتديد تسلسل القيمة العادلة الذي يصنف مدخالت أساليب التقييم املستخدمة لقياس القيمة ، التقارير املالية إعدادولغايات ، ذلكإىل  ضافةباإل
 العادلة ضمن ثالث مستويات:

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

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

  لتزام.املستوى الثالث: تعترب مدخالت املستوى الثالث مدخالت غري ملحوظة لألصل أو اال -

  تدين قيمة املوجودات املالية:  )ز(

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

  املقدرة لالستثمار قد تأثرت.للموجودات، ان التدفقات النقدية املستقبلية 

ن تواجه اجلهة املقرتضة أو أمالية اخنفضت قيمتها، على الصعوبات املالية اليت ميكن  أصولأو جمموعة  مالياً  صالً أن أدلة املوضوعية على األ تشتمل
  مالية مماثلة.أدوات  يف خذ بعني االعتبار اجتاه ومستوى التدينألإىل ا إضافةاملصدرة، خماطر السيولة واملخاطر التشغيلية، 

  بوجود دليل على تدين يف قيمة األصول املسجلة بالكلفة املطفأة، يأخذ املصرف بعني االعتبار األصول بشكل منفرد وبشكل مجاعي. النظرعند 
موجودات املالية والقيمة االسرتدادية الكلفة املطفأة حتدد مبا يساوي الفرق بني القيمة الدفرتية لل أساسن خسائر تدين قيمة املوجودات املسجلة على إ

من خالل  إذا حصل اخنفاض يف خسارة تدين القيمـة يف فرتة الحقة، يتم عكس خسارة تدنـي القيمة املقيدة سابقاً  . تقيد اخلسائر يف الدخلاملقدرة
ن تبلغه الكلفة املطفأة فيما لو مل يتم أكان ميكن   املايل بتاريخ عكس خسارة تدين القيمة ال تزيد عماصل الدخل ضمن حدود ان القيمة الدفرتية لأل

  قيد خسارة تدين القيمة.
 موضوعياً  دليالً  طويالً  حقوق امللكية يعترب االخنفاض الكبري يف القيمة العادلة إىل ما دون تكلفتها أو االخنفاض الذي يستغرق وقتاً أدوات إىل  بالنسبة

  على اخنفاض القيمة.
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يف الدخل الشامل اآلخر واملرتاكمة ضمن حقوق املسامهني يتم  ن اخلسائر املرتاكمة املسجلة سابقاً إ أوراق مالية متوفرة للبيع، فبالنسبة لالستثمارات يف
يف  زيادةن أي إمالية.  أوراققيدها يف الدخل عندما تكون خسائر تدين القيمة مثبتة حبصول تدين مستمر ملدة طويلة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف 

ن أي زيادة يف القيمة العادلة إدين متوفرة للبيع، الحقة حلصول خسارة تدين يف القيمة، ال تقيد يف الدخل. أدوات القيمة العادلة لالستثمارات يف 
  حقوق ملكية متوفرة للبيع، الحقة حلصول خسارة تدين يف القيمة، تقيد يف الدخل.أدوات لالستثمارات يف 

  :أدوات مالية مشتقة  )ح(

قيمتها العادلة بتاريخ التقرير. يتم قيد  أساسالقيمة العادلة بتاريخ الدخول يف عقد ألداة مشتقة ويعاد تقييمها الحقًا على  أساستقيد املشتقات على 
ذه احلالة فإن توقيت إذا كانت األداة املشتقة حمددة ومستعملة كأداة حتّوطية، ويف هاملوحد إال الدخل بيان الناتج عن ذلك حال حصوله يف  الدخل

  يعتمد على طبيعة عالقة التحّوط.املوحد الدخل بيان القيد يف 
  مشتقات مدجمة:

إن املشتقات املدجمة ضـمن أدوات ماليـة أخـرى أو عقـود مضـيفة أخـرى تعامـل كـأدوات مشـتقة مسـتقلة عنـدما ال تكـون خماطرهـا وخصائصـها متعلقـة 
ا يف الدخل. أساسقّيمة على املالعقود املضيفة غري  بقرب بتلك العائدة إىل العقود املضيفة وإن   قيمة عادلة تقيد تغريا

  حماسبة التحّوط:
حيــــدد املصــــرف أدوات حتّوطيــــة معينــــة، الــــيت تتضــــمن مشــــتقات وأدوات مشــــتقة مدجمــــة وأدوات غــــري مشــــتقة متعلقــــة مبخــــاطر عمــــالت أجنبيــــة، إمــــا  

نقديـة، أو حتّوطـات لصـايف اسـتثمارات يف نشـاطات أجنبيـة. تقيـد التحّوطـات ملخـاطر العمـالت كتحّوطـات القيمـة العادلـة، أو حتّوطـات التـدفقات ال
  األجنبية على التزامات ثابتة كتحّوطات تدفقات نقدية.

تيجيته للــدخول يف عنــد بدايــة عالقــة التحــّوط، يوثّــق املصــرف العالقــة بــني االداة التحّوطيــة والبنــد املتحــّوط لــه، وأهدافــه اخلاصــة بــإدارة املخــاطر واســرتا
ة حتّوطيـة عمليات حتّوط متفرقة. كذلك، عند بداية عملية التحّوط وبشكل مستمر، يوّثق املصرف فيما إذا كانت األداة التحّوطيـة املسـتعملة يف عالقـ

  التغريات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحّوط له. إلغاءهي عالية الفعالية يف 
  ة العادلة:حتّوط القيم

إىل أي تغـريات يف القيمـة  ضافةإن التغــريات يف القيمة العادلــة للمشتقات احملـددة واملمكن اعتبارها كتحّوطـات قيمة عادلة تقيد حاًال يف الدخل، باإل
والتغــري يف البنــد املتحــّوط لــه العائــد إىل املخــاطر العادلــة للبنــد املتحــّوط لــه العائــد إىل املخــاطر املتحــّوط هلــا. إن التغــري يف القيمــة العادلــة ألداة التحــّوط 

  املتحّوط هلا تقيد يف بند بيان الدخل املوحد املتعلق بالبند املتحّوط له.
اءهـا أو تنفيـذه  ا أو ال تعـودتتوقف حماسبة التحّوط هـذه عنـدما يلغـي املصـرف العالقـة التحّوطيـة، أو ينتهـي أجـل األداة التحّوطيـة أو يـتم بيعهـا أو إ
اء مــن ذلــك مقبولــة للمحاســبة التحّوطيــة. إن تعــديل القيمــة الدفرتيــة للبنــد املتحــّوط لــه النــاتج عــن املخــاطر املتحــّوط هلــا يــتم إطفــاءه يف الــدخل ابتــد

  التاريخ.
  حتّوط التدفق النقدي:

ي يــتم تأجيلهــا ضــمن الــدخل الشــامل اآلخــر. إن إن اجلــزء الفاعــل مــن التغــريات يف القيمــة العادلــة للمشــتقات احملــددة واملعتــربة كتحّوطــات تــدفق نقــد
  .املوحد الدخلبيان يف  قيد حاالً يالدخل املتعلق باجلزء غري الفاعل 

ا البنـد املتحـّوط إن املبالغ املقيدة سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر واملرتاكمة ضمن حقوق املسامهني يعاد تصنيفها إىل الدخل يف الفرتات اليت يقيد فيه
منـا، عنـدما ينـتج عـن العمليـات املسـتقبلية املرتقبـة املتحـّوط هلـا إدخل، وذلك يف ذات بند بيان الدخل املوحد الذي قيد فيه البند املتحّوط لـه. له يف ال

ق املسـامهني قيد ملوجودات غري مالية أو مطلوبات غـري ماليـة، فـإن األربـاح أو اخلسـائر املقيـدة سـابقاً يف الـدخل الشـامل اآلخـر واملرتاكمـة ضـمن حقـو 
  يتم حتويلها من حقوق املسامهني وتدرج ضمن التقييم األويل لكلفة تلك املوجودات غري املالية أو املطلوبات غري املالية.
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اءهـا أو تنفيـذها أو عـود مقبولـة ال ت تتوقف حماسبة التحّوط عندما يلغي املصرف العالقة التحّوطية، أو ينتهي أجل األداة التحّوطية أو يتم بيعهـا أو إ
خـر ومرتاكمـة ضـمن حقـوق املسـامهني بـذلك التـاريخ تبقـى ضـمن حقـوق اآلللمحاسبة التحّوطية. إن أي أربـاح أو خسـائر مقيـدة يف الـدخل الشـامل 

ائيــاً  ن الــدخل إتقبــة، فــيف الــدخل. عنــدما ال يعــود مــن احملتمــل حصــول عمليــة مســتقبلية مر  املســامهني وتتحقــق عنــدما تقيــد العمليــة املســتقبلية املرتقبــة 
  ضمن حقوق املسامهني يتم قيده حاًال يف الدخل. املرتاكم سابقاً 

  قروض وتسليفات:  )ط(

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

  كفاالت ماليـة:  )ي(

جراء دفعة إن مدين معّني عجز عن رة ترتبت ألهي عقود توجب على املصرف اجراء دفعات حمددة لتعويض احلامل عن خسا إن عقود الكفاالت املالية
  مستحقة مبوجب شروط أداة دين. ميكن هلذه العقود ان تأخذ عدة اشكال قانونية للمقاضاة ( كفاالت، كتب اعتماد، عقود ضمان ائتماين).

القيمة األعلى ما بني هذه القيمة املطفأة والقيمة  أساسقيمتها العادلة، والحقا حتمل يف الدفاتر على  أساسوليا على أ تقيد مطلوبات الكفاالت املالية
  للدفعة املتوقعة (عندما يصبح من احملتمل اجراء دفعة من جراء الكفالة ). تدرج الكفاالت املالية ضمن املطلوبات االخرى. احلالية

  ممتلكات ومعدات:  )ك( 

  ن وجدت. إالكلفة التارخيية، بعد تنـزيل االستهالكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة،  أساساملمتلكات واملعدات على  هرتظ

راضي والدفعات على حساب نفقـات رأمسالية، باستعمال طريقة تكلفة املوجودات، باستثناء األ طفاءالثابتة املادية إل صولاستهالك األ احتسابيتم 
  املعنية كما يلي : صولت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لألالقسط الثاب

      %  
  ٥  مباين    
  ٢٠ -١٠  وأثاث وأجهزة معدات    
  ٢٥  نقل وسائط    
  ٢٠  احلاسب أجهزة    
  ٢٠  املأجور على حتسينات    

اية كل عام، يتم مراجعة طريقة احتساب االستهالك ومدى مدة اخلدمة املقدرة ويتم تسجيل أي تغيري يف الت   قديرات بأثر مستقبلي.يف 
اخلسائر الناجتة عن استبعاد أو تقاعد اي من األصول الثابتة يتم حتديدها بالفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفرتية للموجودات ويتم  وأ األرباحإن 

  تسجيلها ضمن الدخل.

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

    %  
  ٢٠  حاسوب برامج  
  ٥  الفروغ  
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  التدين يف قيمة أصول ملموسة وغري ملموسة (باستثاء الشهرة):  )م(

اية كل فرتة تقرير، يقوم املصرف مبراجعة القيم الدفرتية ألصوله امللموسة وغري امللموس ي مؤشر بإن تلك األصول قد أة لتحديد فيما إذا كان يوجد يف 
ا خسارة تدين يف قيمتها. ان وجد هكذا مؤشر، يتم تقدير القيمة االسرتدادية لألصل لتحديد مدى خسارة تدين القيمة ( ان وجدت ).أ   صا

مة االستعمالية. عند حتديد القيمة االستعمالية، يتم حسم التدفقات القيمة االسرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة ناقص كلفة البيع والقي
املخاطر املالزمة النقدية املستقبلية املقدرة إىل قيمتها احلالية باستعمال نسبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد و 

  دية املستقبلية.لألصل الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النق
لتوازي القيمة االسرتدادية. تقيد خسارة تدنـي صل نقاص القيمة الدفرتية لألإقـل من قيمته الدفرتية، يتم صل أذا كان تقدير القيمـة االسرتدادية لألإ

ل خسارة تدين القيمة كتخفيض لوفر يف الدخل، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتيا بقيمة إعادة التقييم، ويف هذه احلالة تعام حاالً  القيمة
  التقييم ( املقيد سابقاً ).إعادة 

ن تصل إىل التقدير املعّدل أ( وحدة منتجة لتدفقات نقدية ) إىل صل ، يتم زيادة القيمة الدفرتية لألن خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً إيف حال 
يادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن ان حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة ، لكن حبيث ان القيمة الدفرتية بعد الز االسرتداديةلقيمتها 

لألصل (وحدة منتجة لتدفقات نقدية) يف سنوات سابقة. يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة حاال يف الدخل، إال إذا كان األصل املختص مسجل 
  امل عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر إعادة التقييم ( املقيد سابقاً ).بقيمة إعادة التقييم، ويف هذه احلالة يع دفرتياً 

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

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

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

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

ارة تدين قيمة لألصل يف سنوات سابقة. يتم قيد القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن أن حتدد فيما لو مل يتم قيد خس
رة تدين عكس خسارة تدين القيمة حاًال يف الدخل، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتياً بقيمة إعادة التقييم، ويف هذه احلالة يعامل عكس خسا

  القيمة كزيادة لوفر إعادة التقييم (املقيد سابقاً). 
اية اخلد  )س(   مة للموظفني:مؤونة 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 ال تأمينات االجتماعية. املسامهات اتفاق املصرف مع موظفيه حول تعويض 

اية اخلدمة.   ليس على املصرف أي التزامات أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض 
  املؤونات:  )ع(

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

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



 

- ١٩ -  

  :عباءحتقق اإليرادات واأل  )ف(
االستحقاق، مع األخذ باحلسبان رصيد األصل والنسبة املطبقة، باستثناء القروض والتسليفات املصنفة دون  أساسوأعباء الفوائد على  إيراداتتقيد 

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

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

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

  فوائد على موجودات ومطلوبات مالية بالكلفة املطفأة.  -
  .فوائد على استثمارات يف أوراق مالية متوفرة للبيع  -
ـا عنـدما تكـون خمـاطر نسـب  - ة الفائـدة التغريات يف القيمة العادلة ملشتقات مقبولة، مبا فيها عدم فعالية التحـوط، والبنـود املتحـّوط هلـا املتعلقـة 

  هي املخاطر املتحّوط هلا.
وإيرادات الفوائد على حمفظة املتاجرة بشكل  القيمة العادلة من خالل الدخل أساسإيرادات الفوائد على املوجودات املالية احملددة على  ظهارإيتم 

  منفصل ضمن بيان الدخل املوحد.
ا لللمتاجرة ما يلي : أساساألخرى من املوجودات املالية احملددة على  يراداتصايف اإل تتضمن   القيمة العادلة من خالل الدخل غري تلك احملتفظ 

  نصبة األرباح.أ إيرادات  -
  حمققة. أرباح / خسائر حمققة وغري  -
  فروقات الصرف.  -

  خرى.األ يراداتاحلق باستالم الدفعة. يتم قيد أنصبة األرباح على األوراق املالية املتوفرة للبيع ضمن اإل وءنصبة األرباح عند نشأ إيرادباالعرتاف يتم 

  ضريبة الدخل:  )ص(

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

، وقد مت ٢٠١٣متوز  ٢من قيمة الضريبة واليت بدأ تطبيقها ابتداًء من  %٥إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل  ضافة، باإلللضريبة اخلاضعة
  .٢٠١٨كانون الثاين   ١من قيمة الضريبة ابتداًء من  %١٠لتصبح مبعدل  ٢٠١٧للعام  ٤٦لقانون رقم تعديلها با
املبالغ غري اجلائز  إضافةاألرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان الدخل املوحد بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة و  ختتلف

  رييب.تنـزيلها من الوعاء الض
بيانات املالية والقيمة إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات يف ال

ها عند تسوية االلتزام الضرييب أو ها. وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقًا للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقأساساليت يتم احتساب الربح الضرييب على 
  حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.

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

ملوجودات يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ البيانات املالية ويتم ختفيضها يف حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من تلك ا
  الضريبية جزئياً أو كلياً.
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  النقد وما يوازي النقد:  )ق(

واألرصدة لدى البنوك  مركزية)، وتتضمن: النقد واألرصدة لدى بنوك أو أقللنقد واألرصدة النقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر(هو ا
ا األصلية ثالثة أشهر و ( واملؤسسات املصرفية، وتنـزل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر أقل) استحقاقا

  ة املقيدة السحب.واألرصد

  حصة السهم من األرباح:  )ر(

ه العادية. يتم سهمية وحصة السهم من األرباح املخفضة بالنسبة ألساسيعرض املصرف معلومات حول حصة السهم من األرباح األ
للمصرف على املعدل  العادية سهمحلملة األ ةية بتقسيم صايف الربح أو اخلسارة للفرتة العائدساسحصة السهم من األرباح األ احتساب

لعدد األسهم العادية املتداولة خالل الفرتة. يتم احتساب حصة السهم من األرباح املخفضة عرب تعديل الربح أو اخلسارة على محلة  رجحامل
ة واليت تتضمن خيار العادي سهمالعادية املتداولة جلميع تأثريات التخفيضات احملتملة على األ سهماملوزون لعدد األ واملعدلالعادية  سهماأل
  املمنوح للموظفني، حسبما ينطبق. سهماأل
  
  :التوحيد أسس  -٣
لسـيطرة والشـركة اخلاضـعة  للمصرفتتضمن البيانات املالية شركة مسامهة مغفلة عامة سورية  -لبنك بيمو السعودي الفرنسي ن البيانات املالية املوحدة إ

  .)سامهة املغفلة اخلاصةشركة بيمو السعودي الفرنسي املالية امل( املصرف
  حني: املصرفتتحقق السيطرة عند 

 يكون لديه سلطة على الشركة املستثمر فيها؛ 
 تعرض، أو يكون لديه حقوق، لعوائد متغرية من مشاركته مع الشركة املستثمر فيها؛ وي 
 .يكون لديه القدرة على استخدام قوته للتأثري على عوائدها 

و ال على الشركة املستثمر فيها إذا كانت احلقائق والظروف تشري إىل أن هناك تغيريات على واحد أو أسيطر يإذا قد بإعادة تقدير ما  املصرفقوم ي
  أكثر من العناصر الثالثة من السيطرة املذكورة أعاله.

ذا كانت حقوق التصويت  إستثمر فيها أغلبية حقوق التصويت للشركة املستثمر فيها، فقد  يكون لديه السلطة على الشركة امل املصرفلك ميعندما ال 
مجيع احلقائق والظروف ذات الصلة يف تقييم ما  صرفعترب امليكافية لتعطيها القدرة العملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة املستثمر فيها مبفرده. 

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

  بالقرارات املناسبة، مبا يف ذلك أمناط التصويت يف اجتماعات املسامهني السابقة.
عباء أشركة التابعة. تدرج إيرادات و سيطر املصرف على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد املصرف السيطرة على الييبدأ توحيد شركة تابعة عندما 

  السيطرة حىت تاريخ فقدانه السيطرة على الشركة التابعة. املصرفمن تاريخ  كسب  الشركة التابعة املشرتاة أو املباعة خالل السنة يف بيان الدخل
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و أرباح ن األإمباشرة أو غري مباشرة.  املصرفلكها مي احلقوق غري املسيطرة متثل اجلزء من الربح أو اخلسارة وصايف موجودات الشركات التابعة اليت ال
م واحلقوق غري املسيطرة حىت ولو نتج عن ذلك عجز يف رصيد احلقوق غري اخلسائر وكل عنصر يف الدخل الشامل اآلخر هو عائد ملسامهي الشركة األ

  ملصرف السيطرة على شركة تابعة، عندئذ جيب عليها القيام مبا يلي:ذا فقد اإقتضاء. يتم تعديل البيانات املالية للشركة التابعة املسيطرة عند اإل
 االعرتاف مبوجودات (مبا يف ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة؛ إلغاء 
 عرتاف باملبلغ ألي حصص غري مسيطرة؛اإل إلغاء 
 جنبية الظاهر ضمن حقوق املسامهني؛أحتياطي فروقات حتويل عمالت إعرتاف باإل إلغاء 
 ض النقدي املستلم؛يعو تة العادلة لليماف بالقعرت اإل 
 ي استثمار حمتفظ به؛عرتاف بالقيمة العادلة ألاإل 
 و خسارة؛ وأما ربح إعرتاف بأي فرق ناتج على انه اإل 
 ا يف الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بالشركة التابعة إ ىل إلها مباشرة و نقأو اخلسائر، أرباح ىل حساب األإعادة تصنيف املبالغ املعرتف 

 خرى ذلك.االرباح املدورة يف حال اشرتطت املعايري األ
  تتكون الشركات التابعة املوحدة من:

  مركز الشركة        
    نشاط الشركة      نسبة الملكية      القانوني      اسم الشركة  

  شارات وحتليل ونشر املعلومات املتعلقةتقدمي االست    % ٧٤,٦٧      سورية    شركة بيمو السعودي الفرنسي املالية املسامهة املغفلة اخلاصة
  إىل ممـــارسة أعمال شــــراء  ضافةبـاألوراق املالية باإل              
  وبيع األوراق املــالية حلســــــاب الشركة وحساب الغري              

  
  واالفتراضات للتقديرات يةأساس ومصادر مهمة محاسبية أحكام  -٤

 املتوفرة غري واملطلوبات للموجودات الدفرتية بالقيمة متعلقة وافرتاضات تقديرات تستعمل أن املصرف إدارة لىع احملاسبية، السياسات تطبيق سياق يف
 ليةالفع النتائج ختتلف وقد. صلة ذات تعترب أخرى عوامل وعلى اخلربة عامل على ا املتعلقة واالفرتاضات التقديرات هذه تعتمد. أخرى مصادر من
  .فرتاضاتواال التقديرات هذه عن
 التقدير تعديل فيها حيصل اليت املالية الفرتة يف احملاسبية التقديرات تعديل عن الناجتة القيود إجراء يتم. دوري بشكل واالفرتاضات التقديرات مراجعة تتم

 وفرتات احلالية الفرتة على تؤثر جعةاملرا كانت إذا الحقة وفرتات املراجعة فرتة يف أو الفرتة، هذه على حصرياً  تؤثر املراجعة هذه كانت إذا وذلك
  . الحقة

  أحكام مهمة لتقدير المخاطر
 خماطر عنها ينتج قد واليت ،املوحد املايل الوضع بيان تاريخ يف كما للتقديرات أخرى يةأساس ومصادر باملستقبل، املتعلقة يةساساأل التقديرات يلي فيما

  :التالية املالية السنة خالل واملطلوبات للموجودات الدفرتية القيمة على بتعديالت التسبب
  االنخفاض في قيمة القروض والتسليفات

 عن ناجتة خسارة قيد يتوجب كانإذا   فيما حتديد عند. قيمتها يف اخنفاض هناك كانإذا   ما ملعرفة القروض حمفظة مبراجعة دورياً  املصرف يقوم
 تنتج اليت املقدرة النقدية التدفقات يف للقياس، قابل اخنفاض، وجود تؤكد ملموسة معلومات وجود لتحديدها املصرف يستعمل القيمة، يف اخنفاض

 أوضاع وجودأو إىل  التسديد، على املصرف مديين قدرة يف سليب تغري حصولإىل  تشري ملموسة معلومات األدلة تتضمن قد. القروض حمفظة من
  .مستحقاته حتصيل على املصرف قدرة بعدم صلة ذات اقتصادية
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 على موضوعي ودليل ائتمان خماطر ذات مبوجودات متعلقة خبسائر يتعلق فيما سابقة خرباتإىل  باالستناد والتقديرات األحكام اإلدارة تستعمل
ة القيمة يف اخنفاض وجود  ملستعملةا وللتقديرات للمنهجية دورية مبراجعة املصرف يقوم النقدية، التدفقات تقدير عند. باحملفظة املتعلقة لتلك مشا

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

  تصنيف االستثمارات:
االستحقاق، للمتاجرة، مدرج بالقيمة العادلة يتوجب على اإلدارة أن تقرر عند القيام باستثمار ما سواء جيب تصنيفه كاستثمار مقتىن حىت تاريخ 

حىت تاريخ االستحقاق يقوم املصرف بالتأكد من توافر  او اخلسائر، او كقروض وذمم مدينة. بالنسبة لالستثمارات املقتناة األرباحمقابل حساب 
. بالنسبة لالستثمارات املدرجة بالقيمة اريخ استحقاقهاال سيما تلك املتعلقة بنّية املصرف وقدرته على اقتناء هذه االستثمارات حىت تمعينة شروط 

متاجرة يف العادلة مقابل حساب األرباح أو اخلسائر، فهي تعتمد على كيفية مراقبة اإلدارة ألداء هذه االستثمارات. عندما ال تصنف االستثمارات لل
قيمة ليتم تصنيف هذه االستثمارات با عندهاعادلة ضمن بيان الدخل، حني يكون هلا قيمة سوقية متوفرة وموثوقة ويتم احتساب التغري يف القيم ال

  العادلة مقابل حساب األرباح او اخلسائر.
  األخرى كاستثمارات متوفرة للبيع. االستثماراتمجيع  تصنيفيتم 

  القيمة العادلةتحديد 
تعمال سعر السوق املتداول، يتم حتديد القيمة العادلة باستعمال عندما ال ميكن حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ضمن بيان الوضع املايل باس

  ).و( ٢) كما هو مذكور يف اإليضاح Discount Cash Flow (DCF) modelتتضمن متوذج حسم التدفقات النقدية ( تقييمتقنيات 
ر احلسم املستخدم يف قياس القيمة العادلة عملياً، إن سع يتم أخذ املعطيات يف مناذج التقييم هذه من أسعار سوق ميكن حلظها، حيث أمكن.

املتدنية، نسبة  باستعمال منوذج التقييم، يأخذ يف احلسبان املعلومات املنظورة املتوفرة من املشاركني يف السوق، مبا فيها الفائدة املرتبطة باملخاطر
ديونية (العائدة للمصرف وللجهة املتعاقد معها) وعامل لغاية تسعري خماطر امل )Credit Default Swap Rates(السواب على خماطر املديونية 
العادلة  القيمةتغيري يف االفرتاضات املتعلقة بأي من هذه العوامل قد يؤثر على أي  نسبة احلسم املطبقة. إنإىل  خماطر السيولة الذي يضاف

  عن مصرف سورية املركزي.السيادية ومن ضمنها شهادات اإليداع الصادرة سندات لل
 حركةفيها  تكونتخدم املعطيات غري املنظورة يف قياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفرة، وبالتايل تنطبق يف احلاالت اليت تس

فرغ عنها من أن متثل السعر املقبول للتأي  السـوق بتاريخ التقييم ضعيفة هذا إن وجدت، وجيب أن تبقى الغاية من قياس القيمة العادلة نفسها،
  مالية. أدواتاملالية أو صاحب االلتزام ملطلوبات  دواتمالك األ

املتوفرة  املعلوماتاملعطيات غري املنظورة باالعتماد على أفضل املعلومات املتوفرة يف ظل الظروف احمليطة، واليت ميكن أن تتضمن إىل  يتم الوصول
  .لدى املنشأة

  صص متوفرة للبيعالتدني في قيمة استثمارات في أسهم وح

أن هنالك تدين يف قيمة االستثمارات املتوفرة للبيع عند حصول تدين هام أو مستمر ملدة طويلة يف القيمة العادلة عن كلفتها. هذا  املصرفيعترب 
  .سهماأل رسعا، بتقييم احلساسية العادية ألأخرىأحكام. عند اختاذ هكذا أحكام يقوم املصرف، ضمن عوامل  إصداراالعتبار يتطلب 

  األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول الثابتة

اية كل فرتة مالية. خالل الفرتة مل تظهر أية مؤشرات تدعو٤يف اإليضاح رقم ( موضحكما هو   ) أعاله إن املصرف يراجع األعمال اإلنتاجية يف 
  الثابتة. صولتغيري األعمار املقدرة لألإىل 
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 وتكوين المؤونات الالزمة تدني قيمة الموجودات غير المالية

ا اجلمهورية العربية السورية، قامت اإل الظروفيف ظل   إجراءغري املالية وذلك من خالل  صولبتقدير القيمة االسرتدادية لألدارة الراهنة اليت متر 
إلدارة، ال توجد مؤشرات لتكوين مؤونات . باعتقاد االدفرتية هلذه األصول لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر على تدين قيمتها للقيممراجعة 

  .يةإضافتدين 
 مبدأ االستمرارية

. اعتمدت االدارة بتقييمها على جمموعة من املؤشرات مبدأ االستمرارية أساسعلى االستمرار يف العمل على  البنكمدى قدرة  بتقييم اإلدارةقامت 
 البنكا اجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية، فإن  االستقرار اليت متر املالية والتشغيلية. تعتقد االدارة أنه وبالرغم من حالة عدم

  مبدأ االستمرارية. أساستلك املوارد الكافية لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظور. بناًء عليه فقد مت إعداد القوائم املالية على مي
  
   ركزيالم سورية مصرف لدى أرصدةو  نقد  -٥

 يتكون هذا البند مما يلي:
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠              
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)               
    ل.س.          ل.س.              

      ٦,٦٩٧,١٨٥,٢٤٣        ١٢,١٤٧,٠٨١,٩٣٦         نقد يف اخلزينة
      ٥٧,٦٢٤,٥٥٠        ٥٦,٥١٥,٨٣١        نقد يف الفروع املغلقة *

  ية املركزيأرصدة لدى مصرف سور 
      ٦٣,٢٩٦,٢٨٩,٣٦٣        ٨١,٦٧١,١٠٠,٠١٢        حسابات جارية وحتت الطلب  
      ١٠,٠٥٥,٣٧٥,٦٤٠        ١١,٤٨١,٦٤٣,٩١٩        **احتياطي نقدي إلزامي  
      ١٨,٤٤٩,٩٦٨        ١٨,٤٤٩,٩٦٨      حساب جممد لدى مصرف سورية املركزي  
            ٨٠,١٢٤,٩٢٤,٧٦٤        ١٠٥,٣٧٤,٧٩١,٦٦٦      

بالعمالت  ٤٦,٧٥٢,٦٧٨ لرية سورية ومبلغ ٩,٧٦٣,١٥٣مبلغ (دوما، إدلب، القنيطرة، دير الزور والرقة)  جود يف الفروع املغلقةبلغ النقد املو   *
بالعمالت  ٤٦,٧٦٤,٣٩٦لرية سورية ومبلغ  ١٠,٨٦٠,١٥٤(مقابل  (غري مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠مقّومة باللريات السورية كما يف  جنبيةاأل
خرى ). علمًا بأن عقود التأمني تشتمل فقط على تغطية النقد واملوجودات األ٢٠١٧كانون األول   ٣١ ريات السورية كما يفمقّومة بالل جنبيةاأل

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

  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

  .للمصرف التشغيلية األنشطة يف استعماله يتم وال إلزامي االحتياطي هذا إن
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   مصارف لدى أرصدة  -٦

 يتكون هذا البند مما يلي:
    (غير مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠      
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  ٢٥,٧٤٠,٥٧٩,٠٠٣  ٢٤,٨٥٠,٢٨٦,٦٧٧    ٨٩٠,٢٩٢,٣٢٦  الطلب حتتو  جارية حسابات
    ٣,٣٧٤,٠٩٥,٨٠٠    ٠٠٠,٣٠٠٣,٣١٦,    ٥٧,٧٩٥,٨٠٠  أشهر أوأقل) ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فرتة 

    ٢٩,١١٤,٦٧٤,٨٠٣  ٢٨,١٦٦,٥٨٦,٦٧٧    ٩٤٨,٠٨٨,١٢٦    
  

    (مدققة) ٢٠١٧األول  كانون ٣١كما 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) ٣ستحقاقها األصلي خالل فرتة ودائع ألجل (ا

    ٣٣,٥١٧,٨١٥,٧٢٧  ٢٥,٤٨٧,٥٤٠,٤٢٣    ٨,٠٣٠,٢٧٥,٣٠٤    

مقابل ((غري مدققة)  ٢٠١٨ أيلول ٣٠كما يف سورية   لرية ٢٥,٧٢٧,٦٦٢,٨٢٢ بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال تتقاضى فوائد
  .)٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٢٧,٥٦٣,١٣٥,٧٢٧

(غري مدققة) (مقابل  ٢٠١٨ أيلول ٣٠لرية سورية كما يف  ١٢,٤٥٧,٨٣٧ (تأمينات نقدية) مرتبطة بعمليات جتارية األرصدة املقيدة السحب بلغت
  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١٢,٤٥٧,٨٣٧

يورو وبلغت قيمتها املعادلة باللريات السورية مبلغ  ٣٠٠,٠٠٠خارجية بالعمالت األجنبية بقيمة  بتسديد كفالة ٢٠١٤قام املصرف خالل عام 
وقد مت تكوين  )٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١٥٦,٠٣٩,٠٠٠(مقابل  ٢٠١٨ أيلول ٣٠لرية سورية كما يف  ١٥١,٧٧٣,٠٠٠

  ني االنتهاء من اإلجراءات القانونية.مؤونة لتغطية كامل املبلغ املدفوع بالعملة األجنبية حل

  املدفوعة حمفظة الكفاالت اخلارجية
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠              
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)               
      .س.ل          .س.ل              

      ١٥٦,٠٣٩,٠٠٠        ١٥١,٧٧٣,٠٠٠         قيمة الكفالة مقومة باللرية السورية
  )  ١٥٦,٠٣٩,٠٠٠(  )  ١٥١,٧٧٣,٠٠٠(    ت اخلارجية املدفوعةخمصص حمفظة الكفاال

              -          -      
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  املدفوعة حمفظة الكفاالت اخلارجيةحركة خمصص 
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠              
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)              
      .س.ل          .س.ل              

      ١٦٢,٣٥٤,٠٠٠        ١٥٦,٠٣٩,٠٠٠        الفرتة / السنة رصيد بداية ا
  )  ٦,٣١٥,٠٠٠(  )  ٤,٢٦٦,٠٠٠(      فروقات سعر الصرف

اية        ١٥٦,٠٣٩,٠٠٠        ١٥١,٧٧٣,٠٠٠        الفرتة / السنةرصيد 
  
    مصارف لدى إيداعات  -٧

 يتكون هذا البند مما يلي:
    (غير مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠      
    المجموع      خارجية مصارف      محليةمصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٦٦٦,٧٠٣,١٣٠,٨٨  ٦١,٦٤٢,٨٤٠,٠٦٧    ٥,٠٦٠,٢٩٠,٨١٩  ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر)

    ٦٦٦,٧٠٣,١٣٠,٨٨  ٦١,٦٤٢,٨٤٠,٠٦٧    ٥,٠٦٠,٢٩٠,٨١٩    
  

     (مدققة) ٢٠١٧األول  كانون ٣١كما في      
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٨٠,٣١٢,٥٤٤,٧٨٧  ٧٠,٣١٠,٤٩٥,٥٩١  ١٠,٠٠٢,٠٤٩,١٩٦  دائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر)و 

    ٨٠,٣١٢,٥٤٤,٧٨٧  ٧٠,٣١٠,٤٩٥,٥٩١  ١٠,٠٠٢,٠٤٩,١٩٦    
  
   للمتاجرة مالية موجودات  -٨

  يتكون هذا البند مما يلي:
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠              
    ٧٢٠١          (غير مدققة)               
      .س.ل          .س.ل              

      ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦        ١٣٦,٣١٩,٧٢٣          أسهم

            ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦       ١٣٦,٣١٩,٧٢٣    

علـى شـكل أسـهم قـام املصـرف  سـورية -وبنـك عـودة  مصـرف قطـر الـوطين سـوريةكل مـن كًال من قيمة استثمارات يف  متثل املوجودات املالية للمتاجرة،  
لـرية سـورية، واسـتثمارات علـى شـكل أسـهم للشـركة التابعـة يف شـركات حمليـة مدرجـة  ١١٥,٧٧٤,٩٦٩بقيمـة  ٢٠١٨و  ٢٠١٧ يبشرائها خالل عام

  يف سوق دمشق لألوراق املالية.
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  المباشرة االئتمانية التسهيالت صافي  -٩

 يتكون هذا البند مما يلي:
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠              
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)              
      .س.ل          .س.ل              

  الشركات الكربى
      ٤,٨٦٤,٩٠١,٢٨١        ٥,٣٣٢,١٤٢,٨١٢        مدينة جارية حسابات  
      ٢٥,٥٨٨,٢٦٩,٨٦٢        ٤١,٥٢٤,٤٣٦,٤٧٢        وسلف قروض  
  )  ٢٧٨,١٤٠,٧٣٩(  )  ٦٢٢,٩١١,٢٣٦(      قروض عن مقدماً  مقبوضة فوائد  
      ٤,٩٣٧,٨٨٠        ١٠,٨٧٦,٩٥٩        بطاقات ائتمان  
      ١٥٤,٤٥٠,٠٠٠        ٦١,٨٠٠,٠٠٠        حمسومة سندات  
  )  ١٥,٧٨٠,٥٧٢(  )    ٨٣٠,٩٠١(    حمسومة سندات عن مقدماً  مقبوضة فوائد  

            ٣٠,٣١٨,٦٣٧,٧١٢        ٤٦,٣٠٥,٥١٤,١٠٦      
  فراد (التجزئة)األ
      ٩٠٣,٥٢٦,٠٠٠        ١,٠٢٣,٦٦٤,٣٢٢        حسابات جارية مدينة  
      ١٥,٠٧٨,١٨١,٨٤٧        ١٨,٠٣٨,٢٢٥,٧٤٢        وسلف قروض  
  )  ٣٨,٢٨٢,٢٦٩(  )  ٨٤,٠٦١,٧٧٠(      القروض عن مقدماً  مقبوضة فوائد  
      ١٧٠,٨٩٢,١٤٧        ١٣١,٧١٠,٥٠٤        ائتمان بطاقات  

            ١٦,١١٤,٣١٧,٧٢٥        ١٩,١٠٩,٥٣٨,٧٩٨      

        الشركات الصغرية واملتوسطة
      ١,٠٩٩,١٢٨,٨١٠        ١,٠٧٠,١٨٦,٧٣٧        مدينة جارية حسابات  
      ٦,٨٢٣,٥٩٢,٢٧٦        ٨,٧١٣,٥٣٥,٩٨٦        وسلف قروض  
  )  ٥٩,٠٨١,١٠٤(  )  ٧٢,٥٦٣,٨٠٧(      قروض عن مقدماً  مقبوضة فوائد  

            ٧,٨٦٣,٦٣٩,٩٨٢        ٩,٧١١,١٥٨,٩١٦      

     ٥٤,٢٩٦,٥٩٥,٤١٩        ٧٥,١٢٦,٢١١,٨٢٠        المجموع

  )  ٤,٧٥٨,٩٥١,٨٠٧(  )  ٤,٧٧٦,٠٧١,٣٩٠(      مباشرة ائتمانية تسهيالت تدين خمصص
  )  ٦,٦٣٩,٠٣٦,٦٩١(  )  ٥٨٥,٧,٣٨٢,٦٤٤(      معلقة فوائد

      ٤٢,٨٩٨,٦٠٦,٩٢١        ٦٢,٩٦٧,٤٩٥,٨٤٥        املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف
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  تتلخص حركة خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة كما يلي:
      (غير مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠        
    وعالمجم          األفراد          الشركات        
  .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ٤,٧٥٨,٩٥١,٨٠٧        ١,٥٢١,٢٤٥,٣٠٨        ٣,٢٣٧,٧٠٦,٤٩٩    فرتةالرصيد يف أول ال
      ٢٣,٠٧٤,٢٤٥    )  ٧,٦٢٧,٣٦١(      ٣٠,٧٠١,٦٠٦    فرتةالتغري خالل ال

  )  ٥,٩٥٤,٦٦٢(      -      )  ٥,٩٥٤,٦٦٢(  بأسعار الصرفالتغري 

اية ال     ٤,٧٧٦,٠٧١,٣٩٠        ١,٥١٣,٦١٧,٩٤٧        ٣,٢٦٢,٤٥٣,٤٤٣    ةفرت الرصيد يف 

  ةفرت الرصيد يف أول ال
      ٤,١٧٩,٥٥٦,٩٨٥        ١,٤٧٢,٠٧٣,٧٢٢        ٢,٧٠٧,٤٨٣,٢٦٣    الديون غري املنتجة خمصص مقابل
    ٥٧٩,٣٩٤,٨٢٢        ٤٩,١٧١,٥٨٦      ٥٣٠,٢٢٣,٢٣٦    الديون املنتجة خمصص مقابل

      ٤,٧٥٨,٩٥١,٨٠٧        ١,٥٢١,٢٤٥,٣٠٨      ٣,٢٣٧,٧٠٦,٤٩٩    
  ةفرت التغري خالل ال

  إضافات:
    ٥٦١,٠٧٩,٣٣٢        ١٤٧,٢٠٤,٧٨٦        ٤١٣,٨٧٤,٥٤٦    الديون غري املنتجة خمصص مقابل
    ١٦٦,٠٧٤,٠٨٨        ٢٤,٥١٨,١٠٦        ١٤١,٥٥٥,٩٨٢    الديون املنتجة خمصص مقابل

  )  ٥,٩٥٤,٦٦٢(      -      )  ٥,٩٥٤,٦٦٢(  التغري بأسعار الصرف
  استردادات:

  )  ٧٠٤,٠٧٩,١٧٥(  )  ١٧٩,٣٥٠,٢٥٣(  )  ٥٢٤,٧٢٨,٩٢٢(   املنتجةالديون غري خمصص مقابل

      ١٧,١١٩,٥٨٣    )  ٧,٦٢٧,٣٦١(     ٢٤,٧٤٦,٩٤٤    
اية ال   ةفرت الرصيد يف 
    ٤,٠٣٠,٦٠٢,٤٨٠        ١,٤٣٩,٩٢٨,٢٥٥        ٢,٥٩٠,٦٧٤,٢٢٥    الديون غري املنتجة خمصص مقابل
    ٧٤٥,٤٦٨,٩١٠        ٧٣,٦٨٩,٦٩٢      ٦٧١,٧٧٩,٢١٨    الديون املنتجة خمصص مقابل

      ٤,٧٧٦,٠٧١,٣٩٠        ١,٥١٣,٦١٧,٩٤٧        ٣,٢٦٢,٤٥٣,٤٤٣    
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    (مدققة) ٢٠١٧      
    المجموع      األفراد      الشركات      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

      ٤,٩٧٠,٦٣٧,٤٧٠        ١,٦١٩,٠٦٩,٦٥٥        ٣,٣٥١,٥٦٧,٨١٥    الرصيد يف أول السنة
    ٧٩,١٠٠,٩٧٨    )  ٢٦,٠٣٣,٧٩٥(      ١٠٥,١٣٤,٧٧٣    التغري خالل السنة

  )  ٢٩٠,٧٨٦,٦٤١(  )  ٧١,٧٩٠,٥٥٢(  )  ٢١٨,٩٩٦,٠٨٩(  التغري بأسعار الصرف

اية السنة     ٤,٧٥٨,٩٥١,٨٠٧        ١,٥٢١,٢٤٥,٣٠٨        ٣,٢٣٧,٧٠٦,٤٩٩    الرصيد يف 

  الرصيد يف أول السنة
    ٤,٥٨٠,٦٤٦,٧١٧        ١,٥٩٣,٥٠٨,٨٤٣        ٢,٩٨٧,١٣٧,٨٧٤   املنتجةالديون غري  مقابل خمصص
    ٣٨٩,٩٩٠,٧٥٣        ٢٥,٥٦٠,٨١٢        ٣٦٤,٤٢٩,٩٤١    الديون املنتجة مقابل خمصص

      ٤,٩٧٠,٦٣٧,٤٧٠        ١,٦١٩,٠٦٩,٦٥٥        ٣,٣٥١,٥٦٧,٨١٥    
  التغري خالل السنة

  إضافات:
    ٨٣١,٥٨٦,٧٠٥        ٢١٥,٧٥٤,١٠٥        ٦١٥,٨٣٢,٦٠٠    الديون غري املنتجة مقابل خمصص  
    ١٨٩,٤٠٤,٠٦٩        ٢٣,٦١٠,٧٧٤        ١٦٥,٧٩٣,٢٩٥    الديون املنتجة مقابل خمصص  
  )  ٢٩٠,٧٨٦,٦٤١(  )  ٧١,٧٩٠,٥٥٢(  )  ٢١٨,٩٩٦,٠٨٩(  التغري بأسعار الصرف  

  استردادات:
  )  ٩٤١,٨٨٩,٧٩٦(  )  ٢٦٥,٣٩٨,٦٧٤(  )  ٦٧٦,٤٩١,١٢٢(  الديون غري املنتجة مقابل خمصص  

    )٢١١,٦٨٥,٦٦٣(  )  ٩٧,٨٢٤,٣٤٧(  )  ١١٣,٨٦١,٣١٦  (  
ا   ية السنةالرصيد يف 

    ٤,١٧٩,٥٥٦,٩٨٥        ١,٤٧٢,٠٧٣,٧٢٢        ٢,٧٠٧,٤٨٣,٢٦٣    الديون غري املنتجة مقابل خمصص
    ٥٧٩,٣٩٤,٨٢٢        ٤٩,١٧١,٥٨٦        ٥٣٠,٢٢٣,٢٣٦    الديون املنتجة مقابل خمصص

      ٤,٧٥٨,٩٥١,٨٠٧        ١,٥٢١,٢٤٥,٣٠٨        ٣,٢٣٧,٧٠٦,٤٩٩    
  

    تتلخص حركة الفوائد املعلقة كما يلي:
    كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠              
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)              
    .س.ل          .س.ل              

      ٥,٥٩٦,٥٣٥,٣٧٦        ٦,٦٣٩,٠٣٦,٦٩١        الفرتة / السنة أول يف الرصيد
      ١,٦٦٣,٤٩٠,٥٥٠        ١,٦٤١,٦٦٨,١٣٢        الفرتة / السنة خالل إضافات

  )  ٥٥٠,٧٤٢,٥٧٠(  )  ٦٦١,١١٠,١٥٧(      الفوائد احملولة لإليرادات اسرتدادات
  )  ٧٠,٢٤٦,٦٦٥(  )  ٢٣٦,٩٥٠,٠٨١(      فوائد مشطوبة

      ٦,٦٣٩,٠٣٦,٦٩١        ٥٨٥,٧,٣٨٢,٦٤٤        الفرتة / السنة اية يف الرصيد
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إمجايل رصيد  من %١٩,٤٠لرية سورية أي ما نسبته  ١٤,٥٧٣,٧٩٤,٨٢٢ غري العاملة (غري املنتجة) املباشرة بلغت التسهيالت االئتمانية
من رصيد  %٢٦,٠٣لرية سورية أي ما نسبته  ١٤,١٣١,٣٢٢,٣٥٠(مقابل (غري مدققة)  ٢٠١٨ أيلول ٣٠التسهيالت االئتمانية املباشرة كما يف 

  ).٧٢٠١كانون األول   ٣١إمجايل التسهيالت االئتمانية املباشرة كما يف 
من  %١٠,٦٢لرية سورية أي ما نسبته  ٧,١٩١,١٥٠,٢٣٧ نتجة) بعد تنـزيل الفوائد املعلقةبلغت التسهيالت االئتمانية املباشرة غري العاملة (غري امل

لرية سورية  ٧,٤٩٢,٢٨٥,٦٥٩ (مقابل(غري مدققة)  ٢٠١٨ أيلول ٣٠زيل الفوائد املعلقة كما يف ـالتسهيالت االئتمانية املباشرة بعد تنإمجايل رصيد 
  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١ت االئتمانية املباشرة بعد تنـزيل الفوائد املعلقة كما يف من رصيد إمجايل التسهيال %١٥,٧٢أي ما نسبته 

 ١,٢٧٠,٣٢٢,٤٢٤ مقابل( (غري مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠كما يف لرية سورية   ١,٩١٣,٣١٣,٤٩٩بلغت التسهيالت غري املباشرة غري العاملة 
(غري  ٢٠١٨ أيلول ٣٠كما يف لرية سورية   ٥٤٤,٠٥٥,٢٣١لتسهيالت )، كما بلغ خمصص هذه ا٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف 

  ).١٧) مت قيده ضمن بند خمصصات متنوعة (إيضاح رقم ٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما  ٤٩٢,٧١٨,٦٨٤ (مقابل مدققة)
لرية سورية   ٧٠٤,٠٧٩,١٧٥أخرى مبلغ  حولت إىل ديون وأتسديد ديون ب مات احلاجة إليها نتيجة التسويات إاملخصصات اليت انتف قيمةبلغت 

  . )٢٠١٧كانون األول   ٣١كما يف لرية سورية   ٩٤١,٨٨٩,٧٩٦مقابل ( (غري مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠كما يف 
تاريخ  ٤/م ن /ب١٠٧٩تعديالته بالقرار رقم و  ٢٠١٢ الثاين تشرين ١٣ تاريخ) ٤ب/ن م/٩٠٢( رقم والتسليف النقد جملس قرار أحكام على بناءً 
  تاريخ ١/م/٢٢٧١التعميم رقم و  ٢٠١٥نيسان  ٦تاريخ  ١//م١١٤٥د العمل به بالتعميم رقم الذي مدو  ٢٠١٤كانون الثاين  ٢٩
 إىل أدى مما )٤/م ن/ ب٦٥٠رقم (و ) ٤ب/ن م/٥٩٧( رقم والتسليف النقد جملس يقرار  يف الواردة التعليمات مت تعديل بعض ٢٠١٥ حزيران ٣٠
ا ووجدت إدارة املصرف ان املخصصات احملتفظ عداد اختبارات جهد للمحفظة إ االئتمانية من قبل املصرف لتقدير مدى كفاية املخصصات احملتفظ 

 (غري مدققة). ٢٠١٨ أيلول ٣٠لرية سورية بتاريخ  ٦٣٣,٤٢٩,٤٤٥ا كافية هلذا الغرض والبالغة 
 

 للبيع متوفرة مالية موجودات  -١٠

  كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ ولأيل ٣٠          يتكون هذا البند مما يلي:
      (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)              
    .س.ل          .س.ل              

  سوقية أسعار هلا متوفر غري مالية موجودات
    ٢,٧٩٢,١٦٠        ٢,٧٩٢,١٦٠        أسهم    

  سوقية أسعار هلا متوفر مالية موجودات
    ٣٢١,٨٩٥,٩٧٢,٣        ١,٩٢٠,٤٢٠,٥٦٤        )أسهم( امللكية حقوقأدوات     

            ١,٨٩٨,٧٦٤,٤٩٢        ١,٩٢٣,٢١٢,٧٢٤    

حيـث مت تقيـيم االسـتثمار بالقيمـة العادلـة  سـورية - فرنسـبنكويف مصرف حقوق امللكية" استثمار املصرف يف الشركة املتحدة للتأمني أدوات ميثل بند "
مـن رأمسـال املصـرف يف  %٤,٢٣ميثـل  سـورية - رنسـبنكفأن اسـتثمار املصـرف يف  علمـاً . املاليـة وراقيف سـوق دمشـق لـأل سهمحسب نشرة أسعار األ

. وعلـــى الـــرغم مـــن أن نســـبة اســـتثمار ٢٠١٨ أيلـــول ٣٠مـــن رأمســـال الشـــركة كمـــا يف  %٢١,١٤ميثـــل  يف الشـــركة املتحـــدة للتـــأمنيحـــني أن االســـتثمار 
مـة العادلـة وذلـك لعـدم وجـود تـأثري مهـم للمصـرف علـى أن االسـتثمار مـازال يـتم تقييمـه بالقيإال  %٢٠املصرف يف الشركة املتحدة للتأمني قد جتاوزت 

ايةإدارة السياسات التشغيلية واملالية للشركة (ال يتمتع املصرف بأي متثيل يف جملس    ).٢٠١٨ لعام الربع الثالث الشركة املتحدة للتأمني حىت 
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   االستحقاق تاريخ حتى بها محتفظ مالية موجودات  -١١

  يتكون هذا البند مما يلي:
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠            
      (مدققة) ٢٠١٧          (غير مدققة)              
    .س.ل          .س.ل              

  سوقية أسعار هلا متوفرغري  مالية موجودات
    -          ٥,٠٠١,٥١٩,٩٢٧      صادرة عن مصرف خارجيسندات خزينة   
            ٥,٠٠١,٥١٩,٩٢٧          -      

  يلي: كما  ٢٠١٨ أيلول ٣٠ا حىت تاريخ االستحقاق كما يف تظهر املوجودات املالية احملتفظ 
    سندات خزينة حكومية            
      خارجية ذات عائد ثابت            
      دوالر أمريكي            
      ١١,٥٧٣,٠٠٠     مسيةإلالقيمة ا  
  )      ١٣٠,٩٦٩(    اخلصم  
      ١١,٤٤٢,٠٣١     القيمة الدفرتية  
        ٢٩,٣٤٥     إطفاء اخلصم  
         ١١,٤٧١,٣٧٦      
اية الفرتةالقيمة باللرية السورية حسب سعر الصرف املتداول          ٥,٠٠١,٥١٩,٩٢٧    يف 

  كما يلي:  ٢٠١٨عام  منمت اقتناء ثالث سندات خزينة حكومية خارجية خالل النصف األول 
      السند الثالث          السند الثاني          السند األول          
  ٩,٠٠٠,٠٠٠         ٨٧٣,٠٠٠        ١,٧٠٠,٠٠٠    دوالر أمريكي –مسية القيمة اإل  
  ٨,٩٥٩,٥٠٠          ٨٤٢,٨٨١        ١,٦٣٩,٦٥٠    دوالر أمريكي –سعر اإلصدار   
    %٦          %٥,٨          %٥,٨       معدل الفائدة  
    %٦,٤٧          %٧,٦٩          %٧,٧٥      معدل العائد  
  ٢٠١٩أيار  ٢٠        ٢٠٢٠نيسان  ١٤        ٢٠٢٠نيسان  ١٤    تاريخ االستحقاق  
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 أخرى موجودات  -٢١

 يتكون هذا البند مما يلي:
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠              
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)              
    .س.ل          .س.ل            

 القبض حمققة غري مستحقةات إيرادفوائد و 

      ٩٧٣,٧١٩,٠١١        ٩٧١,٨٢٢,٤٣٨      مصارف  
      ٢٣٠,٨٠٠,٧٢٨        ٣١٢,٣٧٨,٤٥٨       شركات - مباشرة ائتمانية تسهيالت  
      ١١١,١٢٢,٢٠٨        ١٣٨,٩٧٩,٩٠٣      أفراد - مباشرة ائتمانية تسهيالت  
ا حىت تاريخ االستحقاق       -          ١٠٣,٤٦١,٨٤٥      موجودات مالية حمتفظ 
          ١,٣١٥,٦٤١,٩٤٧        ١,٥٢٦,٦٤٢,٦٤٤      

      ٦٥٤,٥٨٥,٢٩٩        ٥٨٣,٩٩١,٩٥٨      إجيارات مدفوعة مقدماً 
      ٣١٨,٧٦٧,٨٠٨        ٢٩٣,٤٩٨,٨٥٢      مقدماً  مدفوعة مصاريف
      ١١٨,٣٧٠,٨٧٥        ١١٩,١٧٦,٦٧٢      لالسرتداد قابلة نقدية تأمينات
      ٢٥,٦٢١,٩١٨        ٢٢,١٥٥,١٠١      ومطبوعات مالية طوابع خمزون
      ٦٤٧,٦٢٣          ٦٤٧,٦٢٤      التحصيل برسم قيم

      ١٧,٣١٢,٧٣٤        ٤٤,٥٧٩,٦١٨      موظفني سلف
    -          ١١,٥٧٩,٣٣٢      )أ - ٣٠ضاح رقم (إي مستحق من األطراف ذات العالقة

      ٣,٥٤٩,٠٠٠        ٣,٥٤٩,٠٠٠      الفيزا بطاقات ترخيص
      ١٧,٦٣٨,٢٤٨        ٨١,٩٣٠,٥٢٦      خدمات مورديإىل  مقدمة دفعات
      ٨٥٢,٠٣٠,٠٧٥        ٨٥٠,٦٥٨,١١١      *أخرى مدينة ذمم

  )  ٨٥٢,٠٣٠,٠٧٥(  )  ٨٥٠,٦٥٨,١١١(    *أخرى مدينة ذمم خمصص
      ٦٣,٣٣٧,٨٤٢        ٩٣,٣٠١,٧٠٢      رىأخ مدينة حسابات

      ١٠١,٨٨١,٢٠٠        ١٠٢,٥٥٦,٧٥٠      موجودات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة**
      ٦٤,٩٨٤,٨٠٠        ٥٤٦,٧٥٥,٦٨٠      *** تسوية حسابات اتفاقية مقايضة العمالت

          ٢,٧٠٢,٣٣٩,٢٩٤      ٩٥٣,٤٣٠,٣٦٥,٤      

، ٢٠١٣، ٢٠١٢، ٢٠١١األعوام عن عدة سرقات تعرض هلا املصرف يف بعض من فروعه خالل  ميثل بند "ذمم مدينة أخرى" أرصدة نامجة  *
أي ما يعادل دوالر أمريكي  ٤,٥٠٠عملية سحب مببلغ  بأن ٢٠١٧أيلول  ١٩حيث تبني للمصرف بتاريخ  .٢٠١٧، و٢٠١٦

رف مبراجعة العملية وتعويض العميل باملبلغ ه، إثر ذلك قام املصملأحد العمالء من دون ع قد متت على حسابلرية سورية  ١,٩٦٢,٠٠٠
   قام املصرف بتشكيل خمصصات لتغطية اخلسائر. املذكور وقد مت اختاذ اإلجراءات املناسبة.

ام عميًال مبوجب مزادات علنية خالل األعو  الثنان وعشرينميثل املبلغ قيمة عقارات مت احلصول عليها استيفاًء للتسهيالت االئتمانية العائدة    **
على أن تتم تصفية العقارات خالل سنتني من تاريخ احلصول عليها وفق أحكام املادة  ،٢٠١٧و ٢٠١٦، ٢٠١٥، ٢٠١٤، ٢٠١٣
  .٢٠٠٢لعام  ٢٣/ب من القانون رقم ١٠٠/٢



 

- ٣٢ -  

ن تاريخ احلصول عليها ولقد حصل املصرف على موافقة من مصرف سورية املركزي بتمديد املهلة املمنوحة لتصفية العقارات اليت جتاوزت السنتني م
اية عام  ، على أن يتم ختفيض قيمتها من األموال اخلاصة الصافية للمصرف لدى احتساب النسب االحرتازية احملددة بقرارات جملس ٢٠١٥حىت 

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

  :كانت حركة املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة كمايلي
    كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠              
    (مدققة) ٧١٢٠          (غير مدققة)              
      .س.ل          .س.ل              
      ١٠٠,٥٤٥,٦٩٣        ١٠١,٨٨١,٢٠٠    السنةالفرتة / رصيد بداية   
      ١,٣٣٥,٥٠٧          ٦٧٥,٥٥٠    السنةالفرتة / إضافات خالل   

اية          ١٠١,٨٨١,٢٠٠        ١٠٢,٥٥٦,٧٥٠    السنةالفرتة / رصيد 
ود اآلجلة املصرف بعدد من عقود مقايضة العمالت مع أحد األطراف ذات العالقة، حيث ميثل هذا البند القيمة العادلة للمشتق الضمين للعق قام  ***

والناتج عن التزام املصرف بشراء العمالت األجنبية مقابل عمالت أخرى بسعر الصرف املتفق عليه مبوجب عقود املقايضةعند انتهاء اآلجال 
  احملددة.

د صايف األرباح (غري مدققة)، مت قيدها ضمن بن ٢٠١٨أيلول  ٣٠للفرتة املنتهية يف  ١٧٧,١٠٣,٢٠٠مت حتقيق أرباح من عقود املقايضات مببلغ 
  تشغيلية ناجتة عن تعامالت بالعمالت األجنبية يف بيان الدخل املوحد املرحلي املوجز.

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

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

  بلغ رصيد الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي كالتايل:
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠              
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)               
    .س.ل          .س.ل              

      ٢٩٦,٠٧٣,٨٥٠        ٣٩٦,٠٧٣,٨٥٠        لرية سورية
      ٢,٢٤٥,٠٤٠,٨٩٣        ٢,٢٤٥,٠٤٠,٨٩٣        دوالر أمريكي

            ٢,٥٤١,١١٤,٧٤٣        ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣      
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  مصارف ودائع   -٤١

  يتكون هذا البند مما يلي:
    (غير مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠      
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٢,٨٥٥,٨٢١,٨٧٦    ٤٩,٥٢٣,٧٧١    ٢,٨٠٦,٢٩٨,١٠٥  حسابات جارية وحتت الطلب
    ٢٥٩,٤٦٨,٣٩٩    -      ٢٥٩,٤٦٨,٣٩٩  )أشهر ٣ أقل من األصلي استحقاقها( ودائع ألجل
    ١٤٨,٢٩٣,٢٥٢    ٥٨,٥٧٦,٥٠٢    ٨٩,٧١٦,٧٥٠  *)أشهر ٣ أكثر من األصلي استحقاقها( ودائع ألجل

    ٣,٢٦٣,٥٨٣,٥٢٧    ١٠٨,١٠٠,٢٧٣    ٣,١٥٥,٤٨٣,٢٥٤    
  

    (مدققة) ٢٠١٧األول  كانون ٣١كما 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    

  ودائع جممدة كتأمينات نقدية مقابل كفاالت. أشهر) ٣(استحقاقها األصلي أكثر من  ارف خارجيةميثل بند ودائع ألجل من مص* 
  
  الزبائن ودائع  -٥١

 يتكون هذا البند ممايلي :
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠              
      (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)               
    ل.س.          ل.س.              
     ١٣٧,٥٣٢,٩٧٦,٩٥٥        ١٥٧,٤٥٣,١٤١,٩٩٧        الطلب وحتت جارية حسابات    
      ٥٥,٦٧٣,٦٩١,٠٦٩        ٦٦,٣٢٧,٢٢٦,٦٢٨        *إلشعار وخاضعة ألجل ودائع    
      ٥,٧٣٧,٢٦٩,٩٤٥        ٨,٦٨٧,٢٥٠,٤٣٣        التوفري ودائع    

   ١٩٨,٩٤٣,٩٣٧,٩٦٩        ٢٣٢,٤٦٧,٦١٩,٠٥٨        المجموع    

(غري  ٢٠١٨ أيلول ٣٠لرية سورية كما يف  ٢٤٥,١٣٤,١٠٣ من شركات صرافة بلغتألجل وخاضعة إلشعار، ودائع جممدة تتضمن الودائع   *
أي ما نسبته  ٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١٥٧,٦٣٤,١٠٣(مقابل  دائع الزبائنمن إمجايل و  %٠,١١أي ما نسبته  مدققة)
يتوجب على مؤسسات الصرافة أن حتتفظ  ٢٠٠٦نيسان  ٢٤بتاريخ  ٢٤مبوجب القرار رقم  ، حيث أنه)دائع الزبائنمن إمجايل و  %٠,٠٨

  من رأمساهلا لدى املصارف العاملة يف اجلمهورية العربية السورية. %٢٥باحتياطي نقدي قدره 
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(غري مدققة)  ٢٠١٨ أيلول ٣٠من إمجايل الودائع كما يف  %٠,٩٩سورية أي ما نسبته  لرية ٢,٣٠١,٩٤٦,٣٢٣بلغت ودائع القطاع العام السوري 
  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١من إمجايل الودائع كما يف  %١,٢٣لرية سورية أي ما نسبته  ٢,٤٤٣,٠٣١,٤٧١مقابل (

(غري  ٢٠١٨ أيلول ٣٠ من إمجايل الودائع كما يف %٦٧,٦٢ لرية سورية أي ما نسبته ١٥٧,١٩٩,٤٦٨,٥٠٧بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد 
  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١من إمجايل الودائع كما يف  %٧٠,٧٧لرية سورية أي ما نسبته  ١٤٠,٧٩٧,٤٧٧,٧٢٩ (مقابل مدققة)

(غري مدققة) من إمجايل الودائع (مقابل مبلغ  ٢٠١٨ أيلول ٣٠لرية سورية كما يف  ٥١,٢١٤,١٧١,٢٩٠السحب  املقيدة الودائعبلغت 
  ).٢٠١٧ول كانون األ  ٣١لرية سورية كما يف  ٥٢,٩٠٩,٩٨٤,١٢٤

  

  نقدية تأمينات  -٦١

 يتكون هذا البند مما يلي:
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠              
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)               
    .س.ل          .س.ل              

      ١,٩٠٠,١٤٥,٠٦١        ٢,٠٠٣,١٧٥,٨٣٥        مباشرة تسهيالت مقابل تأمينات
      ٣,٧٤٨,٤٥٥,٦٧٩        ٢,٨٣٦,١٦١,٦٤٨        مباشرة غري تسهيالت مقابل تأمينات

            ٥,٦٤٨,٦٠٠,٧٤٠        ٤,٨٣٩,٣٣٧,٤٨٣      
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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 /           عار صرفأس          السنةالفترة /          السنةالفترة /       
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.      

  (غير مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠
  التسهيالت االئتمانية غير المباشرة:

    ٥٤٤,٠٥٥,٢٣١        -          -        -          ٥١,٣٣٦,٥٤٧        ٤٩٢,٧١٨,٦٨٤    (غري منتجة)زبائن  -مالية خمصص التزامات ناجتة عن كفاالت
  ٤,٩٨٩,٩٣٠,٨٥٧        -          -     )  ١٢٤,٥٢٧,٠٣٨(      ٢١٨,٠٠٠,٠٠٠        ٤,٨٩٦,٤٥٧,٨٩٥    ***مصارف -مالية خمصص التزامات ناجتة عن كفاالت

    ٨,٧٦٧,٢٥٢      -          -        -          ٧٣٨,٨٤١        ٨,٠٢٨,٤١١    خمصص مركز القطع التشغيلي
    ٢,٧٣٦,١٦٠        -          -        -          -          ٢,٧٣٦,١٦٠    ةخمصص غرامات ضريبي

    ١٨٦,٤٥٨,٠٣٧  )  ١,٠٩٧,٠٠٠(      -     )  ١,٣٩٦,٨٢٤(      ٣٧,٥٥٦,٢٣٧        ١٥١,٣٩٥,٦٢٤    خمصصات مقابل أعباء حمتملة*
    ٨٢٨,٥١٤,٤٣٩        -          -     )  ٢٣,١٩٢,٨١٩(      -          ٨٥١,٧٠٧,٢٥٨    **خمصصات أخرى

      ٦,٥٦٠,٤٦١,٩٧٦    )  ١,٠٩٧,٠٠٠(      -     )  ١٤٩,١١٦,٦٨١(      ١,٦٢٥٣٠٧,٦٣        ٦,٤٠٣,٠٤٤,٠٣٢    
  (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١

  التسهيالت االئتمانية غير المباشرة:
    ٤٩٢,٧١٨,٦٨٤    )  ٩٩,٦٣٤,٧٨٦(      -        -          -          ٥٩٢,٣٥٣,٤٧٠  (غري منتجة) زبائن –خمصص التزامات ناجتة عن كفاالت مالية 

    ٤,٨٩٦,٤٥٧,٨٩٥        -          -     )  ٢٠٨,٨٤٣,٢٧٣(      ٢٣٩,٣٠٠,٠٠٠        ٤,٨٦٦,٠٠١,١٦٨    ***مصارف –جتة عن كفاالت مالية خمصص التزامات نا
    ٨,٠٢٨,٤١١        -          -        -          ٢,٩٤٠,٩٧٣        ٥,٠٨٧,٤٣٨    خمصص مركز القطع التشغيلي

    ٢,٧٣٦,١٦٠    )  ١,٠٠١,١٦٠(  )    ١,٥٢٦,٨٩١(     -          -          ٥,٢٦٤,٢١١    خمصص غرامات ضريبية
    ١٥١,٣٩٥,٦٢٤        -          -     )  ١٥,٧١٦,٧٩٥(      ٤,٠٤١,٥٩٨        ١٦٣,٠٧٠,٨٢١    حمتملة* أعباءخمصصات مقابل 
      ٨٥١,٧٠٧,٢٥٨        -          -     )  ٣٤,٩٦٢,٩٦٤(      -          ٨٨٦,٦٧٠,٢٢٢    **خمصصات أخرى

      ٦,٤٠٣,٠٤٤,٠٣٢    )  ٩٤٦,٦٣٥١٠٠,(  )    ١,٥٢٦,٨٩١(  )  ٢٥٩,٥٢٣,٠٣٢(      ٢٤٦,٢٨٢,٥٧١      ٦,٥١٨,٤٤٧,٣٣٠    
  النقدية للبنك يف الفروع املغلقة و مؤونات لقاء دعاوى قضائية على الزبائن.مؤونات تتعلق باخلسائر احملتملة مقابل املوجودات بند خمصصات مقابل أعباء حمتملة  يتضمن  *

  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ٨٤٨,٣٣٢,٠٣٠ (مقابل (غري مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠سورية كما يف لرية  ٨٢٥,١٣٩,٢١٠ على بوالص مببلغ وقدره مؤوناتتتضمن املخصصات األخرى   **
  ).٢٠١٧األول 

  .ةخارجي رفامص عن صادرة بكفالة حملية ةجله ممنوحة تكفاال مقابل خمصص مصارف - مالية كفاالت عن ناجتة التزامات خمصص بند ميثل  ***
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  الدخل ضريبة  -٨١

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

  كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠              
      (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)               
    .س.ل          .س.ل              

      ٤٠٩,٢٣٦,٥١٤        ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩        السنةالفرتة /  أول يف الرصيد
  )  ٤٣٥,٩٦١,٨٠٠(  )  ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩(    السنةالفرتة /  خالل املدفوعة الدخل ضريبة

      -          -          ٢٠١٥، ٢٠١٤تسوية ضريبة عام 
      ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩        ٨٨٨,٢٧٦,٨٩٤         الدخل ضريبة مصروف
      ٢٦,٧٢٥,٢٨٦        -        سابقة سنوات دخل عن ضريبية تسويات صايف

      ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩        ٨٨٨,٢٧٦,٨٩٤        السنةالفرتة /  اية يف الرصيد

 :يلي مما ات ضريبية عن دخل سنوات سابقةصايف تسويبند  يتكون
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠              
      (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)               
      .س.ل          .س.ل              

  )  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      

وكان املصرف قد شكل مسبقاً ، ٢٠٠٧لرية سورية كضريبة عن عام  ٢١,٠٧٣,٦٦٤مت تكليف املصرف بشكل مبدئي مببلغ  ٢٠١٥خالل عام 
لرية سورية وقام بتقدمي اعرتاض لدى  ٢٠,٤١٦,١٥٩إثر ذلك قام املصرف بتشكيل خمصص إضايف بقيمة  ،لرية سورية ٦٥٧,٥٠٥خمصصًا بقيمة 

بتخفيض إثر ذلك لرية سورية، قام املصرف  ٦,٤٣٨,٢٠٠بتخفيض قيمة الضريبة مببلغ  ٢٠١٦خالل عام صدر قرار جلنة الطعن الية، و ملالدوائر ا
  .قيمة املخصص بنفس املبلغ

لرية  ٥٨٥,١٧٩رد املبلغ الباقي من املخصص والبالغ ومت  ٢٠٠٧كتسوية لضريبة عام لرية سورية   ١٤,٠٥٠,٢٨٥ دفع مبلغ ، مت٢٠١٧خالل عام 
  سورية.

وكان املصرف قد شكل مسبقاً ،  ٢٠٠٨لرية سورية كضريبة عن عام  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 سورية،  لرية ٦٥٧,٥٠٥خمصصاً بقيمة 

إثر ذلك قام املصرف بتخفيض قيمة املخصص بنفس املبلغ لرية سورية،  ٤٦,٤٧١,٨٩٥مببلغ  ٢٠٠٨عن عام  جلنة الطعن بتخفيض قيمة الضريبة
اض لدى الدوائر املالية، ومازال االعرتاض قيد الدراسة حىت تاريخ إعداد هذه املعلومات املالية املوحدة املرحلية بتقدمي اعرت ودفع باقي املبلغ بعد أن قام 

املوجزة.
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إثر ذلك قام املصرف بتشكيل ، ٢٠١٠لرية سورية كضريبة عن عام  ١٠٢,٧٨٩,٩٠٩مت تكليف املصرف بشكل مبدئي مببلغ  ٢٠١٥خالل عام 
صدر قرار جلنة الطعن بزيادة قيمة الضريبة مببلغ  ٢٠١٧خالل عام ن قام بتقدمي اعرتاض لدى الدوائر املالية، و بكامل املبلغ بعد أخمصص 

بزيادة قيمة املخصص بذات املبلغ بعد أن قام بتقدمي اعرتاض لدى الدوائر املالية، ومازال االعرتاض  إثر ذلك قام املصرفلرية سورية،  ٤٠,٥١٤,٢٠١
  يخ إعداد هذه املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة.قيد الدراسة حىت تار 

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  ٢٠١٨ قام املصرف خالل النصف األول من عام

    :مؤجلة ضريبية موجودات -ب
    كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠              
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)               
    .س.ل          .س.ل              

      ٢٨,٤٣٠,٢٤٧        ٢٠,٦٠٤,٦٧٩        السنةالفرتة /  أول يف الرصيد
      -          -        السنةالفرتة /  خالل املصرف أعمال عن جتةالنا تغرياتال
      -          -          السنةالفرتة / ات خالل طفاءاإل

  )  ٧,٨٢٥,٥٦٨(  )    ١٧٤,٨٨٢(    السنةالفرتة /  خالل التابعة الشركة أعمال عن الناجتة التغريات

      ٢٠,٦٠٤,٦٧٩        ٢٠,٤٢٩,٧٩٧        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) أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةالفترة             
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    .س.ل          .س.ل              
      ٢,٩٠٠,٣٣٢,٠٥٥        ٢,٨٧٤,٨٩٧,٩١٥      الضريبة قبل رتةالف ربح
  :يضاف  
     ٩٢,١١٦,٨٦٦        ١٢٥,٢١٩,٨٠٠      املباين استهالك 
      ٢١,٧٩٩,٩٢٠        ٢١,٧٩٩,٩٢١      غالفرو  إطفاء 
      ٥,٦٩٠,٨٤٨        ٧٣٨,٨٤١      صرف أسعار تغري مؤونة 
      ٢٦,٣٧٦,٨٢٥        ١٦٦,٠٧٤,٠٨٧      املنتجة الديون خمصص  
      ١,٠٥٤,٠٣٢        ١,٠٨٣,٥٤٥       ضريبية غرامات 
      -          ٥٠,٠٣٧,٨٠٠    خسائر تقييم مركز القطع البنيوي غري احملققة  
    ١٧,٢٢٦,٢٦٤        -        خسائر شركات تابعة  
    :ينـزل
  )  ١٦,٣٥٢,١٢٠(      -        للبيع متوفرة مالية موجودات أرباح 
  )  ٢٢٠,٨٩٠,٢٠٠(      -      احملققة غري البنيوي القطع مركز تقييم أرباح 
      -      )  ١١٠,٧٥٤٩,(     تابعة ةشرك أرباح 

      ٢,٨٢٧,٣٥٤,٤٩٠        ٣,٢٣٠,٠٩٧,٧٩٩      للضريبة اخلاضعةاألرباح   
      ٧٠٦,٨٣٨,٦٢٣        ٨٠٧,٥٢٤,٤٤٩     )للضريبة اخلاضعة األرباح من %٢٥( الفرتة أرباح عن املستحقة الدخل ضريبة

      ٣٥,٣٤١,٩٣٢        ٨٠,٧٥٢,٤٤٥    )من ضريبة الدخل ٢٠١٧لعام  %٥و ٢٠١٨لعام  %١٠( ضريبة إعادة اإلعمار
      ٤٠,٥١٤,٢٠١        -        إضافات خمصصات سنوات سابقة
  )  ١٣,٨٧٣,٧٢٧(      -        اسرتداد خمصصات سنوات سابقة

  )  ٥,٢٢٠,٥٣٧(        ١٧٤,٨٨٢    ضريبة دخل شركة تابعة )إيرادمصروف / (

      ٧٦٣,٦٠٠,٤٩٢        ٨٨٨,٤٥١,٧٧٦      صايف مصروف ضريبة الدخل



 

- ٣٩ -  

  أخرى مطلوبات  -٩١

 البند مما يلي : يتكون هذا
    كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠              
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)              
    .س.ل          .س.ل          :مدفوعة غري مستحقة فوائد
      ٥٥٨,٤٠٠,٢٣٤        ١,٠٦٠,٣٩٢,٤٨٣        الزبائن ودائع  
      ٤,١١٨,٤٠٧        ٣,٥٥٠,٦٨٥        ودائع مصارف  
      ١٢,٤٤٧,٦٨٣        ٣٤٤,٩٣٣,٤٣        نقدية تأمينات  
            ٥٧٤,٩٦٦,٣٢٤        ١,١٠٨,٨٧٦,٦٠١      

      ٣,٦٠٦,٧٥٣,٢١٢        ٣,٦٦٣,٣٦٩,٢٤١        التحصيل وقيد مصدقة شيكات
      ٢٥٦,١٤٩,٦٧٤        ١,٣٤٨,٢١٢,٣٩٨         الدفع برسم وقيم وأوامر حواالت
     ٣٥٩,٢٦٤,٩٧٩        ٣١٦,٠٢٤,٣٣٧        مدفوعة وغري مستحقة مصاريف
      ٣٦٨,٧٢٦,٤٧٢        ٣٦٠,٥٦٢,٥٨٩        جتماعيةاال والتأمينات ةيبيالضر  األمانات

      ٨,٧٠١,٦٣٤        ١١,٧٣٨,٠٩٨      أ)-٣٠ملستحق ألطراف ذات عالقة (إيضاح ا
      ٣٤٥,٣١١,٣٢٠        ٥٠٢,٨٧٩,١٢١        الشركة التابعة عمالء من مقدمة دفعات
      ٧٤,٥١٥,٧٩٥        ٥٩,٢٠٢,٦٢٩        مقدماً  مقبوضة اتإيراد

      ٣٤٨,٨٩٧,٤٤٦        ٢٣٩,٠٩٦,١٦٢    )أ- ٣٠ إيضاح(دارة اإل جملس وأعضاء العليادارة اإل وظفيمل مستحقة مصاريف
        ٣٠٧,٦٤٠          ٣٠٧,٦٤٠        مدفوعة غري موزعة أرباح أنصبة

      ٧٠,٣٦٢,٠٠٠        -        )١٢التزام مقابل عمليات مقايضة العمالت (إيضاح رقم 
      ٩١٧٠,٤٥٣,١١        ٩٦,٨١٦,٣٨٤        أخرى  دائنة حسابات

            ٦,١٨٤,٤٠٩,٦١٥        ٧,٧٠٧,٠٨٥,٢٠٠      
  
  والمدفوع به المكتتب المال رأس  -٢٠

  لرية سورية. ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠يبلغ رأس مال املصرف املصرح واملكتتب به واملدفوع 
اإلمجــايل  ســهمعــدد األ لــرية ســورية ويصــبح ١٠٠حيــث أصــبحت القيمــة اإلمسيــة للســهم تبلــغ  ٢٠١٢كــانون األول   ١١املصــرف بتــاريخ  أســهممت جتزئــة 

  سهم. ٦٥,٠٠٠,٠٠٠
  املصرف اإلمسية تقسم إىل فئتني: أسهممجيع 
وتسدد قيمتها باللريات السورية. باسـتثناء السـوريني املقيمـني  اعتبارينيأو  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 امـــة اكتتابـــيف اخلـــارج اللـــذين يتوجـــب علـــيهم تســـديد قي
ذا اخلصوص.   املصرف التجاري السوري حبسب التعليمات النافذة 

بـالقطع األجنـيب سـدد قيمتهـا أجانب بقرار من جملـس الـوزراء وتأو  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 



 

- ٤٠ -  

  من الفئة ب. سهممن رأس مال املصرف من خالل متلكه أل %٢٢لبنان ما نسبته  -ميتلك بنك بيمو
  من الفئة ب. سهممن رأس مال املصرف من خالل متلكه أل %٢٧نسبته ميتلك البنك السعودي الفرنسي ما 

بيـع حصـته يف بنـك بيمـو السـعودي الفرنسـي واإلسـتقالة مـن عضـوية جملـس  ٢٠١١تشـرين الثـاين  ٢٦البنك السعودي الفرنسي بتـاريخ إدارة قرر جملس 
م.   املصرف وذلك إعتماداً على تقييمهم اخلاص للمخاطر املالية يف سوريةإدارة    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 
هلــة لتصــبح أربــع أوضــاعها بزيــادة رأمساهلــا إىل احلــد األدىن املطلــوب وقــد مت متديــد امل ســويةصــارف املرخصــة مهلــة ثــالث ســنوات لتالتقليديــة، وقــد مــنح امل

  .٢٠١١) لعام ١٧سنوات مبوجب القانون رقم (
/ والــذي تضــمن زيــادة املهلــة املمنوحــة للمصــارف التقليديــة يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية لزيــادة احلــد 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  مقســــــم ســــــورية لــــــرية ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ واملــــــدفوع بــــــه واملكتتــــــب املصــــــرح املصــــــرف مــــــال رأس ليصــــــبح تــــــدرجيي بشــــــكل املــــــال رأس زيــــــادة مت

 املصـرف أسـهم جتزئـة ٢٠١٢األول  انونكـ ١١ بتـاريخ مت. ٢٠٠٩ شـباط ٢ تـاريخ منـذ املالية وراقلأل دمشق سوق يف مدرجة سهم ١٠,٠٠٠,٠٠٠
  .الواحد للسهم سورية لرية ١٠٠ قدرها إمسية بقيمة سهم ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ لتصبح

مليـون لـرية سـورية حمولـة مـن األربـاح املـدورة القابلـة  ٥٠٠زيـادة رأس مـال املصـرف مببلـغ  ٢٠١٧أيـار  ١٨أقرت اهليئة العامة غري العادية املنعقـدة بتـاريخ 
  إصــــدارب ٢٠١٧تشــــرين األول  ٣٠مليــــون لــــرية ســــورية) حيــــث قــــام املصــــرف بتــــاريخ  ٣٥٠مليــــون لــــرية ســــورية) واالحتيــــاطي اخلــــاص ( ١٥٠للتوزيــــع (

متـت املوافقــة  ماليـني سـهم جديــد قـام بتوزيعهــا جمانـاً علـى املســامهني وفقـاً لقــانون الشـركات والقـوانني الناظمــة لـألوراق واألســواق املاليـة وذلـك بعــد أن ٥
، وبــذلك أصــبح رأس مــال املصــرف املصــرح واملكتتــب بــه ٢٠١٧تشــرين األول  ١٥/م) الصــادر بتــاريخ ١١٨ادة بقــرار جملــس املفوضــني رقــم (علــى الزيــ
لــرية ســورية للســهم الواحــد مدرجــة يف ســوق  ١٠٠ســهم بقيمــة إمسيــة قــدرها  ٥٥,٠٠٠,٠٠٠لــرية ســورية مقســم إىل  ٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠واملــدفوع 

  دمشق لألوراق املالية.
زيـادة رأس مـال املصـرف مببلـغ مليـار لـرية سـورية مـن خـالل ضـم جـزء مـن األربـاح احملققـة  ٢٠١٨أيار  ١٥العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ  اهليئةقرت أ

 الناظمــة لــألوراق ماليــني ســهم جديــد يــتم نوزيعهــا جمانــاً علــى املســامهني وفقــاً لقــانون الشــركات والقــوانني ١٠ صــداراملصــرف بإ قــامالقابلــة للتوزيــع حيــث 
وبـذلك أصـبح رأس مـال املصـرف املصـرح ، ٢٠١٨ آب ١٣/م الصـادر بتـاريخ ١٠٦قرار رقـم وذلك بعد أن متت املوافقة على الزيادة بواألسواق املالية. 

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

وتعديالتـه، سـيتم متابعـة  ٢٠١٠لعـام  ٣وخبصوض املهلة احملددة لتنفيذ الزيادات املطلوبة يف رؤوس أموال املصارف اخلاصة مبوجب أحكام القـانون رقـم 
ذا اخلصوص من اجلهات ال   وصائية وفق اختصاصها وحسب األصول.الزيادة املطلوبة عند تزويد املصرف بالتوجيهات املتعلقة 

  املال بني اللرية السورية والدوالر األمريكي كما يلي: رأسيتوزع 
    التاريخية التكلفة      األصلية العملة      سهماأل عدد      
  .س.ل            سهم      

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

    ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠          ٦٥,٠٠٠,٠٠٠    
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  احتياطي عام لمخاطر التمويل  -١٢

 ٢٠٠٩األول  كانون ٩ تاريخ ٤ب/ ن م/٥٩٧ القرار أحكام لبعض واملعدل ٢٠١٠ نيسان ١٤ تاريخ ٤ب/ن م/٦٥٠ القرار أحكام علىبناًء 
  :كالتايل حيتسب التمويل ملخاطر عام ياحتياط حجز العام اية يف أرباح حتقيق حال يف املصارف على يتوجب
 املباشرة العادية الديون حمفظة إمجايل من  %١ 

 املباشرة غري العادية التسهيالت إمجايل من  %٠,٥ 

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

ــــاءً  ــــرار جملــــس النقــــد والتســــليف رقــــم ( بن ــــاريخ ٤/م ن/ب٩٠٢علــــى أحكــــام ق ــــاين  ١٣) ت ــــاريخ٤/م ن/ب١٠٧٩والقــــرار رقــــم ( ٢٠١٢تشــــرين الث  ) ت

ـــــالتعميم رقـــــم (و  ٢٠١٤كـــــانون الثـــــاين   ٢٩ ـــــذي مـــــدد العمـــــل بـــــه ب ـــــاريخ ١/م/ ١١٤٥ال   ) تـــــاريخ١/م/٢٢٧١والتعمـــــيم رقـــــم ( ٢٠١٥نيســـــان  ٦) ت
بلــغ إمجــايل احتيــاطي العــام ملخــاطر التمويــل  وقــد ٢٠١٥عليــق تكــوين االحتيــاطي العــام ملخــاطر التمويــل لنهايــة عــام مت االســتمرار بت ٢٠١٥حزيــران  ٣٠

عنــد انتهــاء العمــل بــالقرار  التمويــل اســتكمال احتجــاز االحتيــاطي العــام ملخــاطروســيتم لــرية ســورية  ١٨٤,٦٦٠,١٩٢مبلــغ  ٢٠١٨ أيلــول ٣٠لغايــة 
  .ة لهوالقرارات املعدل )٤/م ن/ب٩٠٢(

  
  للبيع المتوفرة المالية للموجودات العادلة القيمة في المتراكم التغير  -٢٢

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠              
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)               
    .س.ل          .س.ل              

      ٥٥,٥٣٨,٠٦٠        ١,٤٠١,٧٥٣,٠٤١        السنةالفرتة /  أول يف الرصيد
   حمققة غريأرباح  من املصرف يف للمسامهني امللكية حقوقإىل  العائد

     ١,٣٤٦,٢١٤,٩٨١        ٢٤,٤٤٨,٢٣٢      السنة خالل للبيع املتوفرة املالية للموجودات العادلة القيمة يف  
      ١,٤٠١,٧٥٣,٠٤١        ١,٤٢٦,٢٠١,٢٧٣        السنةاية الفرتة /  يف الرصيد

  شركات حملية.أسهم املتوفرة للبيع هي عبارة عن استثمارات املصرف يف  إن املوجودات املالية
  
  أرباح مدورة محققة  -٣٢

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

مليون  ٥٠٠، حيث متت زيادة رأس مال املصرف مببلغ ٢٠١٧تشرين األول  ٣١قام املصرف بتوزيع أرباح للمسامهني على شكل أسهم جمانية بتاريخ 
  مليون لرية سورية من االحتياطي اخلاص. ٣٥٠القابلة للتوزيع واملدورة  مليون لرية سورية من األرباح ١٥٠حويل لرية سورية وذلك بت

 مبلغ(غري مدققة) (مقابل  ٢٠١٨ أيلول ٣٠كما يف  سورية لرية ٢٦٢,٦٥١,١٢٢ مبلغ احملققة القابلة للتوزيع املدورةاألرباح  بلغت
 .)٢٠١٧األول  كانون ٣١ يف كما سورية لرية ١,٢٦٢,٦٦٤,٧٢٢
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، حيث متت زيادة رأس مال املصرف مببلغ مليار لرية سورية من ٢٠١٨آب  ٦قام املصرف بتوزيع أرباح املسامهني على شكل أسهم جمانية بتاريخ 
  خالل ضم جزء من األرباح احملققة القابلة للتوزيع.

  
  الدائنة الفوائد  -٤٢

 يتكون هذا البند ممايلي:
    (غير مدققة) أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  عةتسالفترة              
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
  ل.س.          ل.س.              

  :إيرادات فوائد ناجتة عن
  شركات -تسهيالت ائتمانية مباشرة   
      ٤٦٠,٥١٠,٤٤٩        ٤٣١,٣٢٧,٥١٦      مدينة جارية حسابات    
      ٢,٣٢٥,٥٧٣,٨٩٠        ٤,١٨٤,٦٠٦,٣٣٤      وسلف قروض    
      ٢٣,١٤٩,٣٥٤        ٨,٢٠٧,٨٢٢      حمسومة سندات    

      ١,٤١٢,٦٢٠,٥٩٠        ١,٩٥٠,٩٤١,٦٨٨      أفراد – مباشرة تسهيالت
      ٢,٣٢٦,٤٣٨,٢١٠        ٢,٠٩٠,٠٠٢,٣١٧      مصارف لدى وإيداعات أرصدة

      ٤٢,٩١٠,٥١٠        ١٢٢,١٤٢,٠٣٨    االستحقاق تاريخ حىت ا حمتفظ مالية موجودات

          ٦,٥٩١,٢٠٣,٠٠٣        ٨,٧٨٧,٢٢٧,٧١٥      

  
  المدينة الفوائد  -٥٢

 يتكون هذا البند ممايلي :
    (غير مدققة) أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةالفترة              
              ٧٢٠١          ٨٢٠١    
  ل.س.          ل.س.              

      ٧٨,٧١١,٩٩٠        ٩٩,٨٠٦,٨٦٥      املصارف ودائع
 ودائع الزبائن

      -          -        جارية حسابات    
      ٢٦٨,٤٨٤,٥٩٨        ٣٤٢,٧١٥,٦١٤      التوفري ودائع    
      ١,٣٥٧,٨٦٧,٥٠٥        ٢,٥٥٤,٦٣٧,٣٤١      ألجل ودائع    

      ٥٣,٨١٢,٦٢٨        ٥٦,٩٨١,١٩٤      ةنقدي تأمينات

          ١,٧٥٨,٨٧٦,٧٢١        ٣,٠٥٤,١٤١,٠١٤      
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  للمتاجرة مالية موجودات أرباح/  (خسائر)  -٦٢

 :يتكون هذا البند ممايلي
    (غير مدققة) أيلول ٣٠ أشهر المنتهية في تسعةالفترة              
          ٧٢٠١          ٨٢٠١    
  ل.س.          ل.س.          
      ١٢,٠٦٥,٣٣١    )  ٣٤,٨٦٣,٧٩٦(  أسهم –تقييم غري حمققة / أرباح  )خسائر(

  )    ٣,٥٢٩(      -      أسهم –بيع حمققة  خسائر

      )١٢,٠٦١,٨٠٢    )  ٣٤,٨٦٣,٧٩٦      
  

  أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع  -٢٧

 :ممايلييتكون هذا البند 
    (غير مدققة)أيلول  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةفترة              
          ٢٠١٧          ٢٠١٨    
  ل.س.          ل.س.          

      ١٦,٣٥٢,١٢٠        -      أنصبة أرباح أسهم الشركة املتحدة للتأمني موزعة

          -        ١٦,٣٥٢,١٢٠    
  
  والمخـففة يةساساأل السهم ربحية  -٨٢
  :يلي كما املصرف مسامهي إىل العائد الفرتة ربح من واملخففة ةيساساأل السهم حصة احتساب مت

    (غير مدققة) أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةالفترة              
          ٧٢٠١          ٨٢٠١    
      ٢,١٣٩,٧٧٣,٠١٤        ١,٩٨٤,٠١٩,٤٠١    العائد ملسامهي املصرف (لرية سورية) الفرتة ربح

      ٠٠٠,٠٠٠٦٥,        ٥,٠٠٠,٠٠٠٦    (سهم) ةفرت خالل الاملتوسط املرجح لعدد األسهم قيد التداول 

      ٣٢,٩٢          ٣٠,٥٢      رحبية السهم األساسية واملخففة (لرية سورية)

  تتطابق رحبية السهم األساسية واملخففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها املصرف ذات تأثري على حصة السهم يف األرباح عند حتويلها.

  رجح لعدد األسهم كما يلي:املتوسط امل احتساب مت *
    المتوسط المرجح لعدد األسهم              
  أيلول ٣٠          أيلول ٣٠          

    مدققة)غير ( ٢٠١٧          (غير مدققة)٢٠١٨          عدد األسهم      الفترة    
    ل.س.          ل.س.              

    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٧ أيلول ٣٠
    ١٥,٠٠٠,٠٠٠    ٠٠٠,٠٠٠١٥,    ٠٠٠,٠٠٠١٥,  ٢٠١٨ أيلول ٣٠

          ٥,٠٠٠,٠٠٠٦    ٥,٠٠٠,٠٠٠٦    
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الذي يقضي بتعديل  ٣٣بناًء على املعيار احملاسيب الدويل رقم  ،بعدد األسهم اجملانية ٢٠١٧ أيلول ٣٠مت تعديل املتوسط املرجح لعدد األسهم كما يف 
  العادية نتيجة رمسلة أو إصدار أسهم منحة أو جتزئة األسهم. وذلك إذا ارتفع عدد األسهم ،مقارنة سنةعدد األسهم بأثر رجعي من بداية أول 

  أصدرها املصرف ذات تأثري على حصة السهم يف األرباح عند حتويلها.أدوات وجود  تتطابق رحبية السهم األساسية واملخففة يف القيمة لعدم
  
  النقد يوازي ماو  النقد  -٩٢

  يتكون هذا البند ممايلي :
    (غير مدققة) أيلول ٣٠ر المنتهية في أشه تسعةالفترة               
          ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.          
   الزامي نقدي احتياطي باستثناء( املركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد
      ٥١,٤٦٩,٧٨٧,٣٠٦        ٩٣,٨١٨,١٨١,٩٤٨    )املركزي سورية مصرف لدى جممد وحساب    

      ٤٤,٦٨٦,٦٨٩,٤٦٠        ٢٩,١١٤,٦٧٤,٨٠٣    )أقل أو أشهر ٣ ةفرت  خالل األصلي استحقاقها( مصارف لدى أرصدة
  )  ٩,٠٢١,٩١٧,٥٩٣(  )  ٥,٢٩٠,٢٧٥١٣,١(  )أقل أو أشهر ٣ فرتة خالل األصلي استحقاقها( مصارف ودائع

        ٨٧,١٣٤,٥٥٩,١٧٣        ١١٩,٨١٧,٥٦٦,٤٧٦     

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

  
  العالقة ويذ األطراف المعامالت مع  -٣٠

إىل التعـامالت مـع أعضـاء االدارة العليـا بتعـامالت جتاريـة مـع املصـارف ذات العالقـة وكبـار املسـامهني  ضـافةيقوم املصرف (ضمن أعمالـه االعتياديـة) باإل
ـاحبـدود التعـامال . إن التسـهيالت االئتمانيـة املمنوحـة لألطـراف ذات ، وباسـتخدام أسـعار فوائـد وعمـوالت جتاريـة سـائدةت التجاريـة السـائدة املسـموح 

(مقابـل (غـري مدققـة)  ٢٠١٨ أيلـول ٣٠يف كمـا لـرية سـورية   ١٢,٣٩٦,٤٧٠بقيمـة  األطـراف ذوي العالقـة حـدألمت منحهـا  تعترب عاملة حيـثالعالقة 
ا ديون رديئة كما يف  ٥٥٤,٢٥١,٧١٥مبلغ    .)٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية مت تصنيفها على أ

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

    حصة المصرف من رأس مال الشركة التابعة               
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠              
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)        نسبة المساهمة        
    ل.س.          ل.س.        %        

    ٠,٠٠٠٢٢٤,٠٠        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)٢٠١٨ أيلول ٣٠          
          كبار            أعضاء      موظفي            السعودي البنك          
    المجموع      نالمساهمي      ذات عالقة أطراف      اإلدارة مجلس      العليا اإلدارة      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  
    ٢٣,٣١٤,٦٨١,٦٠٧    -      -      -      -      ٢٣,٠٨٦,٦٢٨,٧٤٩    ٢٢٨,٠٥٢,٨٥٨    مدينة جارية حسابات    
    ٢٤,٣٣٣,٠٢٠,٠٠٠    -      -      -      -      ٢٣,٦٣٥,٤٠٠,٠٠٠    ٦٩٧,٦٢٠,٠٠٠    ألجل ودائع    
    ١٢,٣٩٦,٤٧٠    ١٢,٣٩٦,٤٧٠    -      -      -      -      -      االئتمانية التسهيالت أرصدة    
    ١١,٥٧٩,٣٣٢    -      -      -      -      ١١,٥٧٩,٣٣٢    -    )١٢(إيضاح رقم  املستحق من أطراف ذات عالقة    
    ٢٦٠,٠٣٤,٨٤٦    -      -      -      -      ٢٥٤,٤٢٢,٨٨٠    ٥,٦١١,٩٦٦    فوائد حمققة غري مستحقة القبض    
        ٤٧,٩٣١,٧١٢,٢٥٥    ١٢,٣٩٦,٤٧٠    -      -      -      ٤٦,٩٨٨,٠٣٠,٩٦١    ٩٣١,٢٨٤,٨٢٤    
  دائنة أرصدة  
    ١٧٩,٠٧٤,٩٨٥    ٣٠,٠٨٠,٧٠٣      ٧٩٩,٩١٥    ١٤٨,١٩٤,٣٦٧    -      -      -      دائنة جارية حسابات    
    ٢٢,٩٢٨,٣٥٩    -      ٢٢,٩٢٨,٣٥٩    -      -      -      -      ألجل ودائع    
    ١١,٧٣٨,٠٩٨    -      -      -      -      ٣,٢٧٤,٣٦٠    ٨,٤٦٣,٧٣٨  )١٩(إيضاح  ألطراف ذات عالقة املستحق    
    ٢٣٩,٠٩٦,١٦٢    -      -      -     ٢٣٩,٠٩٦,١٦٢   -      -      )١٩(إيضاح  مستحقة مصاريف    
      ١٢,٤٣٩    -       ١٢,٤٣٩    -      -      -      -      الدفع مستحقةحمققة غري  فوائد    
    ٥٤,٢٨٤,١٤٣    ٤٧,٧٤٥,٢٥٦    -      -      -      -      ٦,٥٣٨,٨٨٧    تأمينات نقدية    
        ٥٠٧,١٣٤,١٨٦   ٧٧,٨٢٥,٩٥٩    ٢٣,٧٤٠,٧١٣    ٤٨,١٩٤,٣٦٧١    ٢٣٩,٠٩٦,١٦٢    ٣,٢٧٤,٣٦٠    ١٥,٠٠٢,٦٢٥   

  المرحلي الموجز بيان الوضع المالي خارج بنود
    ٥٦,١٨١,٧٠٣    -      -      -      -      ٤٢,٦٤٨,٦١٠    ١٣,٥٣٣,٠٩٣    صادرة كفاالت  
  )  ٣٤١,٥٧٠,٠٠٠(  )  ٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠(  )  ٦,٥٧٠,٠٠٠(    -      -      -      -      ضمانات عقارية  
    ٣,٠٨٢,٣٢٨,٠٠٠    ٣,٠٨٢,٣٢٨,٠٠٠    -      -      -      -      -      صادرةضمانات   
  )  ٥,٧٩٩,٨٥٣,٥٦٧(    -      -      -      -    )  ٥,٧٧٩,٥٩٥,١٩٣(  )  ٢٠,٢٥٨,٣٧٤(    بوالص استرياد  
  )  ١٦,٦٩٥,٠٣٠,٠٠٠(    -      -      -      -    )١٦,٦٩٥,٠٣٠,٠٠٠(    -    أجنبية لالستالم عمالت أجنبية للتسليم مقابل عمالت  
   ١٧,٢٤١,٧٨٥,٦٨٠    -      -      -      -     ١٧,٢٤١,٧٨٥,٦٨٠    -    أجنبية للتسليم عمالت أجنبية لالستالم مقابل عمالت  
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    (مدققة) ٢٠١٧األول  كانون ٣١كما في           
          كبار            أعضاء      موظفي            السعودي البنك          
    المجموع      المساهمين      ذات عالقة أطراف      اإلدارة مجلس      والتنفيذية العليادارة اإل      بيمو بنك      يالفرنس          
    ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل     الموحد المالي الوضع بيان داخل بنود
  مدينة أرصدة  

    ١٧,٨٥٦,٩٦٧,٧١٧    -      -      -      -      ١٧,٦٢٥,٣١٥,٩٤٧    ٢٣١,٦٥١,٧٧٠    مدينة جارية حسابات  
    ١١,٥٧٨,٧٤٨,٠٠٠    -      -      -      -      ١٠,٨٨١,٠٦٨,٠٠٠    ٦٩٧,٦٨٠,٠٠٠      ألجل ودائع  
    ٢٥٦,٧٨١,١٣٧    ٢٥,٦٨٧,٧١٨    ٢٣١,٠٩٣,٤١٩    -      -      -      -      صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة  
      ٥,٠٨٤,٠٧٦    -      -      -      -      ٣,٤٢٧,٠٨٦    ١,٦٥٦,٩٩٠    حمققة غري مستحقة القبض فوائد  

        ٢٩,٦٩٧,٥٨٠,٩٣٠    ٢٥,٦٨٧,٧١٨    ٢٣١,٠٩٣,٤١٩    -      -      ٢٨,٥٠٩,٨١١,٠٣٣    ٩٣٠,٩٨٨,٧٦٠    
  دائنة أرصدة  

    ٦٨,٣٦٣,٩٦٣    ٢٣,٩٨٩,٠٦٠      ٧٧٢,٠٦٦    ٤٣,٦٠٢,٨٣٧    -      -      -      دائنة جارية حسابات  
    ٣٧,٣٤٥,٨٤٣    -      ٣٧,٣٤٥,٨٤٣    -      -      -      -        ألجل ودائع  
      ٨,٧٠١,٦٣٤    -      -      -      -      -      ٨,٧٠١,٦٣٤  )١٩راف ذات عالقة (إيضاح طألاملستحق   
    ٣٤٨,٨٩٧,٤٤٦    -      -      -      ٣٤٨,٨٩٧,٤٤٦    -      -      )١٩(إيضاح  مستحقة مصاريف  
      ٩,٦٢٧    -        ٩,٦٢٧    -      -      -      -      حمققة غري مستحقة الدفع فوائد  
    ٥٥,٨٠٩,٩٤٩    ٨٧,٢٦٩٤٩,٠    -      -      -      -      ٦,٧٢٢,٦٨٠      تأمينات نقدية  

        ٥١٩,١٢٨,٤٦٢    ٧٣,٠٧٦,٣٢٩    ٣٨,١٢٧,٥٣٦    ٤٣,٦٠٢,٨٣٧    ٣٤٨,٨٩٧,٤٤٦    -      ١٥,٤٢٤,٣١٤    
  الميزانية خارج بنود

  )  ٢٦٢,٨٠٠,٠٠٠(    -    )  ٢٦٢,٨٠٠,٠٠٠(    -      -      -      -        واردة ضمانات  
    ٥٦,٥٦٢,٠٨٨    -      -      -      -      ٤٢,٦٤٨,٦١٠    ١٣,٩١٣,٤٧٨      صادرة كفاالت  
  )  ٣٤١,٥٧٠,٠٠٠(  )  ٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠(  )  ٦,٥٧٠,٠٠٠(    -      -      -      -        عقارية ضمانات  
  )  ٩,٠٢١,٧٢١,١٠٥(    -      -      -      -    )  ٩,٠٠١,٤٦٢,١٨٠(  )  ٢٠,٢٥٨,٩٢٥(      استرياد بوالص  
    عمالت مقابل للتسليم أجنبية عمالت  
  )  ١٠,٩٢٢,٧٣٠,٠٠٠(    -      -      -      -    )  ١٠,٩٢٢,٧٣٠,٠٠٠(    -      لالستالم أجنبية    
  عمالت مقابل لالستالم أجنبية عمالت  
    ١٠,٩١٧,٣٥٢,٨٠٠    -      -      -      -      ١٠,٩١٧,٣٥٢,٨٠٠    -      للتسليم أجنبية    
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  المرحلي الموجز الموحد الدخل بيان بنود - ب
    (غير مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةالفترة           
                                      السعودي البنك          
    المجموع      المساهمين كبار      ذات عالقة أطراف      اإلدارة مجلسأعضاء       العليا اإلدارةموظفي       بيمو بنك      الفرنسي          
  ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
    ٢٧١,٧٦٠,٨٥٠    ١٠٠,٦٤٧      ٦٨,٢٠٧      ١٤٦    -      ٢٦٤,٢٨٧,٢٩٦    ٧,٣٠٤,٥٥٤      دائنة فوائد
  )  ٨١,٤٠٨,٧٨١(    -    )  ٣٢١,٣٥٤(    -      -    )  ٨١,٠٨٧,٤٢٧(    -        ةمدين فوائد

  )  ١٧,٤٤٠,٠٠٠(    -      -      -      -    )  ١٧,٤٤٠,٠٠٠(    -        أتعاب إدارية
  )  ١,١٠٥,٩٣٤,٥٧٣(    -      -    )  ٢٠,٣١٣,٥٠١(  )١,٠٨٥,٦٢١,٠٧٢(    -      -      وتعويضات ومكافآت رواتب
    ١٧٧,١٠٣,٢٠٠    -      -      -      -      ١٧٧,١٠٣,٢٠٠    -      اتفاقية مقايضة عمالت أرباح

  
    (غير مدققة) ٢٠١٧ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال          
                                      السعودي البنك          
    المجموع      المساهمين كبار      ذات عالقة أطراف      اإلدارة أعضاء مجلس      العليا موظفي اإلدارة      بيمو بنك      الفرنسي          
  ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
    ٧,٤٥٢,٧٦٥    ١٦٦,٠٣٢      ١٧      ٣٠٦    -      ٣,٣٢٣,٣٢٢    ٣,٩٦٣,٠٨٨      دائنة فوائد
  )  ٥٧,٨٧٠,٩٨٦(    -    )  ٢٠٢,١٣٩(    -      -    )  ٥٧,٦٦٨,٨٤٧(    -        مدينة فوائد
  )  ١,٢٠٦,٩١٨,١٧٨(    -      -    )  ١٣,٠٣٨,٣٩٠(  )١,١٩٣,٨٧٩,٧٨٨(    -      -      وتعويضات ومكافآت رواتب
    ٢٢٥,٢٣٧,٢٧٩    -      -      -      -      ٢٢٥,٢٣٧,٢٧٩    -      اتفاقية مقايضة عمالت أرباح

  
  اإلدارة مجلس وأعضاء التنفيذية اإلدارة تعويضات -ج

                
    (غير مدققة) أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة               
          ٢٠١٧          ٢٠١٨    
    ل.س.          ل.س.          

  )  ١,١٩٣,٨٧٩,٧٨٨  (  )  ١,٠٨٥,٦٢١,٠٧٢(  العليا اإلدارة موظفي ومكافآت تعويضات
  )  ١٣,٠٣٨,٣٩٠  (  )  ٢٠,٣١٣,٥٠١(  اإلدارة جملس أعضاء تعويضات

      )١,٢٠٦,٩١٨,١٧٨  (  )  ١,١٠٥,٩٣٤,٥٧٣  (  

  األمريكي. للدوالر %٢,١بلغت  ذات العالقة األطراف وودائع حسابات على دفعها يتم اليت الفوائدوإن معدل  هي عبارة عن بطاقات ائتمان ال حتمل فوائد، ذات عالقة ألطراف املمنوحة االئتمانية التسهيالت إن
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  المخاطر إدارة  - ١٣

 مقدمة عن إدارة المخاطر

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

املصرف  على أداء إن عملية إدارة املخاطر تشمل التعرف، قياس، إدارة والرقابة املستمرة على املخاطر املالية وغري املالية اليت ممكن أن تؤثر بشكل سليب
  قابل املخاطر. إىل ضمان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعوائد م إضافةومسعته، 

  تندرج خماطر املصرف حتت األنواع الرئيسية التالية:
 خماطر االئتمان - أ

 خماطر السوق -ب

 خماطر السيولة -ج

 خماطر التشغيل - د

 خماطر التكنولوجيا وأمن املعلومات -ه

 خماطر االمتثال ملتطلبات السلطات الرقابية - و
 

  االستراتيجية العامة إلدارة المخاطر
تسري وفق مبادئ رئيسية تنسجم مع حجم نشاطاته وتعقيد عملياته وتعليمات السلطات الرقابية وأفضل املمارسات  إن إدارة املخاطر لدى املصرف

ذا اخلصوص. تتمثل تلك املبادئ بشكل  ي بتوجيهات واسرتاتيجيات جملس اإلدارة يف إدارة املخاطر وسياسات املخاطر املعتمدة من أساسالدولية 
  دائرة إدارة املخاطر.استقاللية  إىل إضافةقبله 

لسفة ختضع سياسات إدارة املخاطر لدى املصرف للتطوير املستمر لتواكب كافة املستجدات والنمو يف أعمال املصرف والتوسع يف خدماته، كما أن ف
ل واضح للصالحيات موضوع من قبل إدارة املخاطر لدى املصرف مبنية على املعرفة واخلربة وقدرة االدارة اإلشرافية على احلكم على األمور ووجود دلي

 جملس اإلدارة.

 المخاطر إدارة عن المسؤولة الجهات ووظيفة التنظيمي الهيكل

 مجلس اإلدارة

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

 المخاطر إدارة

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

 وكذلك املصرف من تمانيةإئ تسهيالت على احلصول بصدد هي اليت الشركات من العمالء ملفات بدراسة القسم هذا يعىن: االئتمان مخاطر قسم -
 ورفعها املناسبة التوصيات بوضع القسم يقوم مث املصرف ألموال توظيفاتأو  جارية حسابات بشكل سواء معها التعامل املصرف يود اليت البنوك
ا اختالف على املصرف يف القرار أخذ جلهات   .سنوياً  األقل على واحدة مرة مبعدل امللفات هلذه الدورية باملراجعة القسم يقوم كما. مستويا
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 التسهيل ماحنة اجلهة من املمنوحة االئتمانية للموافقة مطابقتها من التأكد حيث من االئتمان ملفات بإدارة القسم هذا يعىن: اإلئتمان إدارة قسم 
 اخلاصة االئتمانية والسياسات جراءاتلإل ومطابقتها املطلوبة واملستندات والوثائق الضمانات وشرعية وجود من التأكد خالل من وذلك االئتماين
 . آمن مكان يف وحفظها املصريف النظام على الواردة الضمانات وتسجيل للزبون االئتمانية التسهيالت بتفعيل القسم يقوم مثّ  ومن باملصرف،

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

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

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

 ومصرف العليا اإلدارة على وعرضها تقدميها يتم واليت االئتمانية املخاطر وخاصة املخاطر بإدارة املتعلقة التقارير القسم حيّضر لذلك، ضافةباإل
  .املركزي سورية

 بشرية سبابأل تشغيلية خماطر عنها ينجم قد اليت املصرف وأقسام وإدارات عمالأ 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   حتمله املمكن األدىن حدها يف أ

 ثالث طرفٍ إىل  إما احملتملة املخاطر جتيري ضمنها من واليت املخاطر من النوع هذا صرفامل جتنب اليت املمكنة االحتياطات كافة اختاذ على والعمل
  .احلالة حسب التأمني، شركاتأو إىل 

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

  الداخلي التدقيق
 مناقشة وتتم. املتبعة والسياسات اإلجراءات مع املصرف توافق مدى يراجع حيث دوري بشكل املخاطر إدارة عملية بتدقيق الداخلي التدقيق يقوم
 .التدقيق جلنةإىل  واالقرتاحات التقارير وترفع اإلدارة 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 رخماط قياس يتم

 يدرس كما. االقتصادية الظروف لتعكس ومعدلة السابقة التجارب من املبنية اإلحتماالت على تعتمد الطرق هذه. إحصائية طرق باستخدام 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
 اإلدارة 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 لبشك التحليل يتم. املخاطر وتغريات السيولة ونسب االئتمان خماطر إمجايل يتضمن األقسام ورؤساء املخاطر وإدارة
 املخاطر عن شامالً  تقريراً  اإلدارة جملس يستلم. ربعي بشكل االئتمانية اخلسائر خمصص بتقييم اإلدارة 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 يليةتفص خماطر تقارير حتضري يتم
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   تخفيفها وأساليب المخاطر إدارة وإجراءات سياسات

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

  :هي فعال بشكل االئتمان خماطر إلدارة يةساساأل العوامل إن
 .االئتمانية املخاطر إلدارة مناسبة بيئة إجياد -

 .والصالحيات للموافقات وسليم واضح إطار ضمن العمل -

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

 .اإلئتمانية املخاطر إدارة إجراءات على كافية ضوابط وجود من التأكد -

 وجمموع) مؤسسةأو  فرد( املمنوحة انيةاالئتم التسهيالت ملبالغ سقوف تتضمن واضحة ائتمانية سياسة بوضع املصرف يقوم ذكر ما ولتحقيق
 للعمالء، االئتماين الوضع تقييم على باستمرار ويعمل االئتمان خماطر مراقبة على املصرف يعمل. جغرافية منطقة وكل قطاع لكل اإلئتمانية التسهيالت

  .العمالء من مناسبة ضمانات على املصرف حصولإىل  إضافة

 االئتمانية بالمخاطر يتعلق فيما الجهد اتاختبار  إلجراء يةساساأل الفرضيات

 املتوقعة االئتمانية املخاطر 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 تقالوان زيادة الفرضيات هذه حتت يندرج
 االقتصادية للقطاعات االئتمانية للتعرضات االئتمانية اجلودة يف التدهور أثر املستخدمة الفرضيات ختترب لذلك، ضافةباإل. منطقة كل يف املتوقعة

  .التدين وخمصصات املنتجة غري الديون على العقارية للضمانات السوقية لقيمةا يف واالخنفاض
  :يلي ما االئتمانية املخاطر إدارة إجراءات تشمل
  :والسقوف اإلئتمانية 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  ضافةباإل ٤ب/ن م/٣٩٥ رقم التسليفو  النقد جملس قرار وفق املقررة

  .إداري مستوى كل قبل من منحه املمكن االئتمان
  :للعمالء االئتماني التصنيف

/ ن م/ ٥٩٧( رقم القرار وخاصة والتسليف النقد جملس تعليمات حسب وذلك يفهاوتصن املمنوحة الديون حملفظة دورية مبراجعة املصرف يقوم
 م/٩٠٢( القرارو  ٢٠١٠ نيسان ١٤ بتاريخ الصادر )٤ب/ ن م/ ٦٥٠( رقم اتبالقرار  واملعدل ٢٠٠٩األول  كانون ٩ بتاريخ الصادر) ٤ب
 شروط حدد والذي ،٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩لصادر بتاريخ ) ا٤/م ن/ ب١٠٧٩والقرار رقم ( ٢٠١٢ الثاين تشرين ١٣ بتاريخ الصادر )٤ب/ن

  .هلا الالزمة املخصصات وتكوين التسهيالت تصنيف
  :والتسليف النقد جملس تعليمات حسب الديون لتصنيف املعتمدة الفئات يلي فيما

  املنتجة الديون
  املخاطر متدنية ديون -
 املخاطر مقبولة/  عادية ديون -

 خاصاً  اهتماماً  تتطلب/ عادية ديون -
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  املنتجة غري الديون
 املقبول العادي املستوى دون ديون -

 بتحصيلها مشكوك ديون -

 الرديئة الديون -

  االئتمانية التسهيالت تصنيف أسس
 .االئتمانية التسهيالت منح بشروط املدين التزام مدى .١

 .املدين اجلاري احلساب حركة .٢

 .احملددة بالتواريخ والفوائد األقساط بسداد العميل التزام .٣

  .حديثة وبيانات استعالمات تعكسه للعميل املايل املركز .٤
 .الديون من املمول املشروع يوفرها اليت النقدية التدفقات .٥

 .ا معرتف تصنيف شركات قبل من) توفره حال يف( العميل تصنيف .٦

 .األخرى املالية املؤسسات لدى السداد ناحية من العميل وضعية .٧

  : 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 لالئتمان تغطيتها ونسبة للتسييل قابليتها وحسب الضمانات -
  .العميل خماطرة ودرجة واالستحقاق يلالعم حمفظة حجم على وتعتمد االئتمان منح يف اللجان نظام اتباع -
 واالستثمارات لالئتمان املستهدف التوزيع السنوية املصرف خطة تتضمن حيث. االئتمان خماطر ختفيف يف يأساس مبدأ هو احملفظة يف التنويع
  .االقتصادية القطاعات اطرخم لتصنيف نظام املصرف لدى يوجد كما الواعدة، القطاعات على الرتكيز مع خمتلفة واسواق قطاعات عدة على
 اجلغرافية واملناطق االقتصادية القطاعات حسب االئتمانية الرتكزات مراقبة منها االئتمانية املخاطر لتخفيف متعددة سياسات املصرف يعتمد

  .اللزوم عند وتصحيحية وقائية إجراءات واختاذ الضمانات وحسب
 االئتمانية التعرضات لتغطية مناسبة ضمانات على احلصولإىل  االئتمان منح وجلنة ئتمانيةاال األقسام خالل من املصرف يسعى لذلك، ضافةباإل
  .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 قبل 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

  :االئتمانية 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.  
 نقديةال والضمانات والرواتب السياراتو  والعقارات السكنية للمباين الرهونات: لألفراد بالنسبة.  
 دراسة خالل للضمانات السوقية القيمة مراجعة ويتم االتفاقية، لشروط وفقاً  إضافية ضمانات طلب ويتم للضمانات السوقية القيمة اإلدارة تراقب
  .االئتمانية اخلسائر خمصص كفاية
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  إفرادياً  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

  المنتجة غير التسهيالت مقابل اإلفرادي المخصص
  تاريخ) ٤ب/ن م/٥٩٧( رقم القرار ملؤشرات وفقاً  منفرد، بشكل اهلامة والسلف القروض جلميع اتاملخصص مالئمة املصرف حيدد
تشرين الثاين  ١٣) تاريخ ٤/م ن/ب٩٠٢القرار (و  ٢٠١٠ نيسان ١٤ تاريخ) ٤ب/ن م/ ٦٥٠( رقم اتالقرار املعدل بو  ٢٠٠٩األول  كانون ٩

  ) تاريخ١/م/ ١١٤٥الذي مدد العمل به بالتعميم رقم (و  ٢٠١٤ كانون الثاين  ٢٩) بتاريخ ٤/م ن/ب١٠٧٩والقرار رقم ( ٢٠١٢
  :التالية للمؤشرات ووفقاً  التسليفو  النقد جملس عن ةالصادر  ٢٠١٥حزيران  ٣٠) تاريخ ١/م/٢٢٧١و التعميم رقم ( ٢٠١٥نيسان  ٦

 التسهيالت موضوع املشروع اجناز يف التأخر. 

 مالية تصعوبا مواجهة عند وضعه حتسني على العميل قدرة. 

 اإلفالس حالة يف األعمال تصفية عند املتوقعة العوائد. 

 للضمان حتقيقها املتوقع والقيمة أخرى مالية مصادر توفر. 

 املتوقعة النقدية التدفقات فرتة. 
  . لذلك احلاجة اقتضت وكلما موحد مايل وضع بيان كل تاريخ يف االئتمانية اخلسائر تقييم يتم

  المنتجة لتسهيالتا مقابل اإلجمالي المخصص
 وجود عدم حال يفأو  منفرد بشكل هامة تعترب ال اليت والسلف للقروض بالنسبة إمجايل بشكل والسلف القروض خسائر عن املخصص تقييم يتم
 ىعل حمفظة كل ومراجعة املخصص بتقييم موحد مايل وضع بيان كل بتاريخ املصرف يقوم. منفرد بشكل القيمة اخنفاض على موضوعي دليل
  .حدة
 بشكل القيمة إخنفاض على موضوعي دليل وجود عدم عند حىت احملفظة يف احملتمل القيمة اخنفاض اإلمجايل التقييم عند باالعتبار يؤخذ

  .موضوعي
  :التالية العوامل باعتبار القيمة اخنفاض خسارة تقييم يتم

 حتديد وتاريخ اخلسائر حتقق تاريخ عن الناجم التأخر املتعثرة، للتسهيالت اليةاحل املستويات الراهنة، االقتصادية الظروف احملفظة، يف اخلسائر تاريخ
 عن املسؤولة هي اإلدارة إن. القيمة إخنفاض حال يف واالسرتدادات املتوقعة الدفعاتإىل  ضافةباإل اخلسائر، هلذه إفرادي خمصص وجود ضرورة
  .سنةإىل  متتد قد اليت املدة هذه طول حتديد
  .القروض تقييم لطريقة مماثلة بطريقة املستندية واالعتمادات املالية التعهدات صصخم تقييم يتم

  :ومتابعته عليه والرقابة االئتمان دراسة
 والتأكد القرارات اختاذ عملية وتكامل حيادية على واحملافظة االئتمان 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 االئتمان اطرخم أن من

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

  .الضمانات وتقييم احلدود صالحيات
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  الكمية اإلفصاحات

  االئتمان مخاطر -أ
  ):األخرى املخاطر وخمفضات الضمانات وقبل التدين خمصص بعد( االئتمان ملخاطر لتعرضات    )١

  كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠          
      (مدققة) ٢٠١٧          (غير مدققة)          
  س.ل          .س.ل              
  :الموحد المالي الوضع بيان داخل بنود

      ٧٣,٣٧٠,١١٤,٩٧١        ٩٣,١٧١,١٩٣,٨٩٩        املركزي سورية مصرف لدى أرصدة
      ٣٣,٥١٧,٨١٥,٧٢٧        ٢٩,١١٤,٦٧٤,٨٠٣        املصارف لدى أرصدة

      ٨٠,٣١٢,٥٤٤,٧٨٧        ٦٦,٧٠٣,١٣٠,٨٨٦        املصارف لدى إيداعات
  المباشرة االئتمانية التسهيالت صافي
      ٧,٨٢١,٤٢٦,٠٠٠        ٩,٩٨٠,٠٤٩,٧٩٧          لألفراد
      ٥,٦٩٦,٠٤٣,٠٧٥        ٦,٣٨٥,٥١٥,٠٧٠        العقارية القروض
      ٢٤,٠٥٥,٧٤١,٤٤٦        ٣٩,٣٦٢,٣٢٦,٨٧٣        الكربى للشركات
      ٥,٣٢٥,٣٩٦,٤٠٠        ٧,٢٣٩,٦٠٤,١٠٥        واملتوسطة الصغرية املؤسسات
  وأذونات وأسناد سندات

      -          ٥,٠٠١,٥١٩,٩٢٧      االستحقاق تاريخ حىت ا حمتفظ مالية موجودات
      ١,٥٨٠,٢٩٥,٨٢١        ٢,٣٤٢,٦٨٣,٢٧٢        أخرى موجودات

      ٢,٥٤١,١١٤,٧٤٣        ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣        املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة
      ٢٣٤,٢٢٠,٤٩٢,٩٧٠        ١,٨١٣,٣٧٥٢٦١,٩٤          اجملموع
  :الميزانية خارج بنود

      -          -          لالسترياد اعتمادات
  :صادرة كفاالت

      ١٠,٥٨٣,١١٢,٥١٤        ١٢,٢٧٥,٦٠٦,٥٦٦        زبائن  
      ١٢,٥٦٤,٥٨٦,٩٠١        ١٢,١٧٦,٧٦٠,٠٨٠        مصارف  

      ١,٣١٩,٦٩٣,٣٢٥        ١,٢٥٨,٥٢٢,٤٥٤        تعهدات تصدير
      ٩٥,٧٦٦,٣٨٨        ٩,٨٣٢,٨٦٧        قبوالت
      ٧,٥٤٧,٦٠١,٠٩٤        ١١,٧٧٩,٨٥٨,٥١٥      مستغلة غري مباشرة ائتمانية تسهيالت سقوف
      ٣,٧٨١,٢٩٣,٢٣٦        ٦,٢٥٩,٦٧١,٧٧١      مستغلة غري مباشرة غري ائتمانية تسهيالت سقوف
      ٢٧٠,١١٢,٥٤٦,٤٢٨        ٣٠٥,٧٠٢,٠٦٥,٦٢٨        اإلمجايل
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 :املخاطر جةدر  حسب االئتمانية التعرضات توزيع )٢

ايـة عـام  عـن جملـس النقـد والتسـليف والـذي يعتـرب نافـذاً  ٢٠١٢تشرين الثـاين  ١٣الصادر بتاريخ  )٤/م ن/ب٩٠٢( رقم رمت التصنيف بناء على أحكام القرا (مت متديـد العمـل بـه مبوجـب ٢٠١٣مـن تـاريخ الصـدور حـىت 
اية عام وح ٢٠١٤ ينكانون الثا  ٢٩ من تاريخ )٤/ م ن/ب١٠٧٩( رقم القرار املتضـمنني متديـد  ٢٠١٥ حزيـران ٣٠ تـاريخ) ١/م/٢٢٧١( رقم والتعميم ٢٠١٥ نيسان ٦ تاريخ )١/م/١١٤٥( والتعميم رقم٢٠١٤ىت 

ذا اخلصوص) )٤/م ن/ ب٩٠٢( رقمالعمل بالقرار     .حلني صدور تعديالت جديدة 
الصـادرين عـن جملـس  ٢٠١٠نيسـان  ١٤الصـادر بتـاريخ  )٤/م ن/ب٦٥٠( ر رقـمو بعـض أحكـام القـرا ٢٠٠٩كـانون األول   ٩ادر بتـاريخ الصـ )٤/م ن/ب٥٩٧(ر رقـم لـبعض أحكـام القـرا حيث جاء هذا القرار معـدالً 

   .النقد والتسليف
 :التايل اجلدول وفق (غري مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠ يف كما املخاطر درجة حسب املباشرة اإلئتمانية التعرضات تتوزع

      اتالشرك                               
    المجموع          والمتوسطةالصغيرة  المؤسسات          الكبرىالشركات           العقارية القروض          األفراد              

    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          مباشرة تسهيالت
      ٦٥,٤٠٥,٦٦٠        -          ١٠,٨٧٦,٩٥٩        ٢٨,٠٦٣,٧٨٤        ٢٦,٤٦٤,٩١٧        املخاطر متدنية عادية  
    ٤٤,٣٣٦,٩٨٤,١٣٣        ٤,٣٦٧,١١١,٣١١        ٢٩,٥٧٥,١٧٣,٧٥٨        ٤,٩٩١,٠٣٦,٨٤٧        ٥,٤٠٣,٦٦٢,٢١٧        املخاطر مقبولة عادية  
    ١٦,١٥٠,٠٢٧,٢٠٥        ٢,٢٣٠,٦٩٧,٥٥٣        ٩,٠٩٤,٩٨٧,٠٤٠        ٦٤٦,٣٢٣,٨٩٦        ٤,١٧٨,٠١٨,٧١٦    )خاصاً  اهتماماً  تتطلب( المراقبة تحت  
    ١٥,٨٦٠,٩٥٩,٥٥٤        ٢,١١٩,٩٩٣,٢٠٦        ٩,٠٣١,٧٥٧,٥٣٥        ٦٤٣,٨٠٠,٢٨٤      ٤,٠٦٥,٤٠٨,٥٢٩        غري مستحقة  
  :مستحقة منها  
    ١٠٤,٨٢٨,٦٨٨        ٣٤,١٣٧,٩٥٥        ٤٤,٨٣٦,٨٢٠          ٩٤,٧٥٢      ٢٥,٧٥٩,١٦١        يوم ٣٠ لغاية    
    ١٦,٠٨٠,٠١٤          ٤,٤٣٠,٤٦١          ٣,٩٣٩,٩٥١        -            ٧,٧٠٩,٦٠٢      يوم ٦٠ لغاية يوم ٣١ من    
    ١٦,٨٨٨,٢٧٣          ٥٨٧,٣٥٧        ١٤,٤٥٢,٧٣٤          ٥٠٠,٨٨٦        ١,٣٤٧,٢٩٦      يوم ٩٠ لغاية يوم ٦١ من    
    ١٥١,٢٧٠,٦٧٦        ٧١,٥٤٨,٥٧٤        -            ١,٩٢٧,٩٧٤        ٧٧,٧٩٤,١٢٨      يوم ١٧٩يوم لغاية  ٩١من     
  :عاملة غير  
    ٦٣٢,٦٢٨,٥٧٤        ٢٨,٣٣١,٠٨٨        ٢٨٣,٣٦٠,٢٨٩        ١٧٣,٩٢٥,٣٨٣        ١٤٧,٠١١,٨١٤        املستوى دون    
    ٦٩١,٢٠٩,٢٦٥        ١٨٥,٠٣٤,٠٣٦        ٢٥٦,٣١٦,٤٣١        ١٢٢,١٣٧,٠٣٤        ١٢٧,٧٢١,٧٦٤        فيها مشكوك    
    ١٣,٢٤٩,٩٥٦,٩٨٣        ٢,٨٩٩,٩٨٤,٩٢٨        ٧,٠٨٤,٧٩٩,٦٢٩        ٦٥٧,٥٥٠,٩٢١        ٢,٦٠٧,٦٢١,٥٠٥        )رديئة( هالكة    
    ١٤,٥٧٣,٧٩٤,٨٢٢        ٣,١١٣,٣٥٠,٠٥٢        ٧,٦٢٤,٤٧٦,٣٤٩        ٩٥٣,٦١٣,٣٣٨        ٢,٨٨٢,٣٥٥,٠٨٣      عاملة غري مباشرة تسهيالت جمموع  
    ٧٥,١٢٦,٢١١,٨٢٠        ٩,٧١١,١٥٨,٩١٦        ٤٦,٣٠٥,٥١٤,١٠٦        ٦,٦١٩,٠٣٧,٨٦٥        ١٢,٤٩٠,٥٠٠,٩٣٣        المجموع  
  :يطرح  
  )  ٧,٣٨٢,٦٤٤,٥٨٥(  )  ١,٥٧٤,١٠٤,٤١٧(  )    ٤,٥٦٩,٩٤٩,٩٢١(  )    ١٤٠,٦٨٨,٩٥٨(  )  ١,٠٩٧,٩٠١,٢٨٩(      معلقة فوائد    
  )  ٤,٧٧٦,٠٧١,٣٩٠(  )  ٨٩٧,٤٥٠,٣٩٤(  )    ٢,٣٧٣,٢٣٧,٣١٢(  )    ٩٢,٨٣٣,٨٣٧  (  )  ١,٤١٢,٥٤٩,٨٤٧  (  مباشرة ائتمانية تسهيالت تدين خمصص    
    ٤٩٥,٨٤٥,٦٢,٩٦٧      ٧,٢٣٩,٦٠٤,١٠٥        ٣٩,٣٦٢,٣٢٦,٨٧٣        ٦,٣٨٥,٥١٥,٠٧٠        ٩,٩٨٠,٠٤٩,٧٩٧     المباشرة االئتمانية التسهيالت صافي    

 .أو مجود حركة احلساب املمنوح السقف جتاوزإذا  مستحقاً  املدين جاري ويعترب الفوائدأو  األقساط أحد استحقاق حال يف مستحق الرصيد كامل يعترب



 

- ٥٥ -  

 وفق اجلدول التايل: (مدققة) ٢٠١٧كانون األول   ٣١تتوزع التعرضات االئتمانية املباشرة حسب درجة املخاطر كما يف 
    الشركات                             
    المجموع          الموسسات الصغيرة والمتوسطة         الكبرىالشركات           العقارية القروض          األفراد              
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل        مباشرة تسهيالت  
    ٨٩,٥٣٥,٢٥٤        -          ٤,٩٣٧,٨٨٠        ٤٢,٤٤٢,٩٢١        ٤٢,١٥٤,٤٥٣      املخاطر متدنية عادية  
    ١٩,٦٧٧,٥٨٨,٩٣٩        ١,٨٧٦,٥٢٤,١٤٣        ٨,٩٩٦,٦٤٢,٤٧٨        ٥,٠٦٤,٩٣٦,١٨٢        ٣,٧٣٩,٤٨٦,١٣٦      املخاطر مقبولة عادية  
    ٢٠,٣٩٨,١٤٨,٨٨٩        ٢,٥٩٤,٤٣٨,٢٥٨        ١٤,٢٣٥,٩٠٥,٦٤٦        ١٤٣,٩٣٩,٤٦٨        ٣,٤٢٣,٨٦٥,٥١٧    )خاصاً  اهتماماً  تتطلب( المراقبة تحت  
    ١٩,٩٢٠,٢٧٢,٠٩٢        ٢,٥٥٨,٨٦٥,٨٩٩        ١٣,٨٤٠,٤٩٧,٣٢٢        ١٤١,٧٤٤,٩٦٠        ٣,٣٧٩,١٦٣,٩١١      مستحقة غري    
  :مستحقة منها    
    ٨٦,٠٤٣,٤١١        ١٨,٨٧٦,٧٧٠        ٥٣,٩٦٣,٤١٢          ٢٥,١١٦        ١٣,١٧٨,١١٣      يوم ٣٠ لغاية    
    ٢٣,٦٤٨,٢٨٦        ١,٠٥٠,٨٥٩        ٢٠,١٢٨,٢٥٨        -          ٢,٤٦٩,١٦٩    يوم ٦٠ لغاية يوم ٣١ من    
    ١٦٧,٠٦٢,٤٢٩          ١٤,٤٥٧        ١٥١,٤٨٧,٠٧١        ١,٧٨٦,١٧٠        ١٣,٧٧٤,٧٣١    يوم ٩٠ لغاية يوم ٦١ من    
    ٢٠١,١٢٢,٦٧١        ١٥,٦٣٠,٢٧٣        ١٦٩,٨٢٩,٥٨٣        ٣٨٣,٢٢٢        ١٥,٢٧٩,٥٩٣    يوم ١٧٩ لغاية يوم ٩١ من    
    :عاملة غير  
    ١,٠١٢,٦٦٨,٤٧٧        ٤٠١,٥٠٧,٨٠٥        ٤١٧,٩٩٥,٠٨٧        ٤٩,٥٧٨,٩١٠        ١٤٣,٥٨٦,٦٧٥      املستوى دون    
    ٤٨٢,٨٨٨,٩٣٣        ٩٨,٠٧٧,٨٧٠        ٢١٢,٠٦٥,٦١٠        ٩٤,٩٨٦,٨١٥        ٧٧,٧٥٨,٦٣٨      فيها مشكوك    
    ١٢,٦٣٥,٧٦٤,٩٢٧        ٠٦٢,٨٩٣,٠٩١,٩        ٦,٤٥١,٠٩١,٠١١        ٥٣٧,٣٧٨,٥٢١        ٢,٧٥٤,٢٠٣,٤٨٩      )رديئة( هالكة    

    ١٤,١٣١,٣٢٢,٣٣٧        ٨١٣,٣٩٢,٦٧٧,٥        ٧,٠٨١,١٥١,٧٠٨        ٦٨١,٩٤٤,٢٤٦        ٧٥,٥٤٨,٨٠٢٢,٩    عاملة غري مباشرة تسهيالت جمموع  
    ٥٤,٢٩٦,٥٩٥,٤١٩        ٨٢٧,٨٦٣,٦٣٩,٩        ٣٠,٣١٨,٦٣٧,٧١٢        ٥,٩٣٣,٢٦٢,٨١٧        ١٠,١٨١,٠٥٤,٩٠٨        المجموع  
  )  ٦,٦٣٩,٠٣٦,٦٩١(  )    ١,٥٧٠,٤٠٣,٢٥٥(  )    ٣,٩٩٦,٦٦٧,٦٠٨  (  )    ١٢١,٣١٦,٠٩٣(  )    ٩٥٠,٦٤٩,٧٣٥(    معلقة فوائد: يطرح  
  )  ٤,٧٥٨,٩٥١,٨٠٧(  )    ٢٧٩٦٧,٨٤٠,٣(  )    ٢,٢٦٦,٢٢٨,٦٥٨  (  )    ١١٥,٩٠٣,٦٤٩(  )    ١,٤٠٨,٩٧٩,١٧٣(  مباشرة ائتمانية تسهيالت تدين خمصص: يطرح  
    ٤٢,٨٩٨,٦٠٦,٩٢١        ٤٠٠,٥,٣٢٥,٣٩٦      ٢٤,٠٥٥,٧٤١,٤٤٦        ٥,٦٩٦,٠٤٣,٠٧٥        ٧,٨٢١,٤٢٦,٠٠٠     المباشرة االئتمانية التسهيالت صافي    

  



 

- ٥٦ -  

 :التايل اجلدول وفق (غري مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠ يف كما املخاطر درجة حسب املباشرة غري االئتمانية التعرضات تتوزع
      الشركات                               
        الصغيرة المؤسسات          الشركات                                  
    المجموع          والمتوسطة          الكبرى          العقارية القروض          األفراد              
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل              

  مباشرة غير تسهيالت
      ٨٥١,٤٠٦,٧٧٦        ٨٦,٩٠٢,٢٨٣        ٢٤٨,٢٧٨,٦١٠        -          ٥١٦,٢٢٥,٨٨٣      املخاطر متدنية عادية  
    ٥,٤٤٩,٤١٠,١٦٥        ١,٢٢٦,٤٦٢,٧٢٧        ٤,٠٦٥,٣٦٢,٥٥٥        -          ١٥٧,٥٨٤,٨٨٣      املخاطر مقبولة عادية  

    ٤,٠٧١,٣٠٨,٩٩٣        ٥٩٩,٠٥١,٥٨٣        ٣,٢٣٨,١٠٤,٦٩١        -          ٢٣٤,١٥٢,٧١٩    )خاصاً  اهتماماً  تتطلب( المراقبة تحت
    ٤,٠٧١,٣٠٨,٩٩٣        ٥٩٩,٠٥١,٥٨٣        ٣,٢٣٨,١٠٤,٦٩١        -          ٢٣٤,١٥٢,٧١٩        غري مستحقة  
  :مستحقة منها  
      -          -          -          -          -          يوم ٣٠ لغاية    
    -          -          -          -          -        يوم ٦٠ لغاية يوم ٣١ من    
      -          -          -          -          -        يوم ٩٠ لغاية يوم ٦١ من    
      -          -          -          -          -        يوم ١٧٩ لغاية يوم ٩١ من    
  عاملة غير  
    ٦٢,٥٥٨,٣٠١        -          ٦٢,٥٥٨,٣٠١        -          -          املستوى دون    
    ١٨٥,٩٣٢,٩١٩        ١٦١,٩٦٧,٦٥٢        ١٢,٩٦٥,٢٦٧        -          ١١,٠٠٠,٠٠٠        فيها مشكوك    
      ١,٦٦٤,٨٢٢,٢٧٩        ١,١٩٨,٧٦٠,٠٥٢        ٥٧,٥٢٧,٠١٣        -          ٤٠٨,٥٣٥,٢١٤        )رديئة( هالكة    

      ٤٩٩,٣١٣,٩١٣١,        ١,٣٦٠,٧٢٧,٧٠٤        ١٣٣,٠٥٠,٥٨١        -          ٤١٩,٥٣٥,٢١٤    عاملة غري مباشرة غري تسهيالت جمموع    

    ١٢,٢٨٥,٤٣٩,٤٣٣        ٣,٢٧٣,١٤٤,٢٩٧        ٧,٦٨٤,٧٩٦,٤٣٧        -          ١,٣٢٧,٤٩٨,٦٩٩        وع المجم  
  )  ٥٤٤,٠٥٥,٢٣١(  )  ٥٣٩,٩٦٦,٤٨٥(  )    ٤,٠٨٨,٧٤٦(      -          -      تدين تسهيالت ائتمانية غري مباشرة خمصص: يطرح  

      ١١,٧٤١,٣٨٤,٢٠٢        ٢,٧٣٣,١٧٧,٨١٢        ٧,٦٨٠,٧٠٧,٦٩١        -          ٦٩٩,١,٣٢٧,٤٩٨    المباشرة غير االئتمانية التسهيالت صافي    
 



 

- ٥٧ -  

 :التايل اجلدول وفق (مدققة) ٢٠١٧ األول كانون ٣١ يف كما املخاطر درجة حسب املباشرة غري االئتمانية التعرضات تتوزع
      الشركات                               
        الصغيرة المؤسسات          الشركات                                  
    المجموع          والمتوسطة          الكبرى          العقارية القروض          األفراد              
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل              
  

  مباشرة غير تسهيالت
      ١,٢١٣,٧٤٤,٨١٦        ٦١,٤٧٤,٦٤٤        ٢٧٩,٩٦٨,٦٦٣        -          ٨٧٢,٣٠١,٥٠٩      املخاطر متدنية عادية  
      ٤,٦٠٦,٠٧٧,٩٨٢        ٨٠٠,٠٥٦,٥٣٣        ٣,٧٢٨,٤٠١,٣٩٤        -          ٧٧,٦٢٠,٠٥٥      املخاطر مقبولة عادية  

      ٣,٥٨٨,٧٣٣,٦٨٠        ٧٩٩,٣٣٤,٦٢٠        ٢,٥١٣,٩٢٣,٥٥٧        -          ٢٧٥,٤٧٥,٥٠٣    )خاصاً  اهتماماً  تتطلب( المراقبة تحت
      ٣,٥٨٨,٧٣٣,٦٨٠        ٧٩٩,٣٣٤,٦٢٠        ٢,٥١٣,٩٢٣,٥٥٧        -          ٢٧٥,٤٧٥,٥٠٣        مستحقة غري  
  :مستحقة منها  
    -          -          -          -          -          يوم ٣٠ لغاية    
    -          -          -          -          -        يوم ٦٠ لغاية يوم ٣١ من    
    -          -          -          -          -        يوم ٩٠ لغاية يوم ٦١ من    
    -          -          -          -          -        يوم ١٧٩ لغاية يوم ٩١ من    
  :عاملة غير  
      ٥٢٨,٢٢٥        ٥٢٨,٢٢٥        -          -          -          املستوى دون    
      ٤٨,٦٩٣,٣٦٩        ٤٨,٦٩٣,٣٦٩        -          -          -          فيها مشكوك    
    ١,٢٢١,١٠٠,٨٣٠        ٩٩٦,٦٦٢,٦٤٧        ٢٧,٩٠٥,٧٣٠        -          ١٩٦,٥٣٢,٤٥٣        )رديئة( هالكة    

    ١,٢٧٠,٣٢٢,٤٢٤        ١,٠٤٥,٨٨٤,٢٤١        ٢٧,٩٠٥,٧٣٠        -          ١٩٦,٥٣٢,٤٥٣    عاملة غري مباشرة غري تسهيالت جمموع    
    ١٠,٦٧٨,٨٧٨,٩٠٢        ٢,٧٠٦,٧٥٠,٠٣٨        ٦,٥٥٠,١٩٩,٣٤٤        -          ١,٤٢١,٩٢٩,٥٢٠        المجموع  
  )  ٤٩٢,٧١٨,٦٨٤(  )  ٤٨٨,٦٩١,١٩٢(  )    ٤,٠٢٧,٤٩٢(      -          -      مباشرة غري ائتمانية تسهيالت تدين خمصص: يطرح  

    ١٠,١٨٦,١٦٠,٢١٨        ٢,٢١٨,٠٥٨,٨٤٦        ٦,٥٤٦,١٧١,٨٥٢      -          ١,٤٢١,٩٢٩,٥٢٠    اشرةالمب غير اإلئتمانية التسهيالت صافي    

  .مجود حركة احلسابأو  املمنوح السقف جتاوزإذا  مستحقاً  املدين جاري ويعترب الفوائدأو  األقساط أحد استحقاق حال يف مستحق الرصيد كامل يعترب



 

- ٥٨ -  

 :االقتصادي القطاع حسب الرتكز )٣

  :االقتصادي القطاع حسب(غري مدققة)  ٢٠١٨ أيلول ٣٠ يف كما االئتمانية التعرضات يف الرتكز تايلال 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      

    ٩٣,١٧١,١٩٣,٨٩٩    -      -      -      -      -      ٩٣,١٧١,١٩٣,٨٩٩  املركزي يةسور  مصرف لدى أرصدة
    ٢٩,١١٤,٦٧٤,٨٠٣    -      -      -      -      -      ٢٩,١١٤,٦٧٤,٨٠٣   مصارف لدى أرصدة

    ٦٦,٧٠٣,١٣٠,٨٨٦    -      -      -      -      -      ٦٦,٧٠٣,١٣٠,٨٨٦  مصارف لدى إيداعات
    ٦٢,٩٦٧,٤٩٥,٨٤٥    ٢٠,٩٧٩,٩٣٠,٦٦١    -      ٦٠,٩٠٣,٣٣٢    ٢٨,٤١٠,٦٨٥,٤٧٩    ١٣,٥١٥,٩٧٦,٣٧٣    -    املباشرة اإلئتمانية التسهيالت صايف

ا حىت تاريخ االستحقاق     ٥,٠٠١,٥١٩,٩٢٧    -      ٥,٠٠١,٥١٩,٩٢٧    -      -      -      -    موجودات مالية حمتفظ 
    ٢,٣٤٢,٦٨٣,٢٧٢    ٣٠٠,٠٤٩,٧١٧    ١٠٣,٤٦١,٨٤٥      ١٨,٥٠٣    ١٦٣,٩٣٠,٣٩٨    ١٢٥,٢٤١,٠٦٠    ١,٦٤٩,٩٨١,٧٤٩  أخرى موجودات

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

    ٢٦١,٩٤١,٨١٣,٣٧٥    ٢١,٢٧٩,٩٨٠,٣٧٨    ٥,١٠٤,٩٨١,٧٧٢    ٦٠,٩٢١,٨٣٥    ٢٨,٥٧٤,٦١٥,٨٧٧    ١٣,٦٤١,٢١٧,٤٣٣   ١٩٣,٢٨٠,٠٩٦,٠٨٠  (غري مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠

    ٢٣٤,٢٢٠,٤٩٢,٩٧٠    ١٣,٣٣٠,٦٥٣,٠٥٣    -      ٥٨,٧٩٦,١٧٢    ١٩,٤٣٦,١٠٢,١٤٥    ١٠,٤٩٥,٦٢٩,٠٦٢    ١٩٠,٨٩٩,٣١٢,٥٣٨  (مدققة) ٧٢٠١األول  كانون ٣١
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 .وأسعار األسهم العمالت صرف أسعار ،الفوائد أسعار يف التقلبات عن السوق خماطر تنشأ :السوق مخاطر -ب

  .يومي بشكل بالسقوف ومقارنتها األسعار يف التغري مراقبة ويتم املقبولة، املخاطر لقيمة سقوف باعتماد اإلدارة جملس يقوم

  السوق خماطر ختفيف أساليب -
 التصنيف وكاالت عن الصادرة وخاصة معها املصرف يتعامل اليت البنوك ألخبار اليومية واملتابعة واخلارجية الداخلية للتقارير املستمرة الدورية املراقبة إن

 كافة جتنب يف الالزمة العناية بذلإىل  ضافةباإل هذا. جتنبه على العمل وبالتايل احلدوث حمتمل خطرٍ  احتمالية كافٍ  قتٍ و  قبل تبني بأن كفيلة العاملية
  .واالجراءات السياسات حبسب مسبقاً  حمددة وسقوف ملعايري وفقاً  وذلك معينة بنوكٍ أو  معينة بلدانٍ  أو معينة عمالت يف سواء الرتكزات أنواع

  السوق خماطر إدارة -
أو  املوجودات يف سواء املصرف عمليات عن تنجم قد اليت السوقية املخاطر أنواع خمتلف مع التعامل كيفية السوق خماطر إدارة وإجراءات سياسات حتدد
 توفر من املستمر التأكد جانبإىل  هذا األجنبية العمالت مقابل الصرف أسعار تغريأو  املدينةأو  الدائنة الفوائد أسعار تغري عند وذلك املطلوبات يف

  .املركزي سورية مصرف قبل من حمددة هي كما املال رأس كفاية نسبة حتقيق ومن األوقات كل يف العمالت كافة يف مقبولة سيولة نسبة

  :الفائدة أسعار مخاطر

 أسـعار ملخـاطر املصـرف يتعـرض املاليـة، األدوات يمـةق علىأو  املصرف أرباح على الفائدة أسعار يف التغريات تأثري احتمال عن الفائدة أسعار خماطر تنجم
 زمنيــة فــرتة يف الفوائــد أســعار مراجعــة إعــادةأو  املتعــددة الزمنيــة اآلجــال حســب واملطلوبــات املوجــودات مبــالغ يف فجــوة لوجــودأو  توافــق لعــدم نتيجــة الفائــدة
  .واملطلوبات املوجودات لىع الفوائد أسعار مراجعة طريق عن املخاطر هذه بإدارة املصرف ويقوم معينة

 مــن الفائــدة أســعار خمــاطر بدراســة واملطلوبــات املوجــودات إدارة جلنــة وتقــوم الفائــدة أســعار حلساســية حــدود واملطلوبــات املوجــودات إدارة سياســة تتضــمن
ا خالل  باحلـدود ومقارنتهـا واملتوقعـة السـائدة لفائـدةا بأسـعار تأثرهـا ومـدى واملطلوبـات املوجـودات اسـتحقاقات يف الفجـوات دراسـة ويـتم الدورية اجتماعا
  .األمر لزمإذا  التحوط اسرتاتيجيات وتطبيق عليها املوافق

 بشـكل الفوائـد فجـوات مراقبـة ويـتم املخـاطر إدارة اسـرتاتيجيات خـالل مـن الفائـدة أسـعار اخنفاضأو  ارتفاع نتيجة حتدث قد سلبية آثار أية من احلد ويتم
  .املصرف سياسات ضمن عليها املوافق لفجواتا مع ومقارنتها مستمر

  %٢ الفائدة سعر في للتغير الفائدة أسعار لمخاطر الكمي الوصف

  %٢ الزيادة أثر
    (غير مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠    
  حساسية         الفائدة إيراد حساسية                         
    ةالملكي حقوق         )والخسائر األرباح(          التراكمية الفجوة        العملة    
  .س.ل         .س.ل          .س.ل            
  )  ١٧٩,٦١٧,٥١٢(  )  ٢٣٩,٤٩٠,٠١٦(  )  ١١,٩٧٤,٥٠٠,٧٨٨  (    أمريكي دوالر  
      ٢٤٧,٢٠٤,٤٩٢        ٣٢٩,٦٠٥,٩٨٩        ١٦,٤٨٠,٢٩٩,٤٦٢        يورو  
    ٩,٥٥٤,٤٠٨        ١٢,٧٣٩,٢١٠        ٦٣٦,٩٦٠,٤٩٨      اسرتليين جنيه  
        ٣٢٣,٢٦٩          ٤٣١,٠٢٥        ٢١,٥٥١,٢٦١      فرنك سويسري  
    ١٩,٧٢٧,٢٢٢        ٢٦,٣٠٢,٩٦٢        ١,٣١٥,١٤٨,١٠٢        ياباين ين  
  )  ٦٤٣,٦٨٢,٩٦٩(  )  ٨٥٨,٢٤٣,٩٥٨(  )  ٤٢,٩١٢,١٩٧,٩٠٩(       سورية لرية  
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  %٢ النقص أثر
    (غير مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠    
  حساسية         الفائدة إيراد حساسية                      
    الملكية حقوق         )والخسائر احاألرب(          التراكمية الفجوة        العملة    
  .س.ل         .س.ل          .س.ل            
    ١٧٩,٦١٧,٥١٢        ٢٣٩,٤٩٠,٠١٦    )  ١١,٩٧٤,٥٠٠,٧٨٨  (    أمريكي دوالر  
  )  ٢٤٧,٢٠٤,٤٩٢(  )  ٣٢٩,٦٠٥,٩٨٩(      ١٦,٤٨٠,٢٩٩,٤٦٢        يورو  
  )  ٩,٥٥٤,٤٠٨(  )  ١٢,٧٣٩,٢١٠(      ٦٣٦,٩٦٠,٤٩٨      اسرتليين جنيه  
  )    ٣٢٣,٢٦٩(  )    ٤٣١,٠٢٥(      ٢١,٥٥١,٢٦١      فرنك سويسري  
  )  ١٩,٧٢٧,٢٢٢(  )  ٢٦,٣٠٢,٩٦٢(      ١,٣١٥,١٤٨,١٠٢        ياباين ين  
    ٦٤٣,٦٨٢,٩٦٩        ٨٥٨,٢٤٣,٩٥٨    )  ٤٢,٩١٢,١٩٧,٩٠٩(       سورية لرية  

  

  %٢ الزيادة أثر
    (مدققة) ٢٠١٧األول  كانون ٣١    
  األثر على         الفائدة إيراد حساسية                      
    الملكية حقوق         )والخسائر األرباح(          التراكمية الفجوة        العملة    
  .س.ل         .س.ل          .س.ل            
    ٨٥,٠٥٠,٣١٧        ١١٣,٤٠٠,٤٢٣        ٥,٦٧٠,٠٢١,١٦١      أمريكي دوالر  
      ٢٠٩,٤٨٨,٧٤٨        ٢٧٩,٣١٨,٣٣٠        ١٣,٩٦٥,٩١٦,٥١٨        يورو  
      ١٠,٠٩٥,٧٩١        ١٣,٤٦١,٠٥٥        ٦٧٣,٠٥٢,٧٤٩      اسرتليين جنيه  
      ٢٩,٧٤٥          ٣٩,٦٦٠        ١,٩٨٢,٩٩٤      فرنك سويسري  
      ١٩,٦٠٦,٨٩٥        ٢٦,١٤٢,٥٢٦        ١,٣٠٧,١٢٦,٢٨٦        ياباين ين  
  )  ٤٥٩,٠٣٠,٦١٢(  )  ٦١٢,٠٤٠,٨١٦(  )  ٣٠,٦٠٢,٠٤٠,٧٩٤  (       سورية لرية  

  

  %٢ النقص أثر
    (مدققة) ٢٠١٧األول  كانون ٣١    
  األثر على         الفائدة يرادإ حساسية                      
    الملكية حقوق         )والخسائر األرباح(          التراكمية الفجوة        العملة    
  .س.ل         .س.ل          .س.ل            
  )  ٨٥,٠٥٠,٣١٧(  )  ١١٣,٤٠٠,٤٢٣(      ٥,٦٧٠,٠٢١,١٦١      أمريكي دوالر  
  )  ٢٠٩,٤٨٨,٧٤٨(  )  ٢٧٩,٣١٨,٣٣٠(      ١٣,٩٦٥,٩١٦,٥١٨        يورو  
  )  ١٠,٠٩٥,٧٩١(  )  ١٣,٤٦١,٠٥٥(      ٦٧٣,٠٥٢,٧٤٩      لييناسرت  جنيه  
  )    ٢٩,٧٤٥(  )    ٣٩,٦٦٠(      ١,٩٨٢,٩٩٤      فرنك سويسري  
  )  ١٩,٦٠٦,٨٩٥(  )  ٢٦,١٤٢,٥٢٦(      ١,٣٠٧,١٢٦,٢٨٦        ياباين ين  
      ٤٥٩,٠٣٠,٦١٢        ٦١٢,٠٤٠,٨١٦    )  ٣٠,٦٠٢,٠٤٠,٧٩٤  (       سورية لرية  
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  العمالت: صرف مخاطر أسعار
إلدارة بوضع وتقوم ا لرية السورية العملة الرئيسية له،ال املصرفالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. يعترب املداة األمثل بتذبذب قيمة تت

  يتم مراقبة املراكز بشكل يومي للتأكد من أن املراكز ال تتجاوز املستويات احملددة.و  حدود ملراكز العمالت،
بإعداد حتليل احلساسية  ملراقبة أثر التغريات على صايف األرباح واخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الصرف مع بقاء بقية  املصرفيقوم 

 ملرحلي املوجزا املوحد أو حقوق امللكية املرحلي املوجز املوحد  الدخلاملتغريات ثابتة. ميثل املبلغ السالب يف اجلدول أدناه صايف االخنفاض املتوقع يف بيان 
 بينما ميثل املبلغ املوجب صايف االرتفاع املتوقع.

  %١٠ العملة صرف سعر في للزيادة العمالت صرف أسعار مخاطر

  %١٠ لزيادةا أثر
    (غير مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠    
  على األثر          على األثر                      
    ةالملكي حقوق          والخسائر األرباح          مراكز القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
      ٢,١٢٠,٨٣٨,١٠٣        ٢,١٧٨,٩٤٢,٤٧٩        ٢١,٧٨٩,٤٢٤,٧٨٥      أمريكي دوالر  
      ٧٦,٨٧٧,٣٩٥        ٧٨,٨٩٤,٠٦٠        ٧٨٨,٩٤٠,٥٩٦        يورو  
      ٦٢,٧٩١,٧٣٤        ٦٢,٨٩٠,١٤٦        ٦٢٨,٩٠١,٤٥٥      اسرتليين جنيه  
      ١٣١,٦٥٦,٨٠٩        ١٣١,٥٧٣,٤٧٨        ١,٣١٥,٧٣٤,٧٨٠        ياباين ين  
    ١,٦٢٠,٦٧٦        ٢,١٦٠,٩٠١        ٢١,٦٠٩,٠١٢      فرنك سويسري  
  )  ١٣٨,٤٧٨,٦٦٠(  )  ١٨٤,٦٣٨,٢١٣(  )  ١,٨٤٦,٣٨٢,١٣١(       عمالت أخرى  

  

  %١٠ النقص أثر
    غير مدققة)( ٢٠١٨ أيلول ٣٠    
  على األثر          على األثر                      
    الملكية حقوق          والخسائر األرباح            مراكز القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
  )  ٢,١٢٠,٨٣٨,١٠٣(  )  ٢,١٧٨,٩٤٢,٤٧٩(      ٢١,٧٨٩,٤٢٤,٧٨٥      أمريكي دوالر  
  )  ٧٦,٨٧٧,٣٩٥(  )  ٧٨,٨٩٤,٠٦٠(      ٧٨٨,٩٤٠,٥٩٦        يورو  
  )  ٦٢,٧٩١,٧٣٤(  )  ٦٢,٨٩٠,١٤٦(      ٦٢٨,٩٠١,٤٥٥      اسرتليين جنيه  
  )  ١٣١,٦٥٦,٨٠٩(  )  ١٣١,٥٧٣,٤٧٨(      ١,٣١٥,٧٣٤,٧٨٠        ياباين ين  
  )  ١,٦٢٠,٦٧٦(  )  ٢,١٦٠,٩٠١(      ٢١,٦٠٩,٠١٢      فرنك سويسري  
      ١٣٨,٤٧٨,٦٦٠        ١٨٤,٦٣٨,٢١٣    )  ١,٨٤٦,٣٨٢,١٣١(    عمالت أخرى  
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  %١٠ العملة صرف سعر في للزيادة العمالت صرف أسعار مخاطر

  %١٠ لزيادةا أثر
    دققة)(م ٢٠١٧األول  كانون ٣١كما في     
  على األثر          على األثر                      
    الملكية حقوق          والخسائر األرباح          مراكز القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
    ٢,٢٢٥,٢٢٥,١٠٦        ٢,٣٢٩,٧٥١,٨١٦        ٢٣,٢٩٧,٥١٨,١٥٧      أمريكي دوالر  
  )  ٤٤,٠١٩,٤٥٩(  )  ٨٢,٩٦٥,٣٤٦(  )  ٨٢٩,٦٥٣,٤٦٠  (      يورو  
      ٦٦,٠١٠,٠٨٨        ٦٦,٥٢٨,٩٨٤        ٦٦٥,٢٨٩,٨٣٥      اسرتليين جنيه  
      ١٣١,٣١٩,٥٤٥        ١٣٠,٧٧١,٧٦٦        ١,٣٠٧,٧١٧,٦٦١        ياباين ين  
      ١٥٣,٠٥١          ٢٠٤,٠٦٨        ٢,٠٤٠,٦٨٢      سويسري فرنك  
  )  ١٥٨,٩٥٧,٥٨٥(  )  ٢١١,٩٤٣,٤٤٧(  )  ٢,١١٩,٤٣٤,٤٧٣(    أخرى عمالت  

  
  %١٠ النقص أثر

    (مدققة) ٧٢٠١األول  كانون ١٣كما في     
  على األثر          على األثر                      
    الملكية حقوق          والخسائر األرباح          مراكز القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
  )  ٢,٢٢٥,٢٢٥,١٠٦(  )  ٢,٣٢٩,٧٥١,٨١٦(      ٢٣,٢٩٧,٥١٨,١٥٧      أمريكي دوالر  
      ٤٤,٠١٩,٤٥٩        ٨٢,٩٦٥,٣٤٦    )  ٨٢٩,٦٥٣,٤٦٠  (      يورو  
  )  ٦٦,٠١٠,٠٨٨(  )  ٦٦,٥٢٨,٩٨٤(      ٦٦٥,٢٨٩,٨٣٥      اسرتليين جنيه  
  )  ١٣١,٣١٩,٥٤٥(  )  ١٣٠,٧٧١,٧٦٦(      ١,٣٠٧,٧١٧,٦٦١        ياباين ين  
  )    ١٥٣,٠٥١(  )    ٢٠٤,٠٦٨(      ٢,٠٤٠,٦٨٢      سويسري فرنك  
      ١٥٨,٩٥٧,٥٨٥        ٢١١,٩٤٣,٤٤٧    )  ٢,١١٩,٤٣٤,٤٧٣(    أخرى عمالت  

  األعمال خماطر -
 حتمل واليت احمليطة واإلقتصادية السياسية الظروف عن الناجتة األخطار ومنها عامة، بصفة املصارف قطاع على تؤثر عوامل عدة من األعمال خماطر تنشأ
ا يف  للتقليل املناسبة اإلجراءات وإختاذ مرمست بشكل املخاطر تلك بتقييم املصرف إدارة تقوم. األعمال نتائج على السلبية املؤشرات من العديد طيا

  .للمصرف املايل والوضع األعمال نتائج على أثرها من اإلمكان بقدر
  املسبق الدفع خماطر -
مإللتزام العمالء دفع أو طلب نتيجة مالية خسائر إىل املصرف تعرض يف تكمن املسبق الدفع خماطر إن م أو ا  رهونات مثل استحقاقها، قبل مستحقا
 يعمل اليت األسواق يف جوهرية غري هي املسبق الدفع إىل تؤدي اليت األخرى السوق عوامل إن. الفائدة معدالت تتدىن عندما ثابتة فائدة معدالت تذا
 غرامات أية راالعتبا بعني األخذ بعد جوهري، غري املقبوضة الفائدة صايف على املسبق الدفع خماطر تأثري يعترب املصرف فإن وبالتايل، .املصرف ا

  .املسبق الدفع عن تنتج قد مقبوضة
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  :السيولة مخاطر -ج
 بتنويع اإلدارة تقوم املخاطر هذه من وللوقاية. استحقاقها تواريخ يف التزاماته لتأدية الالزم التمويل توفري على املصرف قدرة عدم يف السيولة خماطر تتمثل
 املصرف يقوم ذلك، إىل ضافةباإل. يومي أساس على السيولة مراقبةو  االعتبار، يف السيولة أخذ مع جوداتاملو  إدارةو  الودائع إىل ضافةباإل التمويل مصادر
  .احلاجة عند استعماهلا املمكن الضمانات ريتوفو  املستقبلية النقدية التدفقات بتقدير
 ذلك، إىل ضافةباإل. السيولة يف منظورة غري نقص الةح أي ضد كحماية بسهولة تسييلها ميكن للتسويق عالية قابلية ذات مبوجودات املصرف حيتفظ
 املركزي سورية مصرف لدى الزامي واحتياطي املصرف رأمسال من %١٠ تساوي املركزي سورية مصرف لدى إلزامية وديعة على باحملافظة املصرف يقوم
 جملس قرار على بناء السيولة نسبة حساب ومت الطارئةو  عيةالطبي الظروف أساس على السيولة رقابةو  قياس يتم. الزبائن ودائع متوسط من %٥ تعادل
  .٢٠٠٩ الثاين تشرين ٢٢ بتاريخ الصادر ٥٨٨ رقم التسليفو  النقد
  . املثقلة بيان الوضع املايل خارج االلتزاماتو  العمالء مطلوبات إىل املتداولة املوجودات صايف لنسبة حدود على املصرف حيافظ

 رمسؤولية لجنة إدارة المخاط
إىل مدير وحدة  ضافةخاطر تضم أعضاء غري تنفيذيني من أعضاء جملس اإلدارة من ذوي اخلربة يف إدارة املخاطر املصرفية ،باإلاملمت تشكيل جلنة إلدارة 

 إدارة املخاطر.

إىل  ضافةلنشاط القائم للمصرف،باإلتعمل اللجنة بشكل متواصل مع دائرة إدارة املخاطر يف املصرف لرسم وحتديد سياسات إدارة املخاطر املرتبطة با
  تلك املتعلقة بأي نشاط أو منتج مصريف جديد.

  تتأكد اللجنة من قيام اإلدارة العليا باملعاجلة الفورية ألي جتاوزات يتم التقرير عنها من قبل إدارة املخاطر.
  التشغيل مخاطر -د

 والبنية املالية األنظمة البشري، العنصر العمل، وإجراءات السياسات يف خلل ةنتيج يتكبدها أن للمصرف ميكن اليت اخلسائر التشغيل خماطر متثل
 ميكن ال. املصرف عمليات طبيعة مع تنسجم إحصائية منهجيات باستخدام املخاطر هذه قياس ويتم خارجية، حوادث وقوع إىل إضافة التكنولوجية،
  .احملتملة األخطار ومتابعة شامل رقابة نظام عرب اطراملخ هذه إدارة ميكن ولكن التشغيل خماطر مجيع إزالة للمصرف
 للمصرف اخلاصة األموال تغطي بأن وذلك ٢ بازل اتفاقية مقررات حسب Basic Indicator Approach يساساأل املؤشر أسلوب املصرف يعتمد
  .سابقةال الثالث السنوات خالل اإليراد إمجايل متوسط من %١٥ مقدارها ثابتة مئوية نسبة أدىن كحدٍ 

 التشغيلية املخاطر ختفيف أساليب -

 بتحديد صرفامل يقوم إذ عالية مالية خسائر عليها يرتتب ولكن منخفضة حدوث باحتمالية تتصف اليت التشغيلية للمخاطر دقيقة عناية صرفامل يويل
  :نوعني إىل فرزها مث ومن التشغيلية املخاطر من النوع هذا

 املقدار حتديد أو عنها، تنتج قد خسائر من يتحمله أن مصرفلل ميكن الذي املدى حتديد وبالتايل ا تحكمال ميكن اليت التشغيلية املخاطر 
 الطرف هذا فيها يتحمل واضحة تعاقدات ضمن متخصص خارجي طرفٍ  إىل صرفامل نشاطات بعض جتيري فيه األفضل من يكون الذي

 .التأمني شركات إىل فيه يلجأ أن مصرفلل كنمي الذي املقدار حتديد أو احملتملة، التشغيلية املخاطر

 حىت أو املخاطر من النوع هذا مثل عنها ينجم اليت النشاطات مستوى بتخفيض القيام إما وبالتايل ا التحكم ميكن ال اليت التشغيلية املخاطر 
 .مناسب هو حسبما التأمني شركات إىل اللجوء أو خارجي، طرفٍ  إىل النشاطات هذه جتيري أو بالكامل، إلغائها
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  : التشغيلية املخاطر إدارة -
 يسمى فيما املختلفة لنشاطاته صرفامل ممارسة عن تنجم قد حمتملة خسائر مسببات مع التعامل كيفية التشغيلية املخاطر  إدارة وإجراءات سياسات حتدد

 كالكوارث خارجية وعوامل مؤثرات عن نامجة أو اآلىل النظام يف أو الداخلية اإلجراءات يف ضعفٍ  بسبب أو بشرية أخطاء عن نامجة" تشغيلية حوادث"
ا أو معدومة إما املخاطر هذه أن من التأكد على والعمل املخاطر هذه وقياس حصر كيفية واإلجراءات السياسات هذه حتدد. االحتيال أو  حدها يف أ

 إما احملتملة املخاطر جتيري ضمنها من واليت املخاطر من النوع هذا صرفامل جتنب اليت املمكنة االحتياطات كافة اختاذ على والعمل حتمله املمكن األدىن
  .احلالة حسب التأمني، شركات إىل أو ثالث طرفٍ  إىل

نصوص هذه ، لضمان التقيد وااللتزام بالدولية مبتابعة ومراقبة حركة احلسابات املدرجة على لوائح العقوبات االلتزاميقوم املصرف من ضمن إجراءات إدارة 
   .وتعاميم مصرف سورية املركزيالعقوبات مبا اليتعارض مع القوانني السورية وقرارات 

 :العمل استمرارية وخطة الطوارئ خطة عن حملة -

 اإلدارة من جلنة تشكيل ومت الطوارئ حاالت يف اختاذها املصرف على يتوجب اليت اإلجراءات تتضمن واليت العمل الستمرارية شاملة خطة إحداث مت لقد
 الطوارئ حاالت يف) العمل استمرارية فريق املسمى( البديل املوقع يف تواجده الواجب البشري الكادر تعيني ومت األزمات إلدارة والوسطى العليا التنفيذية

  .به يقوم أن جيب الذي العمل على تدريبه ومت

 العمل استمرارية فريق أجرى حيث الطوارئ حاالت يف البديل املوقع يف العمل ةاستمراري فريق قبل من للخطة دورية اختبارات بإجراء املصرف ويقوم
 نتائج وفق اإلجراءات تطوير مت وقد متعددة ظروف وفق الطوارئ حالة يف املستخدمة الربامج ولكل تنفذ أن جيب اليت العمليات لكل اختبار خالهلا
  .االختبار

  التكنولوجيا وأمن المعلومات مخاطر -ه

وصيات دارة خماطر التكنولوجيا وأمن املعلومات إىل دراسة خماطر أمن املعلومات املتعلقة مبعلومات املصرف أو عمالئه أو موظفيه مع تقدمي التدف إ
  لتقييم األنظمة والربامج واخلدمات يف املصرف بشكل دوري وحتديد مستويات الصالحيات عليها حسب كل منصب وظيفي. ضافةاملناسبة باإل

ا يف املصرف.من و    ظائف اإلدارة أيضاً إعداد السياسات واإلجراءات املتعلقة بأمن املعلومات والتحقق من االلتزام 

 االمتثال لمتطلبات السلطات الرقابية مخاطر -و

 ضافةقته مع السلطات الرقابية باإلوعالثار على مسعة البنك آنواع املخاطر ملا حتمله من أدق أهم و أل ملتطلبات السلطات الرقابية من تعد خماطر االمتثا
 ثار املادية املتمثلة بالغرامات والعقوبات. لذلك،ىل اآلإ

دارة املخاطر إقسام واجلهات الرقابية مثل باأل ن خطوط العمل الرئيسية مروراً محأ ر االمتثال على عدة مستويات تبدملتابعة خماط كبرياً   يويل مصرفنا اهتماماً 
  .دارة املصرفإىل جملس إ داخلي ووصوالً وااللتزام والتدقيق ال

 
 القطاعي التحليل  -٢٣

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

  األفراد حسابات -
  املؤسسات حسابات -
 اخلزينة -
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  :املصرف أعمال قطاعات عن معلومات ليي فيما
  أشهر تسعةالفترة                                               

  أيلول ٣٠المنتهية في       (غير مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةالفترة       
    (غير مدققة) ٧٢٠١          المجموع          أخرى          الخزينة          المؤسسات          األفراد        
  ل.س.          ل.س.        ل.س.          ل.س.       ل.س.          ل.س.        

    ٨,١٠٤,٤٥٣,٨٩٥        ١٠,٢٨١,٧٦٢,٣٩٤        -          ٢,٢١٢,١٤٤,٣٥٥        ٥,٢١٥,٦٥٣,٠٨٧        ٢,٨٥٣,٩٦٤,٩٥٢    الدائنة والعموالت وائدالف إمجايل
  )    ٢,١٨٦,٥٢٦,٧٧١  (  )  ٣,٣٨٣,٦١٩,٩٢١  (      -      )  ١٢٩,٣١٠,١٧٣(  )    ٢٨٢,٣١٠,٠٨٠(  )    ٢,٩٧١,٩٩٩,٦٦٨(  املدينة والعموالت الفوائد إمجايل

      -          -          -      )  ٣,١٣٠,٠٤٥,٠٦٤(      ٣٢٢,١٧٥,٩٥٣        ٢,٨٠٧,٨٦٩,١١١    طاعاتالق بني حتويالت
      ٢٢٠,٨٩٠,٢٠٠    )  ٥٠,٠٣٧,٨٠٠  (      -      )  ٥٠,٠٣٧,٨٠٠(      -          -      احملققة غري البنيوي القطع مركز تقييم أرباح (خسائر) / صايف
      ٦٧٥,٣٧٤,٦٨١        ٧١٢,٣٥١,٣٥١        -          ٧١٢,٣٥١,٣٥١        -          -      األجنبية العمالت تقييم عن ناجتة تشغيلية أرباح صايف
      ١٢,٠٦١,٨٠٢    )  ٣٤,٨٦٣,٧٩٦  (      -      )  ٣٤,٨٦٣,٧٩٦(        -          -      للمتاجرة مالية موجودات / (أرباح) خسائر

      ١٦,٣٥٢,١٢٠        -          -          -          -          -      أرباح موجودات مالية متوفرة للبيع
      ٤٠,٥٠٩,٨٤٥        ٥٤,٩٤٦,٧١٥        ٥٤,٩٤٦,٧١٥        -          -          -      القطاعات على موزعة غري إيرادات
      ٦,٨٨٣,١١٥,٧٧٢        ٧,٥٨٠,٥٣٨,٩٤٣        ٥٤,٩٤٦,٧١٥    )  ٤١٩,٧٦١,١٢٧(      ٥,٢٥٥,٥١٨,٩٦٠        ٢,٦٨٩,٨٣٤,٣٩٥    التشغيلي الدخل إمجايل

      ٦٥,٧٠٦,٨٢٢    )  ٧٤,٤١٠,٧٩٢  (      -          -      )    ٠٣٨,١٥٤,٨٢(        ٧,٦٢٧,٣٦٢    االئتمانية التسهيالت تدين خمصص(مصروف) / اسرتداد 
      ٦,٩٤٨,٨٢٢,٥٩٤        ٧,٥٠٦,١٢٨,١٥١        ٥٤,٩٤٦,٧١٥    )  ٤١٩,٧٦١,١٢٧(      ٥,١٧٣,٤٨٠,٨٠٦        ٢,٦٩٧,٤٦١,٧٥٧      الدخل صايف

      -      )  ٢٥٦,٢٩٥,٠٧٨(  )  ٣٨,٢٩٥,٠٧٨  (      -      )    ٢١٨,٠٠٠,٠٠٠(      -      مصروف خمصصات متنوعة
  )    ٤,٠٤٨,٤٩٠,٥٣٩  (  )  ٤,٣٧٤,٩٣٥,١٥٨  (  )  ٤,٣٧٤,٩٣٥,١٥٨  (      -          -          -      موزعة غري تشغيلية مصاريف

      ٢,٩٠٠,٣٣٢,٠٥٥        ٢,٨٧٤,٨٩٧,٩١٥    )  ٤,٣٥٨,٢٨٣,٥٢١  (  )  ٤١٩,٧٦١,١٢٧(      ٤,٩٥٥,٤٨٠,٨٠٦        ٢,٦٩٧,٤٦١,٧٥٧  الضرائب قبل الربح
  )    ٧٦٣,٦٠٠,٤٩٢  (  )  ٨٨٨,٤٥١,٧٧٦  (  )  ٨٨٨,٤٥١,٧٧٦  (      -          -          -      الدخل ضريبةمصروف  صايف

      ٢,١٣٦,٧٣١,٥٦٣        ١,٩٨٦,٤٤٦,١٣٩    )  ٥,٢٤٦,٧٣٥,٢٩٧  (  )  ٤١٩,٧٦١,١٢٧(      ٤,٩٥٥,٤٨٠,٨٠٦        ٢,٦٩٧,٤٦١,٧٥٧     فرتةال ربح صايف
  )    ١,٤٩١,٦١٣,٣٥٨  (  )  ١,٦٥١,٧٥٨,٥١٤  (  )  ١,٦٥١,٧٥٨,٥١٤  (      -          -          -        رأمسالية مصاريف

  )    ٢٩٢,٩٣٦,٢٣٦  (  )  ٣٨٣,٧٣٦,٣٥٢  (  )  ٣٨٣,٧٣٦,٣٥٢  (      -          -          -      ثابتة موجودات استهالكات
  )    ٤٥,٨٢١,٤٧٣  (  )  ٥٤,٩٣٥,٦٦٨  (  )  ٥٤,٩٣٥,٦٦٨  (      -          -          -      ملموسة غري موجودات إطفاءات
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  كانون األول  ٣١      (غير مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠      
    (مدققة) ٧٢٠١      المجموع      أخرى      الخزينة      سساتالمؤ       األفراد      
  ل.س.      ل.س.     ل.س.      ل.س.    ل.س.      ل.س.      

    ٢٤١,٨٣٠,٣٣١,٩٣٠    ٢٧٦,٠٦٧,٠٦٢,٤٣٤    -      ٢١٢,٦٤٨,٢٠٨,٠٥٦    ٤٧,١١٦,٩٠١,٦٥١    ١٦,٣٠١,٩٥٢,٧٢٧  القطاع موجودات
    ٩,١٩٨,٩٦٧,٢٢٦    ٢,٠١٠,٦١٦٩,٣٤    ٩,٣٤٢,٠١٠,٦١٦    -      -      -    القطاعات على موزعة غري موجودات

    ٢٥١,٠٢٩,٢٩٩,١٥٦    ٢٨٥,٤٠٩,٠٧٣,٠٥٠    ٩,٣٤٢,٠١٠,٦١٦    ٢١٢,٦٤٨,٢٠٨,٠٥٦    ٤٧,١١٦,٩٠١,٦٥١    ٧١٦,٣٠١,٩٥٢,٧٢  املوجودات جمموع
    ٢٠٥,٨٢٦,٦٠٤,٨٢٧    ٢٤٥,٣٥٨,٠٧٤,٦٩٠    -      ٣,٢٨٢,٤٢٢,٩٩٦    ٦٠,٩٩١,٠٣٢,٦٠٩    ١٨١,٠٨٤,٦١٩,٠٨٥  اعالقط مطلوبات
    ١٧,٥٣٠,٨٧٩,٧٨٨    ١٠,٣٦٨,٢٨٩,٤٤٨    ١٠,٣٦٨,٢٨٩,٤٤٨    -      -      -    القطاعات على عةموز  غري مطلوبات

    ٢٢٣,٣٥٧,٤٨٤,٦١٥    ٢٥٥,٧٢٦,٣٦٤,١٣٨    ١٠,٣٦٨,٢٨٩,٤٤٨    ٣,٢٨٢,٤٢٢,٩٩٦    ٦٠٩٩١,٠٣٢,٦٠٩    ٥١٨١,٠٨٤,٦١٩,٠٨  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 عمالأل اجلغرايف التوزيع اإليضاح هذا يبني

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

    (غير مدققة) ٢٠١٨ أيلول ٣٠النتهية في  أشهر تسعةاللفترة     
    المجموع      سورية خارج      سورية داخل            
    .س.ل      .س.ل      .س.ل            

    ٧,٥٨٠,٥٣٨,٩٤٣    ١,٨٩٣,٤٦٨,٦٣٣    ٥,٦٨٧,٠٧٠,٣١٠          التشغيلي الدخل إمجايل
    ١,٦٥١,٧٥٨,٥١٤    -      ١,٦٥١,٧٥٨,٥١٤          املصروفات الرأمسالية

  
    (غير مدققة) ٢٠١٧أيلول  ٣٠لفترة التسعة أشهر النتهية في     

    المجموع      سورية خارج      سورية داخل            
    .س.ل      .س.ل      .س.ل            

    ٦,٨٨٣,١١٥,٧٧٢    ٢,٤٢٩,٥٧٩,٧٦٣    ٤,٤٥٣,٥٣٦,٠٠٩          التشغيلي الدخل إمجايل
    ١,٤٩١,٦١٣,٣٥٨    -      ١,٤٩١,٦١٣,٣٥٨          املصروفات الرأمسالية

  
  المال رأس كفاية  -٣٣

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



 

- ٦٨ -  

  :املال رأس كفاية نسبة احتساب كيفية التايل اجلدول يوضح

  كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠             
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)               
  .س.ل ألف          .س.ل ألف         *يساساأل المال رأس بنود
      ٥,٥٧٦,٠٠٠        ٦,٥٧٦,٠٠٠        واملدفوع به املكتتب الامل رأس

        ٩٤٢,١٥٥          ٩٤٢,١٥٥        القانوين االحتياطي
        ٥٩٢,١٥٥          ٥٩٢,١٥٥        اخلاص االحتياطي

      ١,٣٢٥,٤٧٨          ٣٢٥,٤٦٥          حمققة مدورة أرباح
      ١٧,٦٤٩,٩٣٤        ١٧,٦٤٩,٩٤٨          غري حمققة مدورة أرباح
  )      ٥٨٦,٥١٦  (  )      ٧١٧,٣٦٠(       امللموسة غري املوجودات صايف

  )      ٧٣,٦٩٢  (  )      ١٠١,٣٠٩(    موجودات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة**
  اإلدارة جملس وأعضاء املسامهني كبارإىل   املمنوحة املبالغ
  )      ٥٥٤,٢٥٠  (      -        )أكرب أيهما( قبلهم من املستعملةأو      

      ٢٤,٨٧١,٢٦٤        ٢٥,٢٦٧,٠٥٤        يةساساأل الخاصة األموال صافي
  :املساعد املال رأس بنود
   يف االستثمارت من احملققة غري األرباح صايف  
        ٧٠٠,٧١٦          ٧١٢,٩٤٠      منها %٥٠ خصم بعد للبيع متوفرة مالية موجودات    
        ١٨٤,٦٦٠          ١٨٤,٦٦٠         التمويل ملخاطر عام احتياطي  

        ٨٨٥,٣٧٦          ٦٠٠,٨٩٧        املساعدة اخلاصة األموال
      ٢٥,٧٥٦,٦٤٠        ٢٦,١٦٤,٦٥٤      )التنظيمي المال رأس( الخاصة األموال صافي

      ٧١,١٢٦,٠٨٩        ٨٤,٥٦٣,٨٥٨        باملخاطر املرجحة املوجودات
      ٧,٩٤٣,٢٥٦        ٨,٢١٧,٥٤٦        باملخاطر املرجحة امليزانية خارج حسابات
      ٤,٦٢٩,٩٣٥        ٢,٨٦٣,٣٣٢        السوق خماطر

      ٦,٣٩٥,٤٧٦        ٦,٣٩٥,٤٧٦        التشغيلية خاطرامل
      ٩٠,٠٩٤,٧٥٦        ١٠٢,٠٤٠,٢١٢          اجملموع
      %٢٨,٥٩          %٢٥,٦٤          (%) املال رأس كفاية نسبة
      %٢٧,٦١          %٢٤,٧٦          ( % ) يساساأل املال رأس كفاية نسبة
      %٨٩,٨٨          %٨٥,١٢        (%) امللكية حقوق إمجايلإىل  يساساأل املال رأس نسبة

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

على قرار  القوانني النافذة، من األموال اخلاصة الصافية للمصرف لدى احتساب النسب االحرتازية احملددة بقرارات جملس النقد والتسليف كافة بناءً 
  .٤/م ن/ ب٥٩٧مصرف سورية املركزي رقم 

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

  .٢٠٠٧عام  ) الصادر٤/م ن/ب٢٥٣احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم (
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  )اسمية قيمة( الميزانية خارج ائتمانية والتزامات ارتباطات  -٤٣
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٨ أيلول ٣٠         
    (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة)           
  .س.ل          .س.ل          
  ):امسية قيمة( ائتمانية والتزامات ارتباطات -أ

  نيابة عن الزبائن تعهدات  
    ٩٥,٧٦٦,٣٨٨        ٩,٨٣٢,٨٦٧        قبوالت  
  كفاالت  
   ٢,٧٣١,٧١٨,٥٦٤        ٣,٥٤٢,٥٠٣,٩٧٣        أولية    
    ٣٥٣,٩٤٥,٣٣٥        ٣٦٣,٤٤٦,٥٠٣        نقدية    
    ٧,٤٩٧,٤٤٨,٦١٥        ٨,٣٦٩,٦٥٦,٠٩٠        )تنفيذ حسن( ائية    
      تعهدات نيابة عن مصارف  
  كفاالت  
   ٥٣,٦٥٢,٦٨٩        ٨,٩٧٩,٩٠٣        أولية    
    ٤٧٧,١٩١,٠٠٦        ٤٠٨,٠٦٠,٤٨٢        نقدية    
    ١٢,٠٣٣,٧٤٣,٢٠٦        ١١,٧٥٩,٧١٩,٦٩٥        )تنفيذ حسن( ائية    
    ١,٣١٩,٦٩٣,٣٢٥        ١,٢٥٨,٥٢٢,٤٥٤        تعهدات تصدير    
  مستغلة غري مباشرة ائتمانية تسهيالت سقوف  
    -          ٣,٩٤٣,٧٧٩        مدينة جارية حسابات    
    ١٤٥,٥٥٠,٠٠٠        -          خمصومة سندات    
    ٧,٤٠٢,٠٥١,٠٩٤        ١١,٧٧٥,٩١٤,٧٣٦        قروض    
    ٣,٧٨١,٢٩٣,٢٣٦        ٦,٢٥٩,٦٧١,٧٧١      مستغلة غري مباشرةغري  ائتمانية تسهيالت سقوف  
    ١٠,٩٢٢,٧٣٠,٠٠٠        ١٦,٦٩٥,٠٣٠,٠٠٠        عقود مقايضة العمالت  

            ٤٦,٨١٤,٧٨٣,٤٥٨        ٦٠,٤٥٥,٢٨٢,٢٥٣    
  :تعاقدية التزامات -ب
    ٩,٤٦٥,٧٠٠        ١٣,٦٥٩,٠٠٠      سنة لخال تستحق تشغيلية إجيارات عقود  
    ٤٧,٣٧٠,٣٤٥        ٥٥,٢٩١,٥٩٥      سنوات مخسإىل  سنة من تستحق تشغيلية إجيارات عقود  
    ٣٦,١٥٠,٢٢٥        ٢٧,٥٦٣,٤٧٥      سنوات مخس من أكثر خالل تستحق تشغيلية إجيارات عقود  

            ٩٢,٩٨٦,٢٧٠        ٩٦,٥١٤,٠٧٠    
  .املصرف فروع ارإجي عقود التشغيلية اإلجيار عقود متثل


