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   والخليج سورية بنك

  شركة مساهمة مغفلة سورية عامة 

  إيضاحات حول البيانات المالية
  ٩٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في 

    

  معلومات عامة  -١

/م.و) الصادر ٣٢( رقم الوزراء جملس رئاسة قرار مبوجب هلا الرتخيص مت عامة سورية مغفلة مسامهة شركة هو "البنك" م.م.ش واخلليج سورية بنك إن
 التجاري بالسجل مسجلة، ٢٠٠٧ شباط ١٠ بتاريخ الصادر أ.ل/١٠٥ رقم املركزي سورية مصرف إدارة جلنة وقرار ٢٠٠٦نيسان  ١٣بتاريخ 

 والقانون ٢٠٠٢ لعام ٢٣ رقم مصرف سورية املركزي ونظام النقد األساسي أحكامو  لقانون وختضع.٢٠٠٦ لعام الثاين تشرين ٢١ بتاريخ ١٤٧٦٥رقم

 رقم حتت املصارف لدى احلكومة مفوضية لدى البنك تسجيل مت. ٢٠٠٧ لعام ٣٣ رقم التجارة وقانون التنفيذية وتعليماته ٢٠٠١ لعام ٢٨ رقم

  .٢٠٠٧ شباط ١٠ تاريخ ١٤

 مت وقد الواحد، للسهم سورية لرية ٥٠٠ مسيةإ بقيمة سهم ٣,٠٠٠,٠٠٠ على موزع سورية لرية ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠قدره برأمسال البنك تأسس
 سورية لرية ٥٠٠ مسيةإ بقيمة سهم ٦,٠٠٠,٠٠٠ على موزع سورية لرية ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠إىل  ٢٠٠٧أيلول ١٦ بتاريخ ليصل املال رأس زيادة

 لتصبح البنك أسهم جتزئة على املوافقة متت ،٢٠١١ نيسان ٢٦ بتاريخ للمسامهني العادية غري العامة اهليئة اجتماع خاللد. الواح للسهم

 .٢٠١١ حزيران ٢٧خ تاري ١٨٨٣ رقم اإلقتصاد وزارة قرار مبوجب وذلك الواحد للسهم سورية لرية ١٠٠ بقيمة سهم ٣٠,٠٠٠,٠٠٠

 املسامهني قبل من البنك رأمسال زيادة على املوافقة متت حيث الزيادة املدفوع بعد البنك رأمسال من %٢٤,١٥ نسبته ما املتحد اخلليج بنك حصة تبلغ

 ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ البنك رأمسال ليصبح سورية ريةل ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ بلغمب ٢٠١٥آذار  ١٩ بتاريخ املنعقد العادية غري العامة اهليئة اجتماع يف

   تاريخ حىت سهم ٨,٥٠١,٤٠٥ـ ب االكتتاب متته. وتعديال ٢٠١٠ للعام ٣ رقم القانون ملتطلبات وفقاً  سورية لرية
قامت شركة اخلليج املتحد القابضة وهي الشركة القابضة لبنك اخلليج املتحد بشراء حصة البنك  ٢٠١٩شباط  ٢١بتاريخ  ،٢٠١٨ األول كانون ٣١

وحصة  %١٥,٥لرية سورية من زيادة رأس املال لتصبح حصة بنك اخلليج املتحد  ٢,١٧٠,٠٠٠,٠٠٠دينار أردين ما يعادل  ٣,٥٣٠,٩٨١مببلغ قدره 
 ٦,٠٢٠,١٤٠,٥٠٠ مبلغ ٢٠١٩ آذار ٣١ يف كما املدفوع املال رأس أصبحمن رأس املال املدفوع. وبذلك  %٣٦,٥ة شركة اخلليج املتحد القابض

  .سهم ٦٠,٢٠١,٤٠٥مقسم إىل  سورية لرية
رأس لرية سورية من زيادة  ٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠دينار أردين ما يعادل  ١,٢٥٢,١٣٤,٣٢قامت شركة الفتوح باالكتتاب مببلغ  ٢٠١٩حزيران ١٣بتاريخ 

سهم من عدة  ٣,٠٩٢,٥٢٤ـ مت االكتتاب ب ٢٠١٩ حزيران ٢٤بتاريخ و  ،من رأس املال املكتتب به %١٥,٤٩املال لتصبح حصة شركة الفتوح 
  .سهم ٧٠,٩٩٣,٩٢٩لرية سورية مقسم إىل  ٧,٠٩٩,٣٩٢,٩٠٠مبلغ  ٢٠١٩حزيران  ٣٠مسامهني وبذلك أصبح رأس املال املدفوع كما يف 

متت آخر عملية بيع لألسهم، وعليه مت استكمال عملية االكتتاب بكامل أسهم زيادة رأس املال، لتصبح قيمة رأس املال  ٢٠١٩أيلول  ١٠بتاريخ 
  سهم. ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية مقسمة على  ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠املدفوع 

كانون   ٣١على التوايل كما يف  %٢١,٧، %١١، %٩,٣إن نسبة بنك اخلليج املتحد، شركة الفتوح، شركة اخلليج املتحد من رأس املال املدفوع هي 
  .٢٠١٩األول 
 مرخص فرع ١١ وعددها السورية العربية اجلمهورية داخل وفروعه دمشق يف الرئيسي مركزه خالل من واملالية املصرفية األعمال مجيع بتقدمي البنك يقوم

    .والالذقية ومحص ومحاه وطرطوس وحلب دمشق وريف دمشق يف موزعة ٢٠١٨ األول كانون ٣١ يف كما
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رية املركزي، حيث مت بعد موافقة مصرف سو  روديرالزو  ومحص (ريف دمشق)التل يف ٢٠١٢ عام خالل للبنك فروع ثالثة يف اً تمؤق العمل إيقاف مت لقد
  مع استمرار سريان رخصة الفروع الثالثة واملوافقة على اإليقاف املؤقت. ٢٠١٦عام الخالل فرع دير الزور  تسليم

 . أيار ٢٩ شارع - دمشق - السورية العربية اجلمهورية هو املسجل الرئيسي البنك عنوان إن

 .٢٠٠٧ حزيران ١٣ بتاريخ املصريف نشاطه مبمارسة البنك بدأ

 .املالية لألوراق دمشق سوق يف مدرجة البنك أسهم إن

 ٧٠رف خالل االجتماع رقم للمص املالية البيانات على على تفويض نائب رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي باملوافقة والتوقيع اإلدارة جملس وافق
أيار  ١٨ بتاريخ ٢٠١٩كانون األول  ٣١ يفللسنة املنتهية  ، والذي بدورهم وافقوا على البيانات املالية للمصرف٢٠٢٠شباط  ٢٢املنعقد بتاريخ 

٢٠٢٠. 

  
  تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   -٢

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة .١

تطبيق  بسبب تأجيل يف سوريةوفقاً للسياسات احملاسبية املتبعة  ٢٠١٨كانون األول   ٣١بإعداد البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف قام املصرف 
) لعام ١، وذلك وفقًا لقرار جملس احملاسبة والتدقيق يف سورية يف جلسته رقم (٢٠١٩كانون الثاين   ١) لغاية ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

  .٢٠١٨شباط  ٢٥الصادر عن هيئة األوراق واألسواق املالية بتاريخ  ١٣والتعميم رقم  ٢٠١٨

رض على ، واليت تف""تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ألول مرة١، بتطبيق متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٢٠١٩يف عام  املصرف قام
  ذه املعايري.هإىل  املنشأة أن حتّضر وتعرض بيان مركز مايل افتتاحي معّد وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية يف تاريخ التحول

  معايري الدولية للتقارير املالية املذكورة أدناه، تأثري هام على البيانات املالية للمصرف:كان لل

  "األدوات المالية" ٩المعيار الدولي التقارير المالية رقم   .١،١

ث كان تاريخ التطبيق ، حي٢٠١٤الصادر عن اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة يف متوز  ٩اعتمد املصرف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
األدوات املالية  ٧. اعتمد املصرف التعديالت املرتبطة باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٢٠١٨كانون الثاين   ١املبدئي هلذا املعيار يف 

  .٢٠١٨"اإلفصاحات" واليت مت تطبيقها على اإلفصاحات للعام 

  ت جديدة خبصوص:متطلبا ٩يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

  .تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية  -أ

  .تدين قيمة املوجودات املالية  -ب

 سياسة التحوط العامة.  -ج

  االنتقال.  -د

  تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية:  أ)

بتقييم أسس تصنيف وقياس املوجودات قام والذي  ٩، طبق املصرف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٢٠١٩كانون الثاين   ١بتاريخ 
    .٢٠١٨كانون الثاين   ١واملطلوبات املالية القائمة بتاريخ 
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، يتم قياسها بشكل الحق إما بالقيمة املطفأة أو القيمة العادلة، بناًء ٩مجيع املوجودات املالية ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  املوجودات املالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات املالية: على منوذج أعمال املنشأة إلدارة

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

  على املبلغ األصلي القائم.

ا ضمن منوذج أعمال FVTOCIاآلخر (تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  - )، أدوات الدين اليت يتم االحتفاظ 
ية لألصل املايل، يف عن الشروط التعاقد ية، وينشأيتم حتقيق هدفه من خالل حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول املال

  تواريخ حمددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم.

  ).FVTPLخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة (كافة أدوات الدين وحقوق امللكية األ  قياسيتم  -

  باختيارات ال رجوع عنها، عند اإلثبات / االعرتاف األويل ألصل مايل. قوميميكن للمصرف أن  -

 الستثماراتلعرض ضمن الدخل الشامل اآلخر التغريات الالحقة يف القيمة العادلة ي تار، بشكل الرجوع عنه أنخيللمصرف أن  ميكن -
ا للمتاجرة أو ال متثل ا من قبل ا/  يف أدوات حقوق ملكية غري حمتفظ    لشاري يف عملية اندماج أعمال.معرتف 

ضمن األدوات املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر،  يصنفتار، بشكل ال رجوع عنه، أن خيميكن للمصرف أن  -
زيل يأدوات دين ينطبق عليها شروط القياس بالقيمة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذا كان هذا اخليار 

  احملاسيب. طابقأو يقلص بشكل جوهري عدم الت

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يعاد تصنيف األرباح أو اخلسائر  ةيتم إلغاء إثبات أدوات دين مقاس عندما -
ا سابقًا ضمن الدخل الشامل اآلخر، من حقوق امللكية صنيف. على أنه تعديل إعادة تاألرباح أو اخلسائر إىل  اجملمعة، املعرتف 

أو  رباحأما يف حال مت إلغاء تثبيت أدوات حقوق ملكية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم حتويل األ
ا سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر،   املدورة. رباحاألإىل  اخلسائر اجملمعة املعرتف 

يمة العادلة من دوات الدين املقاسة بالقيمة املطفأة أو القألائر االئتمانية املتوقعة بالنسبة قوم املصرف بتخصيص مؤونة مقابل اخلسي -
  خالل الدخل الشامل اآلخر (الفقرة ب أدناه)

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

  تدين قيمة املوجودات املالية:  ب)
بنموذج "اخلسارة االئتمانية  ٣٩منوذج "اخلسارة املتكبدة" ضمن معيار احملاسبة الدويل رقم  ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم يستبدل 

قعة يف و االعرتاف باخلسائر االئتمانية املتوقعة والتغريات يف هذه اخلسائر االئتمانية املت ٩املتوقعة". يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
من  داية كل فرتة مالية من أجل إظهار أثر التغريات يف األخطار االئتمانية من تاريخ االعرتاف األساسي للموجودات املالية، أي أنه مل يع

  الضروري انتظار حدث من أجل االعرتاف باخلسائر االئتمانية.
القيمة العادلة يت يتم قياسها بالكلفة املطفأة (تشمل أدوات الدين املقاسة بينطبق منوذج اخنفاض القيمة اجلديد على مجيع املوجودات املالية ال

  من خالل الدخل الشامل اآلخر). كما ينطبق هذا النموذج على بعض التزامات الدين وعقود الضمان املايل.
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  يلي:عتمد املصرف لقياس تدين قيمة املوجودات املالية على تصنيفها ضمن إحدى املراحل الثالث كما ي
شهراً. تتضمن األدوات املالية اليت مل تشهد زيادة جوهرية باملخاطر االئتمانية من تاريخ  ١٢: خسارة ائتمانية متوقعة ملدة المرحلة األولى

  االعرتاف األويل. بالنسبة هلذه املوجودات املالية، يتم احتساب الفوائد بناًء على القيمة الدفرتية قبل خسائر التدين.
: خسارة ائتمانية متوقعة على مدى احلياة. تتضمن األدوات املالية اليت شهدت زيادة جوهرية باملخاطر االئتمانية من تاريخ الثانيةالمرحلة 

تنتج ليت ااالعرتاف األويل، لكن دون وجود دالئل موضوعية على تدين القيمة. يتم احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
الوقوع على مدى حياة األصل املايل. يتم احتساب الفوائد على القيمة الدفرتية قبل خسائر عن مجيع األحداث احملتملة 

  التدين.
: خسارة ائتمانية متوقعة على مدى احلياة. تتضمن األدوات املالية ذات داللة موضوعية على تدين قيمتها بنهاية الفرتة المرحلة الثالثة

  املالية.

  ملتوقعة على مدى حياة األصل املايل.يتم احتساب اخلسائر االئتمانية ا

، على قيم املوجودات املالية وحقوق امللكية، مفصل يف الفقرة ٩إن أثر تطبيق منوذج تدين القيمة حسب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  "د" أدناه.

  :العامة سياسة التحوط  ج)

بية جديدة للتحوط واليت توازن سياسة التحوط مع سياسة إدارة املخاطر. ال يغطي ، قواعد حماس٩رقم يتضمن املعيار الدويل للتقارير املالية 
بصدد العمل على مشروع  IASBجملس املعايري احملاسبية الدولية سياسة التحوط الكلي، حيث أن  ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

ذا اخلصوص.   مستقل 

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

  .٩ة رقم للتقارير املالي

  .للمصرف املاليةالبيانات مل يكن لتطبيق هذه املتطلبات اجلديدة أي أثر على 

  االنتقال:  د)

  بأثر رجعي، باستثناء املذكورة أدناه: ٩مت تطبيق التغريات بالسياسات احملاسبية الناجتة عن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
يف الرصيد االفتتاحي لألرباح  ٩لألصول وااللتزامات املالية الناجتة عن تطبيق املعيار الدويل رقم مت قيد الفروقات يف القيم الدفرتية  -

 .٢٠١٨كانون الثاين   ١املدورة كما يف 

  اعتمد املصرف على وقائع معروفة بتاريخ التطبيق األساسي، للقيام بالتقديرات التالية: -
  املايل.صل منوذج األعمال الذي حيتفظ باألحتديد  
  ا للمتاجرة ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة من  بعضتصنيف االستثمارات بأدوات حقوق ملكية غري حمتفظ 

  ).FVTOCIخالل الدخل الشامل اآلخر (
 ية لألصل املايل، ن املخاطر االئتمانأألداة الدين خطر ائتماين متدين، اعترب املصرف  التطبيق األويل، ويف حال كان بتاريخ

  تزداد بشكل كبري من تاريخ االعرتاف األويل باألصل.مل 
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  أثر التغيرات بالتصنيف والقياس
  .٢٠١٨كانون الثاين   ١للموجودات واملطلوبات املالية كما يف أثر على القيم الدفرتية  ٩باستثناء بنود البيانات املالية املذكورة أدناه، مل يكن لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

  التصنيف حسب            التصنيف حسب    
   ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم             ٣٩المعيار المحاسبة الدولي للتقارير المالية رقم     
    ٢٠١٨كانون الثاني   ١كما في       القياس      ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في     
        الخسائر                       
    القيمة      التصنيف      المجموع      االئتمانية المتوقعة      إعادة تصنيف      القيمة      التصنيف    

  الموجودات  
    ١٦,٦٧٢,٩٢٢,٧٥٦    التكلفة املطفأة    )  ٤٠,٠٤١,٢١٦(  )  ٤٠,٠٤١,٢١٦(    -      ١٦,٧١٢,٩٦٣,٩٧٢    التكلفة املطفأة مصرف سورية املركزيلدى  نقد وأرصدة

    ٢٣,٤٧٨,٣١٨,٠٣١    التكلفة املطفأة    )  ٢٠٨,٧٢٧,٣٥٧(  )  ٢٠٨,٧٢٧,٣٥٧(    -      ٢٣,٦٨٧,٠٤٥,٣٨٨    التكلفة املطفأة  مصارفأرصدة لدى 
    ٦,٤٨١,٧٥٧,٧٩٥    التكلفة املطفأة      ٤١٥,٤٤٠,٢٦٩    ٤١٥,٤٤٠,٢٦٩    -      ٦,٠٦٦,٣١٧,٥٢٦    التكلفة املطفأة  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة

   ١,٦٣٧,٨٥٤,٦٨٩    التكلفة املطفأة    )  ٢٩,٥٠٢,٤٢١(  )  ٢٩,٥٠٢,٤٢١(    -      ١,٦٦٧,٣٥٧,١١٠    التكلفة املطفأة  سورية املركزي وديعة جممد لدى مصرف

  المطلوبات  
  )  ٦٠,٣٧٦,٣٢٢(          ٤١,٩٤٥,٠٣٢    ٤١,٩٤٥,٠٣٢    -    )  ١٠٢,٣٢١,٣٥٤(     متنوعة خمصصات

  حقوق الملكية  
    -            ٨٨,١٠٩,٧٥٣    -      ٨٨,١٠٩,٧٥٣  )  ٨٨,١٠٩,٧٥٣(     احتياطي عام خماطر متويل

   ٩,٧٩٩,٩٨٤,٨٢٩        )  ٢٦٧,٢٢٤,٠٦٠(    -    )  ٢٦٧,٢٢٤,٠٦٠(    ١٠,٠٦٧,٢٠٨,٨٨٩        خسائر مرتاكمة حمققة
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، مقارنة مع متطلبات ٩إن األثر على خمصص التدين يف القيمة احملتسب وفق متطلبات منوذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  لرية سورية موزعة كما يلي: ٦٧٩,٧٣٨,٤١١هو  ٢٠١٨كانون الثاين   ١كما يف   ٣٩املعيار الدويل للمحاسبة رقم 

    سوريةليرة       
    ٤٠,٠٤١,٢١٦ املصرف املركزيلدى  نقد وأرصدة

    ٢٠٨,٧٢٧,٣٥٧  أرصدة لدى مصارف
    ٤٤٢,٦٦٢,٤٤٩  خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة

    ٢٩,٥٠٢,٤٢١  وديعة جممدة لدى املصرف املركزي
  )  ٤١,١٩٥,٠٣٢(  خمصصات متنوعة

    ٦٧٩,٧٣٨,٤١١    
  هو كما مبني أدناه: ٩إن األثر املتوقع لتطبيق املعيار الدويل التقارير املالية رقم 

    ليرة سورية      
      ٦٧٩,٧٣٨,٤١١    إمجايل خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  
  )  ٦٧٩,٧٣٨,٤١١(  املبالغ احملولة من خمصصات خسائر التدين احملتسبة على اخلسارة اجلماعية  
      -    

  هو كالتايل: ٢٠١٨كانون األول   ٣١يف إن األثر على البيانات املالية املنشورة كما 
  بيان الوضع المالي:

    ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في           
    بعد التعديل          التعديالت          قبل التعديل          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  املوجودات
      ١٣,٢٥٤,٥١٥,١٧٩    )  ١٣,٥٥٢,١٥٩(      ١٣,٢٦٨,٠٦٧,٣٣٨   لدى مصرف سورية املركزي نقد وأرصدة

      ٢٢,١٩٤,٦٤٩,٠٧٦    )  ٢٥٣,٨١٣,١٤٠(      ٢٢,٤٤٨,٤٦٢,٢١٦   لدى مصارف أرصدة
     ١,١٧٥,٠٤٩,٧٢٦    )  ٢١,٤٣٠,٢٧٤(      ١,١٩٦,٤٨٠,٠٠٠    إيداعات لدى مصارف

      ٦,٨٩٢,٤٧٧,٤٦٢        ٢٤٢,٥٦٧,٥٢٦        ٦,٦٤٩,٩٠٩,٩٣٦    ئتمانية املباشرةصايف التسهيالت اال
      ١,٦٤٢,٨٤٧,٦٩٩    )  ٢٩,٥٠٢,٤٢١(      ١,٦٧٢,٣٥٠,١٢٠    وديعة جممدة لدى املصرف املركزي

  املطلوبات
      ٤٢,٩٧١,٣٧٩    )  ٣٩,٨٨٣,٤٩٥(      ٨٢,٨٥٤,٨٧٤    خمصصات متنوعة
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  العقود مع العمالء""اإليراد من  ١٥رقم المالية  للتقارير الدولير االمعي  .٢،١

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

  للمصرف.البيانات املالية مل يكن له أي أثر على  ١٥أن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  املصرفقدر 

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

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

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

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

  لدويل ة باملعيار احملاسبة اتغيريات جوهرية على املعاجلة احملاسبية يف قيود املؤجر مقارن ١٦مل يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  .١٧رقم 

  أثر التعريف الجديد لعقود اإليجار

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

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

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

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

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

ود ديد لعقود اإلجيار لن يغري بشكل جذري نطاق العقود اليت ينطبق عليها تعريف عققام املصرف بدراسة مفصلة أظهرت أن التعريف اجل
  اإلجيار.

  أثر السياسات المحاسبية للمستأجر

  اإليجارات التشغيلية
، ١٧بة الدويل رقم احملاس، املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار املصنفة سابقاً كتشغيلية وفقاً ملعيار ١٦سيغري املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  واليت كانت تظهر كبنود خارج امليزانية.
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  بتاريخ التطبيق األويل للمعيار الدويل للتقارير املالية، سيقوم املصرف:
تقبلية املرتتبة ، تعادل القيمة احلالية للدفعات املساملاليةالبيانات باالعرتاف حبق االستخدام ألصول ومستحقات مالية مقابلة يف  -

 على العقد.
 استهالك حق استخدام األصول والفوائد على االلتزامات املالية يف بيان الدخل املوحد املرحلي املوجز. -
فصل املبالغ املدفوعة بني القيمة األساسية (تصنف ضمن النشاطات التمويلية) والفوائد (تصنف ضمن النشاطات التشغيلية)  -

 رحلي املوجز.وذلك يف بيان التدفقات النقدية املوحد امل

حملاسبة اسيتم االعرتاف باحلوافز (مثًال فرتة إجيار جمانية) كجزء من قيمة حق استخدام األصل وااللتزامات املالية املرتتبة، بينما كان معيار 
ا بطريقة القسط الثابت وختفيضها من مصاريف اإلجيار. ١٧الدويل رقم    ينص على االعرتاف 

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

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

  .١٦رقم 
  
  المعايير المحاسبية  -٣

  أسس إعداد البيانات المالية
  املالية للمصرف وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية، ووفقاً للقوانني احمللية النافذة وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف.مت إعداد البيانات 

 املتبعة احملاسبية السياسات أهم

  :األجنبية العمالت  (أ)

. بتاريخ  تسجيلها على أساس أسعار القطع السائدة بتواريخ العمليات إن العمليات اجملراة بعمالت غري عملة إعداد التقارير املالية (عمالت أجنبية) يتم
لرية سورية  ٤٣٦يث بلغ ح حتويل البنود املالية بالعمالت األجنبية على أساس أسعار القطع السائدة بتاريخ بيان الوضع املايل كل بيان وضع مايل يتم

البنود غري املالية  إن .)٢٠١٨األول  كانون  ٣١كما يف  لرية سورية للدوالر األمريكي ٤٣٦(مقابل  ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما يف   للدوالر األمريكي
ن إعادلة. ساس أسعار القطع السائدة يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة الأساس القيمة العادلة يعاد حتويلها على أبالعمالت األجنبية املسجلة على 

  ساس الكلفة التارخيية بعملة أجنبية ال يعاد حتويلها.ألى البنود غري املالية اليت جرى تقييمها ع
عمالت واخلسائر يف الفرتة اليت نشأت فيها، باستثناء فروقات القطع على العمليات املنفذة بقصد التحّوط ملخاطر حمددة ب رباحتقيد فروقات القطع يف األ

ا يتم تسجيلها نشاط أجنيب من غري املقرر أو املتوقع تسديدهإىل  من أو دائنة متوجبةرصدة مدينة مطلوبة أأجنبية وفروقات القطع على بنـود مالية متثل 
لتفرغ عن صايف عند ابيان الدخل ومن مث تقيد يف  لكيةعمالت أجنبية ضمن حقوق امل يف الدخل الشامل اآلخر وإظهارها يف حساب فـروقات حتويل

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

ا مبدئياً  ات املالية دبالقيمة العادلة. كما ُتضـاف تكاليف املعامالت املتعلقة مباشرة باقتناء أو إصدار املوجو  تُقاس املوجودات واملطلوبات املالية املعرتف 
جودات املالية أو القيمة العادلة للمو إىل  )األرباح أو اخلســـــــــــــــائرواملطلوبـات املـاليـة (خبالف املوجودات املـاليـة واملطلوبـات املـاليـة بالقيمة العادلة من خالل 

ات مالية أو تعلقة مباشـــــــــــــــرة باقتناء موجوداملطلوبـات املـالية، أو تطرح منها، حســـــــــــــــب اإلقتضـــــــــــــــاء، عند اإلعرتاف األويل. كما تُثبت تكاليف املعاملة امل
  .مباشرة يف الربح أو اخلسارة ئرأو اخلسا ألرباحمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل ا

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

 م األول)؛اليو منذ من أسواق ميكن مالحظتها، فإنه يُعرتف بالفرق يف الربح أو اخلسارة عند اإلعرتاف األويل (أي ربح أو خسارة 

يوم األول من ال منذ يل ربح أو خسارةسجخرى، تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر املعاملة (أي أنه سيتم تيف مجيع احلاالت األ •
  خالل تضمينه / تضمينها يف القيمة الدفرتية األولية لألصل أو اإللتزام).

ن تغيري يف عامل احلد الذي ينشـــأ فيه عإىل  ، فقطمنطقيالربح أو اخلســـارة على أســـاس إىل  الربح أو اخلســـارة املؤجلة تســـجيلعرتاف األويل، يتم بعد اال
  .(مبا يف ذلك الوقت) يأخذه املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعري األصل أو اإللتزام

  املوجودات املالية
ا يف تاريخ املتاجرة حيث يكون شراء أو سليم األصل املايل بيع أحد األصول املالية مبوجب عقد تتطلب شروطه ت تُثبت مجيع املوجودات املالية ويعرتف 

ة املصــنفة على تكاليف املعاملة، باســتثناء تلك املوجودات املاليإىل  ضــمن اإلطار الزمين احملدد من الســوق املعين، ويقاس مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضــافة
). كما تُثبت تكاليف املعامالت املتعلقة مباشـرة باقتناء موجودات مالية مصنفة بالقيمة FVTPL( أسـاس القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسـائر

 .العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مباشرة يف الربح أو اخلسارة

ا واليت تقع ضـــــمن نطاق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية  الحقاً بالكلفة املطفأة أو القيمة العادلة  ٩رقم جيب قياس مجيع املوجودات املالية املعرتف 
 :على أساس منوذج أعمال املنشأة إلدارة األصول املالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية. وعلى وجه التحديد

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

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

ا للبيع) واستثمارات  • ألسهم بعد ذلك اتُقاس مجيع أدوات الدين األخرى (مثل أدوات الدين اليت تدار على أساس القيمة العادلة أو احملتفظ 
 .عادلة من خالل الربح أو اخلسارةبالقيمة ال

  :ى حدةعلى أساس كل أصل عل ةاملالي باملوجوداتختيار / التعيني غري القابل لإللغاء بعد االعرتاف األويل ومع ذلك، جيوز للمصرف إجراء اال
ا للمتاجرة أو إلعتبار أسهم غري حمتفظ جيوز للمصرف أن خيتار بشكل غري قابل لإللغاء إدراج التغيريات الالحقة يف القيمة العادلة الستثمار  •

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

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

    .كبري (يشار إليه خبيار القيمة العادلة)
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 خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات الدين بالكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من  )ج(

لتصـــــنيف األصـــــل املايل. كما حيدد املصـــــرف مناذج العمل على مســـــتوى يعكس كيفية إدارة  أســـــاســـــياً  يعترب تقييم مناذج العمل إلدارة األصـــــول املالية أمراً 
ة، وبالتايل اإلدارة فيما يتعلق بأداة فردي لتحقيق هدف أعمال معني. ال يعتمد منوذج العمل اخلاص باملصـــــــــــرف على نوايا جمموعات األصـــــــــــول املالية معاً 

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

نقدية. حتدد للدى املصــــــرف أكثر من منوذج أعمال واحد إلدارة أدواته املالية اليت تعكس كيفية إدارة املصــــــرف ألصــــــوله املالية من أجل توليد التدفقات ا
 .عمال املصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول املالية أو كليهمامناذج أ

، يُعاد تصـــنيف الربح / اخلســـارة املرتاكمة املعرتف (FVTOCI)  رعندما ُتســـتبعد أداة الدين املقاســـة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــامل اآلخ
ا  ةالربح أو اخلســارة. وعلى النقيض من ذلك، وخبصــوص االســتثمار يف األســهم املعينإىل  من حقوق امللكية ســابقاً يف الدخل الشــامل اآلخرا  على أ

ا ســـابقاً يف الدخل الشـــامل   الحقاً  آلخرامقاســـة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــامل اآلخر، ال يعاد تصـــنيف الربح / اخلســـارة املرتاكمة املعرتف 
  .الربح أو اخلسارة ولكن حتول ضمن حقوق امللكيةإىل 

  .ختضع أدوات الدين اليت تقاس الحقاً بالكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للتدين
لقيمة العادلة من ا  تفي بالكلفة املطفأة أو معايرييف فرتة التقرير احلالية والســــــــــــــابقة، طبق املصــــــــــــــرف خيار القيمة العادلة وكذلك حدد أدوات الدين اليت

  ).FVTPL( ئرأو اخلسا رباحاأل ) كما مت قياسها بالقيمة العادلة من خاللFVTOCI(خالل الدخل الشامل اآلخر 
 رئأو اخلسا رباحاملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األ

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

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

ا  • ا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو االحتفاظ  ا يف منوذج أعمال خبالف االحتفاظ   بيعها ؛ أوو املوجودات احملتفظ 

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

  يف الربح أو اخلسارة. لقياسدة اعاإ ناجتة عن خسائرح أو باأر بأية عرتافالامع ، لةدلعاا بالقيمة تقاس هذه املوجودات
 إعادة التصنيف

طلبات التصنيف والقياس . تسري متاملالية املتأثرة املوجودات تصنيف، فإنه يعاد مبوجودات ماليةتفظ مبوجبه املصرف حيي الذ تغري منوذج األعمالإذا 
ي ينتج عنه إعادة تصنيف اليت تعقب التغيري يف منوذج األعمال والذ من اليوم األول من فرتة التقرير األويل اً املتعلقة بالفئة اجلديدة بأثر مستقبلي اعتبار 

  لمصرف. لصول املالية األ
  املوجودات املالية تدين قيمة

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

 .القروض والسلف للبنوك •

 قروض ودفعات مقدمة للعمالء. •

 مدينون مبوجب قبوالت. •

 راق استثمار الديون.أو  •

 التزامات القروض الصادرة.  •

 .عقود الضمان املايل الصادرة •
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 .ال يتم إثبات خسارة تدين القيمة يف استثمارات األسهم

اإلئتمان خســـائر  عتبارها بشـــكل منفصـــل أدناه)، جيب قياسا(اليت يتم  (POCI) باســـتثناء املوجودات املالية املشـــرتاة أو الناشـــئة ذات التدين االئتماين
  :من خالل خمصص خسارة مببلغ مساوي املتوقعة

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

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

املتوقعة على مدى احلياة لألداة املالية إذا زادت خماطر االئتمان على تلك األداة املالية بشــــــكل كبري منذ  ئتمانيةخســــــارة للخســــــارة اال تكوين مؤونةجيب 
 . شهراً  ١٢ املتوقعة ملدة ئتمانيةاخلسارة اال مببلغ يعادل املتوقعة ئتمانيةاخلسارة اال االعرتاف األويل. وخبصوص مجيع األدوات املالية األخرى، تقاس

ا القيمة احلالية للفرق بني التدفقاتاملتوقعة هي تقدير مرجح باال ئتمانيةاخلســــــائر االإن  النقدية  حتمالية للقيمة احلالية خلســــــائر االئتمان، وتقاس على أ
صـــادية مســـتقبلية، خمصـــومة ســـيناريوهات اقتتوقع املصـــرف تلقيها واليت تنشـــأ من ترجيح عدة ياملســـتحقة للمصـــرف مبوجب العقد والتدفقات النقدية اليت 

  .لألصل ليةوفقاً لسعر الفائدة الفع
هي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعاقدية املستحقة  املتوقعة ئتمانيةاخلسارة اال خبصوص التزامات القروض غري املسحوبة، فإن •

 توقع املصرف تلقيها يف حالة السحب من القرض ؛ ويليت للمصرف إذا قام املقرتض بسحب القرض والتدفقات النقدية ا

 هي الفرق بني املدفوعات املتوقعة لتسديد حامل أداة الدين املضمونة ناقصاً  املتوقعة ئتمانيةاخلسارة اال خبصوص عقود الضمان املايل، فإن •
 .توقع املصرف استالمها من املالك أو املدين أو أي طرف آخريأي مبالغ 

على أســـــاس فردي، أو على أســـــاس مجاعي حملافظ القروض اليت تتقاســـــم خصـــــائص خماطر اقتصـــــادية مماثلة.  املتوقعة ئتمانيةف اخلســـــارة االيقيس املصـــــر 
القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة لألصــل باســتخدام ســعر الفائدة الفعال األصــلي لألصــل، بصــرف النظر عما إذا  إىل  ويســتند قياس بدل اخلســارة

  .كان يُقاس على أساس فردي أو على أساس مجاعي

 ئتمانياً ااملوجودات املالية املتدنية 

 . ويشــارلموجودات املاليةلعند وقوع حدث أو أكثر له تأثري ضــار على التدفقات النقدية املســتقبلية املقدرة  ائتمانياً  ةاملالي وجوداتحيصــل "التدين" يف امل
 :بيانات ميكن مالحظتها حول األحداث التاليةئتماين . تشمل األدلة على التدين اال٣كموجودات املرحلة ئتماين  اال املوجودات املالية ذات التدينإىل 

 صعوبة مالية كبرية للمقرتض أو املصدر ؛ أو •

 خرق للعقد مثل احلدث االفرتاضي أو املتأخر ؛ أو •

 بالصعوبة املالية للمقرتض، تنازًال ؛ أو، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق قيام املصرف مبنح املقرتض •

 اختفاء سوق نشط لألوراق املالية بسبب الصعوبات املالية ؛ أو •

 .شراء أصل مايل بسعر خمفض ختفيضاً كبرياً يعكس خسائر االئتمان املتكبدة •

موجودات ذات إىل  يةاألصول املال ولاث يف حتوبدًال من ذلك، قد يتسـبب التأثري املشرتك لعدة أحد، حتديد حدث منفرد يقوم املصـرف ويف حال تعذر
 القيمةأو  املطفأة بالكلفة ةساملقا املوجودات املالية اليت متثل لدينألدوات اائتماين قد حصل تدين  نکاإذا ما يقوم املصرف بتقييم . قيمة ائتمانية متدنية

العائدة و  الدين الســــياديةئتماين يف أدوات ان هناك تدين کاإذا ما  لتقييم. تقرير كل تاريخفي  (FVTOCI) ل الدخل الشـــامل اآلخرخال منلة دلعاا
  .زيادة التمويلعلی  ملقرتضاعائدات السندات والتصنيف االئتماين وقدرة  عوامل مثلللشركات، يعترب املصرف 
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 )POCI( ائتمانياً املوجودات املالية املشرتاة أو املنشأة املتدنية 

ألن األصل يكون ذو قيمة ائتمانية منخفضة عند  ) بطريقة خمتلفة نظراً POCI( ائتمانياً يتم التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنشأة املتدنية 
ذ االعرتاف األويل  ناملتوقعة على مدى احلياة م ئتمانيةاالعرتاف األويل. وخبصوص هذه املوجودات، يستدرك املصرف مجيع التغريات يف اخلسارة اال

  .لقيمةحتقيق مكاسب تدين اإىل  كمخصص خسارة، وتستدرك أي تغيريات يف الربح أو اخلسارة. يؤدي التغيري اإلجيايب ملثل هذه األصول
  التخلف عن السداد

 قياس قيمة اخلسارة املتوقعة. يستخدم تعريف التخلف عن السداد يف ئتمانيةيُعترب تعريف التخلف عن السداد أمراً يف غاية األمهية عند حتديد اخلسارة اال
شهراً أو ملدى احلياة، ألن التخلف عن السداد  ١٢ملدة  املتوقعة ئتمانيةاخلسارة االإىل  املتوقعة ويف حتديد ما إذا كان خمصص اخلسارة يستند ئتمانيةاال

وحتديد الزيادة الكبرية يف  املتوقعة ئتمانيةاخلسائر اال اليت تؤثر على كل من قياس ؛ )Probability of Default(هو أحد مكونات نسبة احتمال التعثر 
  .خماطر االئتمان

  :يعترب املصرف ما يلي مبثابة حدث ختلف عن السداد
 املصرف ؛ أوإىل  يوماً خبصوص أي التزام ائتماين مهم ٩٠ختلف املقرتض عن السداد ألكثر من  •
 .للمصرف بالكامل ئتمانيةيدفع املقرتض التزاماته االمن غري احملتمل أن  •

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

املعلومات اليت  دعند تقييم ما إذا كان من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزامه االئتماين، يأخذ املصرف يف احلسبان املؤشرات النوعية والكمية. وتعتم
إلقراض بالتجزئة. وهو أمر غري مناسب ل م على نوع األصل، وعلى سبيل املثال يف اإلقراض املؤسسي، فإن املؤشر النوعي املستخدم هو خرق العهود،تقيّ 

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

  الزيادة الكبرية يف خماطر االئتمان
ا كانت هناك ذيراقب املصرف مجيع املوجودات املالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتقييم ما إ

 يادة كبرية يف خماطر االئتمان، فإن املصرف يقيس خمصصات اخلسارة على أساسزيادة كبرية يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف األويل. إذا كانت هناك ز 
 .شهراً  ١٢املتوقعة مدى احلياة بدًال من  ئتمانيةاخلسارة اال

حدوث التخلف يف  طراعند تقييم ما إذا كانت خماطر االئتمان على األداة املالية قد ارتفعت ارتفاعاً كبرياً منذ االعرتاف األويل، يقوم املصرف مبقارنة خم
قاق اإلستحقاق املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث ختلف عن السداد كان متوقعاً لفرتة االستحإىل  السداد على األداة املالية يف تاريخ التقرير استناداً 

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

  ستقبلية.مبا يف ذلك املعلومات املئتماين للمصرف وتقييم اخلبري اال
 املالية وجوداتتعديل واستبعاد امل

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

التدفقات النقدية  ىباإلضافة لذلك، سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القائمة لقرض قائم تعديالً حىت إذا مل تؤثر هذه املواثيق اجلديدة أو املعدلة بعد عل
ائدة الذي على ما إذا كان امليثاق مستوفياً أم ال ( على سبيل املثال التغيري يف زيادة معدل الف عتماداً على الفور ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية ا

  .ينشأ عندما يتم خرق املواثيق)
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عدم االعرتاف ىل إ لسياسة املصرف، يؤدي التعديل اً عرتاف. ووفقإلغاء االإىل  قيم املصرف ما إذا كان هذا التعديل يؤديي، املوجودات املاليةعند تعديل 
  عندما ينتج عنه اختالف كبري يف الشروط. 

عرتاف باألصل املايل فقط عندما تنتهي صالحية احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية لألصل (مبا يف ذلك انتهاء الصالحية الناجتة عن يلغي املصرف اال
تفظ حيأو  كيان آخر. إذا مل حيول املصرفإىل    وكافة خماطر ومزايا ملكية األصلحد كبري)، أو عندما حيول األصل املايلإىل  التعديل مع شروط خمتلفة

ا يف األصل وا لتزام املرتبط البكافة خماطر ومزايا امللكية بشكل جوهري واستمر يف السيطرة على املوجودات احملولة، فإن املصرف يعرتف حبصته احملتفظ 
قر ياملصرف بكافة خماطر ومزايا ملكية األصل املايل احملول، فإن املصرف يستمر يف اإلعرتاف باألصل املايل و ضطر لدفعها. إذا احتفظ يباملبالغ اليت قد 

 .قرتاض مضمون للعائدات املستلمةاب أيضاً 

لم واملدين واألرباح/ اخلسائر توجمموع اإلعتبار املس لموجوداتبالكامل، فإنه يُعرتف بالفرق بني القيمة الدفرتية ل باملوجودات املاليةعند إلغاء اإلعرتاف 
ا يف الدخل الشامل اآلخر و   مة العادلةمت يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارة، بإستثناء االستثمار يف األسهم احملددة بالقيتراكاملرتاكمة اليت مت إثبا

ا سابقاً ، حيث ال تصنف األرباح / اخلسائر املرتاكمة (FVTOCI) من خالل الدخل الشامل اآلخر الربح أو  إىل يف الدخل الشامل اآلخر املعرتف 
  .اخلسارة

)، فإن ةاحملول اتملوجودخبالف بالكامل (على سبيل املثال عندما حيتفظ املصرف خبيار إعادة شراء جزء من ا باملوجودات املاليةعرتاف عند إلغاء اال
عرتف به على أساس ي عديدرجه كتحسني مستمر واجلزء الذي مل يزال ياجلزء الذي ما  بني للموجودات املاليةاملصرف خيصص القيمة الدفرتية السابقة 

موع اإلعتبار جمالقيم العادلة النسبية لتلك األجزاء يف تاريخ التحويل. يتم إثبات الفرق بني القيمة الدفرتية املخصصة للجزء الذي مل يعد معرتف به و 
ا يف الدخل الشامل اآلخر يف الربح أو اخلسارة. يتم توزيع املستلم للجزء الذي مل يعد معرتف به وأي أ رباح / خسائر تراكمية ُخصصت له واعرتف 

ا يف الدخل الشامل اآلخر بني اجلزء الذي ما يزال يعرتف به واجلزء الذي مل يعد يُعرتف به ا لى أساس القيم عألرباح / اخلسائر املرتاكمة اليت اعرتف 
األجزاء. ال ينطبق هذا على االستثمارات يف األسهم احملددة كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، حيث ال العادلة النسبية لتلك 

ا سابقاً    .الربح أو اخلسارةإىل  يف الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيف األرباح / اخلسائر املرتاكمة املعرتف 
 الشطب

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

حال قام املصرف باالستعانة بالقوانني والتعليمات النافذة حملاولة اسرتداد الذمم املدينة املستحقة على املوجودات املالية املشطوبة  يفحدث إلغاء اإلعرتاف، 
  فإنه يتم قيدها يف بيان الدخل عند اسرتدادها.

 املايل الوضعيف بيان  املتوقعة ئتمانيةعرض خمصص اخلسارة اال

 :املايل كما يلي وضعيف بيان ال املتوقعة ئتمانيةيتم عرض خمصصات اخلسائر اال

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

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

 والتزامات القروض وعقود الضمان املايل: كمخصص ؛  •
على مكون التزام  املتوقعة ئتمانيةاخلسارة اال عندما تشتمل األداة املالية على مكون مسحوب وغري مسحوب، وال ميكن للمصرف حتديد •

القرض بشكل منفصل عن تلك على املكون املسحوب: فإن املصرف يقدم خمصص خسارة جممع لكال املكونني. يُعرض املبلغ اجملمع كخصم 
 .اإلمجالية للمكون املسحوب. تُعرض أي زيادة يف خمصص اخلسارة عن املبلغ اإلمجايل للمكون املسحوب كمخصص من القيمة الدفرتية
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 املطلوبات املالية وحقوق امللكية   )د(

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

قد تكون  طإن املطلوبات املالية هي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مايل آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية مع كيان آخر وفق شرو 
ون املصرف حيث يك اتتقشاملغري  من أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملصرف وهو عقدبغري مواتية للمصرف أو عقد سيتم تسويته أو رمبا يتم تسويته 

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

 مللكيةأدوات حقوق ا

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

 أسهم اخلزينة

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

 أدوات مركبة

ملضمون  قاً بشكل منفصل كمطلوبات مالية وحقوق ملكية وفصرف األوراق القابلة للتحويل) الصادرة من املتصنف األجزاء املكونة لألدوات املركبة (مثل 
ابت أو أصل ث الرتتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزامات املالية وأدوات حقوق امللكية. إن خيار التحويل الذي سيتم تسويته من خالل تبديل مبلغ نقدي

 .هو أداة حقوق ملكية صرفوات حقوق امللكية اخلاصة باملمايل آخر بعدد حمدد من أد

ل. ويف حالة وجود ييف تاريخ اإلصدار، تُقدر القيمة العادلة ملكون املطلوبات باستخدام معدل الفائدة السائد يف سوق األدوات املماثلة غري القابلة للتحو 
ىت إطفائها ت املالية على أساس التكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة حمشتقات غري مضمنة ذات صلة، يتم فصلها أوالً وتسجل باقي املطلوبا

 .عند التحويل أو يف تاريخ استحقاق األداة

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

 املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

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

ا يتم تصني ا  (FVTPL)ف املطلوبات املالية على أ   .(FVTPL)عندما يتم االحتفاظ بااللتزام املايل للتداول أو يتم تعيينها على أ
قيمة دمج األعمال بال نميكن حتديد اإللتزام املايل خبالف االلتزام املايل احملتفظ به لغرض املتاجرة أو اإلعتبار احملتمل الذي ميكن أن يدفعه مشرتي كجزء م

  :) عند االعرتاف األويل إذاFVTPLالعادلة من خالل الربح أو اخلسارة (
 كان هذا التعيني يلغي أو يقلل بشكل كبري من عدم تناسق القياس أو االعرتاف الذي قد ينشأ خالفاً لذلك ؛ أو •
عادلة، ها على أساس القيمة الءمن جمموعة موجودات مالية أو مطلوبات مالية أو كليهما، واليت تدار ويقيم أدا كان اإللتزام املايل ُيشكل جزءاً  •

 ،لى هذا األساس؛ أوع إلسرتاتيجية إدارة املخاطر أو االستثمار املوثق للمصرف، وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل املصرف مقدمة داخلياً  وفقاً 
بعقد  ٩قم ر من عقد حيتوي على مشتق واحد أو أكثر من املشتقات، ويسمح املعيار الدويل للتقارير املالية  اً يل يشكل جزءإذا كان اإللتزام املا •

  ). FVTPL(هجني بالكامل (املركب) ليتم حتديده بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 
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  تقاص املوجودات واملطلوبات املالية  (ه)
واملطلوبات املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل بالقيمة الصافية فقط عندما يكون هناك حق قانوين لعمل ذلك أو عندما ينوي املصرف تقاص املوجودات 

  إما القيام بالتسوية على أساس صايف القيمة وإما أن حيقق املوجودات ويسدد املطلوبات بشكل متزامن.

  القيمة العادلة  )و(
اريخ أو دفعه لتحويل التزام مبوجب عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يف تصل السعر الذي ميكن احلصول عليه من بيع األن القيمـة العادلة هي إ

  القياس.
ملية االعتبار عند ع عنيبخذها أأو االلتزام واليت يقوم املتشاركني يف السوق بصل خصائص األإىل  والتزام معني استناداً صل يتم قياس القيمة العادلة أل

  .تسعري األصل أو االلتزام يف تاريخ القياس

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

اعتماد تقنيات لقياس يقوم املصرف ب داة نشطاً ذا مل يكن سوق األإ .دواته املالية املتداولة يف سوق مايل نشطأيقوم املصرف باعتماد أسعار السوق لتقييم 
  .قصى ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبقالقيمة العادلة تأخذ يف االعتبار االستعمال األ

  مستويات التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة : ١٣رقم  املالية حدد املعيار الدويل للتقارير
  يف األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات املتطابقة اليت ميكن للمنشأة الوصول إليها يف تاريخ القياس؛ سعار املعلنة (غري املعدلة) األ  : ١املستوى   -
  ستوى األول واليت تعترب ملحوظة لألصل أو التزام إما بشكل مباشر أو غري مباشر؛املدخالت عدا األسعار املعلنة املتضمنة يف امل  : ٢املستوى   -
  املدخالت غري امللحوظة لألصل أو االلتزام.  : ٣املستوى   -

. يتم بيان وضع مايلكل   تاريخ قيمتها العادلة يفإىل  بالقيمة العادلة يف تاريخ إبرام عقد املشتقات ويعاد قياسها الحقاً  يتم إثبات املشتقات املالية مبدئياً 
وقيت االعرتاف يف ت إثبات األرباح / اخلسائر الناجتة يف الربح أو اخلسارة على الفور ما مل حتدد املشتقة وتكون فعالة كأداة حتوط، ويف هذه احلالة يعتمد

 الربح أو اخلسارة على طبيعة عالقة التحوط. 

 األدوات املالية املشتقة  )ز(

مايل. يتم  بيان وضعتاريخ كل  قيمتها العادلة يفإىل  بالقيمة العادلة يف تاريخ إبرام عقد املشتقات ويعاد قياسها الحقاً  املالية مبدئياً يتم إثبات املشتقات 
عتمد توقيت االعرتاف ي على الفور ما مل حتدد املشتقة وتكون فعالة كأداة حتوط، ويف هذه احلالة بيان األرباح أو اخلسائرإثبات األرباح / اخلسائر الناجتة يف 

 .على طبيعة عالقة التحوط بيان األرباح أو اخلسائريف 

 املشتقات املتضمنة

صلة عندما ال تكون كمشتقات منف  األدوات املالية واألخرى أو العقود املتضمنة األخرى ذات املشتقات املتضمنةيتم التعامل مع املشتقات املتضمنة يف 
  :وثيق مبخاطر العقود املضيفة خماطرها وخصائصها مرتبطة بشكل

 ال تقاس العقود املضيفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة   
  ٩ليست من ضمن األصول ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم.  
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 عقود الضمان املايل  )ح(

داد حامله عن اخلسارة اليت تكبدها بسبب إخفاق املدين احملدد يف سعقد الضمان املايل هو عقد يتطلب من املصدر أن يسدد دفعات حمددة لتعويض 
  .املدفوعات عند استحقاقها وفقاً لشروط أداة الدين

 بالقيمة العادلة هلا، ويف حالة عدم حتديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو تقاس عقود الضمانات املالية الصادرة من كيان يعود للمصرف مبدئياً 
 :اخلسارة واليت ال تنتج عن حتويل أصل مايل، يتم قياسها الحقاً 

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

يرادات للمصرف، املرتاكم املعرتف به وفقاً لسياسات حتصيل اإل ربح، مبلغ العندما يكون ذلك مناسباً  ، مطروحاً منه،املبلغ املعرتف به مبدئياً  •
 أيهما أكرب.

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

التدفقات  تُحيدد املصرف بعض املشتقات كأدوات حتوط فيما يتعلق مبخاطر العمالت األجنبية وخماطر سعر الفائدة يف حتوطات القيمة العادلة أو حتوطا
التزامات  علىجنيب األالنقدية أو حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية حسب االقتضاء. كما يتم احملاسبة عن حتوطات خماطر الصرف 

ال ، لذلكاإلضافة بكتحوطات للتدفق النقدي. ال يطبق املصرف حماسبة التحوط للقيمة العادلة على حتوطات حمفظة خماطر سعر الفائدة. صرف  امل
لتحوط ملعيار ايطبق قواعد حماسبة ، أي أن املصرف ٣٩ قواعد حماسبة التحوط باستخدام معيار احملاسبة الدويل رقم ملواصلةء إلعفااملصرف ا يستخدم

 .٩ رقم التقارير املالية الدويل

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

عالية التحوط فالعادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحوط له اليت ميكن أن تعزى للخطر املتحوط له، واليت تليب عندها مجيع عالقات التحوط متطلبات 
  :التالية
 ني أداة التحوط ؛ وجد عالقة اقتصادية بني البند املتحوط له وباتو  •

 ؛ وخماطر االئتمان على تغريات القيمة اليت تنتج عن هذه العالقة االقتصادية أثر يهيمنال  •

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

اف على قيقوم املصرف بإعادة توازن عالقة التحوط من أجل االمتثال ملتطلبات نسبة التحوط عند الضرورة. يف مثل هذه احلاالت، قد يتم تطبيق اإلي
وط، وبالتايل ال التحوط ال يعد جزءاً من عالقة التحجزء فقط من عالقة التحوط. على سبيل املثال، قد تُعدل نسبة التحوط بطريقة جتعل جزء من بند 

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

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

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

االعرتاف بالبنود غري ىل إ اإلعرتاف بالبنود غري املالية. ال تتضمن سياسة املصرف إلدارة املخاطر حتوطات البنود اليت تؤديإىل  يؤدي البند املتحوط لهال 
  .املالية، وذلك ألن خماطر املصرف تتعلق باملواد املالية فقط
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لق بالبند املتحوط ات صلة بالفرتة الزمنية، مما يعين أنه ُتطفأ القيمة الزمنية األصلية للخيار املتعإن البنود املتحوط هلا واليت حيددها املصرف هي بنود حتوط ذ
 .الربح أو اخلسارة على أساس منطقي (على سبيل املثال، وفقاً لطريقة القسط الثابت) على مدى فرتة عالقة التحوطإىل  له من حقوق امللكية

 .رب العمالتط علتحو دوات األأو الفرق على أساس العمالت  للعقود اآلجلة اآلجلف من التحديد العنصر ت التحوط، يستبعد املصر عالقابعض في 
ى أساس العملة وتعترب معاجلة العنصر اآلجل للعقد اآلجل والعنصر عل ،يف هذه احلالة، ُتطبق معاملة مماثلة للحالة املطبقة على القيمة الزمنية للخيارات

اخليار على أساس كل حتوط على حدى، خبالف معاجلة القيمة الزمنية للخيارات اليت تعترب إلزامية. وخبصوص عالقات التحوط أمرًا اختياريًا ويطبق 
ة من لواملشتقات اآلجلة أو العمالت األجنبية مثل مقايضات أسعار الفائدة عرب العمالت، عندما ُيستبعد العنصر اآلجل أو الفرق على أساس العم

 ملصرف يعرتف عموماً بالعنصر املستبعد يف الدخل الشامل اآلخر.التصنيف، فإن ا

 التحوطات بالقيمة العادلة

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

  ). FVTOCIبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (احملددة لملكية ط أداة حقوق التحوأداة ا
راء جإهلا و  املخاطر املتحوطی لالذي ميكن أن يعزى إلة دلعاا القيمةغيري يف تباللة دلعاا يتم قياسه بالقيمةللبند املتحوط له الذي مل  القيمة الدفرتية تُعدل
، ال تُعدل القيمة (FVTOCI) . وخبصوص أدوات الدين اليت تُقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراخلسارةأو بح رلافي  مقابلقيد 

طر املتحوط له يف الربح الدفرتية كما هي بالفعل بالقيمة العادلة، ولكن يُدرج جزء الربح أو اخلسارة من القيمة العادلة على البند املتحوط له املرتبط باخل
آلخر ل اأو اخلسارة بدًال من الدخل الشامل اآلخر. عندما يكون البند املتحوط له أداة حقوق ملكية حمددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشام

)FVTOCIملطابقة أداة التحوط الدخل الشامل اآلخر )، تبقى أرباح / خسائر التحوط يف. 

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

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

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

  ط. لتحوا
 حتوطات التدفق النقدي

دفقات النقدية يف وتؤهل كتحوطات للتُيستدرك اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى املؤهلة واليت حتدد 
حوط له من بداية بالتغري الرتاكمي يف القيمة العادلة للبند املت احتياطي التحوط للتدفقات النقدية، وهو مكون منفصل يف الدخل الشامل اآلخر، حمصوراً 

 .الربح أو اخلسارةإىل  منه أي مبالغ أعيد تدويرها التحوط مطروحاً 

ا سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر وتراكم يف حقوق امليعاد تصنيف املبالغ   يؤثر فيها بند التحوط يف بيان الربح أو اخلسارة يف الفرتات اليت لكيةاملعرتف 
الربح لی إ فوراً  هذا املبلغ تصنيف، فإنه يعاد حدوث املعاملة يتوقعيعد املصرف  ملعلى الربح أو اخلسارة، يف نفس سطر البند املتحوط له املستدرك. إذا 

 أو اخلسارة.

دت). ويشمل جيتوقف املصرف عن حماسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء باملعايري املؤهلة (بعد إعادة التوازن، إن و 
اؤها أو ممارستها، أو عندما ال يعترب  بدرجة كبرية،  الً حدوث معاملة حتوط حمددة أمراً حمتمذلك احلاالت اليت تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إ

ا يف الدخل الشامل اآلخر ومراكمة يف حقوق امللكية يف ذلك الوقت يف حق ق و وُحيتسب التوقف بأثر مستقبلي. تبقى أي أرباح / خسائر معرتف 
ا عند تسجيل املعاملة املتوقعة يف النهاية يف الربح أو اخلسارة. ، فإنه يعاد تصنيف عندما يصبح حدوث معاملة كانت متوقعة غري متوقع امللكية ويعرتف 

ا مباشرة يف الربح أو اخلسارة لكيةاألرباح / اخلسائر املرتاكمة يف حقوق امل     .ويعرتف 
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 حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية

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

ألرباح أو اخلسائر اىل إ واخلسائر الناجتة عن أداة التحوط املتعلقة باجلزء الفعال للتحوط املرتاكم يف احتياطي حتويل العمالت األجنبيةيُعاد تصنيف األرباح 
 .بنفس الطريقة كفروقات أسعار صرف العمالت األجنبية العائدة للعملة األجنبية كما هو موضح أعاله

  قروض وتسليفات  )(ي

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

  موجودات ثابتة مادية   )ك(

  تظهر املوجودات الثابتة املادية على أساس الكلفـة التارخيية، بعد تنـزيل االستهالكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة، إن وجدت. 
ة مال طريقعيتم احتساب استهالك املوجودات الثابتة املادية إلطفاء تكلفة املوجودات، باستثناء األراضي والدفعات على حساب نفقـات رأمسالية، باست

  القسط الثابت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لألصول املعنية باعتماد األعمار اإلنتاجية التالية :
    عدد السنوات        
  ٤٠-٢٠    مباين    
  ١٠-٧    وأثاث مكتبية معداتجتهيزات و     
  ٧    نقل وسائط    
  ٥    أجهزة احلاسب اآليل    

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

  موجودات غري ملموسة   )ل(

  يف قيمتها.تبار التدين أدناه وهي ختضع الخاألعمار االنتاجية  غري امللموسة، باستثناء الشهرة، باستعمال طريقة القسط الثابت وفق املوجوداتإطفاء  يتم
    عدد السنوات        
  ٥    حاسوب برامج  

  املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون مستحقة  )م(

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

  .التصفية فإن السلطة املنظمة املعنية توجب ختصيص احتياطي خاص للتصفية يؤخذ من األرباح السنوية الصافية ويظهر ضمن بنود حقوق امللكية

 ملوجوداتااملستملكة من األفضل أن تستخدم للعمليات الداخلية أو جيب أن تباع. يتم نقل  املوجوداتحتديد ما إذا كانت  وفقاً لسياسة املصرف يتم
ة حسب قيمتها املستملكة أو القيمة الدفرتية لألصل املضمون األصلي، أيهما أقل. يتم نقل  املوجوداتاملفيدة للعمليات الداخلية لفئة   ملوجوداتااملشا

ا للبيع بالقيمة العادلة أو القيمة العادلة ناقصًا تكاليف ال غري  للموجوداتيع باليت يتم حتديد خيار بيعها ليكون اخليار األفضل، للموجودات احملتفظ 
 املالية يف تاريخ التملك وذلك متاشياً مع سياسة املصرف.
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  التدين يف قيمة موجودات ملموسة وغري ملموسة   )ن(

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

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

املخاطر املالزمة لألصل ل الضريبة تعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد و قيمتها احلالية باستعمال نسبة حسم قبإىل  النقدية املستقبلية املقدرة
  الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية.

ة. تقيد خسارة تدنـي القيمة سرتداديإذا كان تقدير القيمـة االسرتدادية لألصل أقـل من قيمته الدفرتية، يتم إنقاص القيمة الدفرتية لألصل لتوازي القيمة اال
كتخفيض لوفر   ةحاًال يف األرباح أو اخلسائر، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتياً بقيمة إعادة التقييم، ويف هذه احلالة تعامل خسارة تدين القيم

  إعادة التقييم (املقيد سابقاً).
التقدير املعّدل لقيمتها  إىل أن تصلإىل  القيمة الدفرتية لألصل (وحدة منتجة لتدفقات نقدية) يف حال أن خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً، يتم زيادة

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

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

اية اخلدمة للموظفني  )س(   مؤونة تعويضات 

 هذهاملؤسسة. متثل ىل إ املصرف مسجل يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية ويسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيهإن 
اية اخلدمة وبالتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض من مؤسسة التأمينات االجتماع املسامهات ة. ياتفاق املصرف مع موظفيه حول تعويض 

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

إجراء  بيتم قيد املؤونات إذا، نتيجة حدث سابق، ترتب على املصرف موجب قانوين أو استنتاجي ميكن تقديره بشكل موثوق، وأنه من احملتمل أن يتوج
  اخلارج لتسديد املوجب. إىل  اقتصادية منافعتدفق 

  صايف إيرادات الفوائد  )ف(

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

ة ظفأرباح على حمضمن حركة القيمة العادلة خالل الفرتة، "صايف  (FVTPL) أو اخلسارة رباحعلى األدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األ
 .."رئأو اخلسا رباحمة العادلة من خالل األبالقياألدوات املالية للمتاجرة 

هو السعر الذي ُخيفض بالضبط التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألداة املالية خالل العمر املتوقع لألداة املالية أو، عند  (EIR) يةمعدل الفائدة الفعل
روط التعاقدية أو املطلوبات املالية. كما تقدر التدفقات النقدية املستقبلية مبراعاة مجيع الش للموجوداتصايف القيمة الدفرتية إىل  اإلقتضاء، لفرتة أقصر،

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

ألرباح االل خ احملددة، وتكاليف املعاملة، ومجيع األقساط األخرى أو اخلصومات األخرى. وفيما يتعلق باملوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من
    .أواخلسائر، تُثبت تكاليف املعامالت يف الربح أو اخلسارة عند اإلعرتاف األويل
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(أي  ئتمانياً اأعباء الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على القيمة الدفرتية اإلمجالية للموجودات املالية غري املتدنية ُحتتسب إيرادات الفوائد / 
جودات صوص املو الكلفة املطفأة للمطلوبات املالية. وخبإىل  على أساس الكلفة املطفأة لألصل املايل قبل التسوية ألي خمصص خسارة ائتمانية متوقعة) أو

(أي إمجايل  ئتمانياً ا، ُحتتسب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على الكلفة املطفأة للموجودات املالية املتدنية ائتمانياً املالية املتدنية 
، فإن (POCI) تمانياً ائشرتيت وهي متدنية اخمصص خسائر اإلئتمان املتوقعة). أما خبصوص املوجودات املالية اليت نشأت أو  القيمة الدفرتية ناقصاً 

 .التدفقات النقدية املستقبلية املتوقع استالمها من األصل املايل يف حتديد )ECLsاملتوقعة ( ئتمانية) يعكس اخلسائر االEIRمعدل الفائدة الفعال (

 صايف إيرادات الرسوم والعموالت  )ص(

ضمن الرسوم تتتضمن إيرادات الرسوم والعموالت واألعباء رسومًا غري الرسوم اليت تشكل جزءًا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعال (انظر أعاله). كما ت
التزامات بللمصرف، ضمن أمور أخرى، الرسوم املفروضة على خدمة القرض، ورسوم عدم االستخدام املتعلقة  الدخلاملدرجة يف هذا اجلزء من بيان 

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

  .ُحتتسب أعباء الرسوم والعموالت فيما يتعلق باخلدمات عند استالم اخلدمات
 رباح أو اخلسائرأرباح على حمفظة األوراق املالية للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل األصايف   ) ق(

ادلة للموجودات واخلسائر الناجتة عن التغريات يف القيمة الع رباحيشمل صايف الدخل من األدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مجيع األ
  لصلة.ذات األسهم ح اباوأرئد الفواء اادات وأعبيرإلك ذبما في املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر 

 توزيعات األرباح  ) ر(

  .تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند إثبات حق استالم املدفوعات

  الضرائب  )ش(

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

تعديلها بالقانون  ، وقد مت٢٠١٣متوز  ٢من قيمة الضريبة واليت بدأ تطبيقها ابتداءً من  %٥، باإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل للضريبة
  .٢٠١٨كانون الثاين   ١من قيمة الضريبة ابتداًء من  %١٠لتصبح مبعدل  ٢٠١٧للعام  ٤٦رقم 

غ غري اجلائز لاألرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان الدخل املوحد بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبا ختتلف
  تنـزيلها من الوعاء الضرييب.

يانات املالية والقيمة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات يف البهي الضرائب املتوقع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة  إن الضرائب املؤجلة
ضرييب أو حتقيق لاليت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسها. وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقاً للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام ا

  املوجودات الضريبية املؤجلة.

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

وجودات الضريبية ويتم ختفيضها يف حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من تلك امل املاليةالبيانات يبية املؤجلة يف تاريخ يتم مراجعة رصيد املوجودات الضر 
  جزئياً أو كلياً.
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انون ضريبة الدخل قحيتسب املصرف مؤونة ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة على إيرادات املصرف املتحققة خارج أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقاً ل
من إمجايل  %٧,٥، والذي حدد الضريبة مبعدل ٢٠١٩نيسان  ٢٩الصادر عن وزارة املالية بتاريخ  ١٢٣٨/٣والقرار رقم  ٢٠٠٣/ لعام ٢٤رقم /

من قيمة الضريبة  %١٠دل من قيمة الضريبة ورسم اإلدارة احمللية مبع %١٠اإليرادات يف اخلارج باإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل 
  .٢٠١٩كانون الثاين   ١ابتداًء من 

  النقد وما يوازي النقد  )ت(

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

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

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

ا بصورة مستمرة، يتم إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة امل لية اليت حيصل فيها ايتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات اخلاصة 
فرتات قط على تلك الفرتة، أو يف فرتة التعديل وفرتات الحقة إذا كان التعديل يؤثر على الفرتة احلالية و تعديل التقدير وذلك إذا كان التعديل يؤثر ف

  الحقة. 

  املقررات احملاسبية اهلامة عند تطبيق السياسات احملاسبية  .أ)٤(

  املتوقعة ئتمانيةخمصص اخلسائر اال

ا وتقدير خماطر الزيادة اهليتطلب من إدارة املصرف استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتق امة يف دير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقا
ا ومعلومات القياس املستقبلية خلسائر اإلئتمان املتوقعة. إن أهم السياسات التقديرات و  خماطر اإلئتمان للموجودات املالية بعد اإلعرتاف األويل 

  :املستخدمة من قبل إدارة املصرف مفصلة أدناه

  تقييم منوذج األعمال

ألعمال. مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم واختبار منوذج ا نتائج اختبار ىلعيعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية 
تقييم لتحقيق هدف أعمال معني. ويتضمن هذا ال منوذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة جمموعات املوجودات املالية معاً  املصرفحيدد 

وكيفية  تااحلكم الذي يعكس مجيع األدلة ذات الصلة مبا يف ذلك كيفية تقييم أداء املوجودات وقياس أدائها، واملخاطر اليت تؤثر على أداء املوجود
ا ل دلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واليت مت استبعادها قب. يراقب املصرف املوجودات املالية املقاسة بالكلفة املطفأة أو القيمة العاإدار

ا. وتعترب املراقبة جزءًا من التقييم امل صل او تاستحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلدف من األعمال احملتفظ 
هناك  ألن وإذا كان من غري املناسب، املالية املتبقية مناسباً  حول ما إذا كان منوذج األعمال الذي يتم مبوجبه االحتفاظ باملوجودات صرفللم

  لتصنيف تلك املوجودات. اً مستقبلي اً تغيري يف منوذج األعمال وبالتايل يتم إدخال تغيري 
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  زيادة هامة يف خماطر االئتمان

اخلسارة االئتمانية األوىل، أو شهراً ملوجودات املرحلة  )١٢(يتم قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة كمخصص يعادل اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة 
مان بشكل كبري املرحلة الثانية يف حال زيادة خماطر االئتإىل  . ينتقل األصلالثالثةأو املرحلة  الثانيةعلى مدى العمر الزمين للموجودات من املرحلة 

ما الذي يشكل زيادة كبرية يف خماطر االئتمان. وعند تقييم ما إذا كانت  )٩(ة رقم لتقارير املاليل. ال حيدد املعيار الدويل ويلمنذ االعرتاف األ
 واملدعومة يف االعتبار املعلومات الكمية والنوعية املستقبلية املعقولة صرفيأخذ امل، خماطر االئتمان ألي من املوجودات قد ارتفعت بشكل كبري

 ١تغري التصنيف ضمن املراحل الثالث (إىل  واليت تؤدي تعلقة بالتغري املهم يف خماطر اإلئتمانيف التقديرات املستخدمة من قبل إدارة املصرف امل
  ).٣و  ٢و

  إنشاء جمموعات من املوجودات ذات خصائص خماطر ائتمانية مماثلة

(مثل نوع األداة،  اطر املشرتكةعندما يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة على أساس مجاعي، يتم جتميع األدوات املالية على أساس خصائص املخ
خل). يراقب ا درجة خماطر االئتمان، نوع الضمانات، تاريخ االعرتاف األويل، الفرتة املتبقية لتاريخ اإلستحقاق، الصناعة، املوقع اجلغرايف للمقرتض،

هذا األمر مطلوب لضمان أنه يف حالة مدى مالءمة خصائص خماطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال مماثلة. إن  املصرف
 تغيري خصائص خماطر االئتمان، تكون هناك إعادة تقسيم للموجودات بشكل مناسب. وقد ينتج عن ذلك إنشاء حمافظ جديدة أو نقل موجودات

  حمفظة حالية تعكس بشكل أفضل خصائص خماطر االئتمان املماثلة لتلك اجملموعة من املوجودات.إىل 

  احملافظ واحلركات بني احملافظإعادة تقسيم 

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

أو مدى احلياة ولكن مقدار تغيريات اخلسائر  شهراً  )١٢(احملافظ اليت يستمر قياسها على نفس األساس من اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدة 
  .الختالف خماطر االئتمان من احملافظ االئتمانية املتوقعة نظراً 

  ات غري املؤكدة املصادر الرئيسية للتقدير   .ب)٤(

ا واليت هلا التأثري األك مصرففيما يلي التقديرات الرئيسية اليت استخدمتها اإلدارة يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية لل ثر أمهية على املبالغ املعرتف 
  :البيانات املاليةيف 

  :مبدأ االستمرارية

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

  حمضرة على أساس مبدأ االستمرارية. املاليةالبيانات على االستمرار كمنشأة مستمرة. وبالتايل إن 
  :تحديد القيم العادلة

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

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



 

- ٣٤ - 

االت اليت تكون فيها متوفرة، وبالتايل تنطبق يف احلتستخدم املعطيات غري املنظورة يف قياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري 
ل للتفرغ و حركة السـوق بتاريخ التقييم ضعيفة هذا إن وجدت، وجيب أن تبقى الغـاية من قيــاس القــيمة العــادلة نفسها، أي أن متثل السعر املقب

علومات املعطيات غري املنظورة باالعتماد على أفضل املإىل  الوصولعنها من مالك األدوات املالية أو صاحب االلتزام ملطلوبات أدوات مالية. يتم 
م معينة عمالً باالجراءات تطبيق معدالت حسإىل  املتوفرة يف ظل الظروف احمليطة، واليت ميكن أن تتضمن املعلومات املتوفرة لدى املنشأة باإلضافة

و فظة األوراق املالية الظاهرة على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أالداخلية للمصرف وذلك ضمن منوذج التقييم املستخدم يف تقييم حم
 اخلسائر وعلى أساس الكلفة املطفأة.

لة بكل املستقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات / السوق وحتديد املعلومات املستقبلية ذات الصالنظرة  ،حتديد العدد والوزن النسيب للسيناريوهات
  سيناريو

ستقبلية ملختلف افرتاضات احلركة املإىل  معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند صرفيستخدم امل، اخلسارة االئتمانية املتوقعةعند قياس 
  احملركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه احملركات على بعضها البعض.

  احتمال التعثرنسبة 
 السداد عن التعثر الحتمالية راً تقدياحتمال التعثر  نسبةئتمانية املتوقعة. وتعترب يف قياس اخلسارة اال رئيسياً  احتمال التعثر مدخالً  نسبة تشكل
  فرته زمنية معينة، واليت تشمل إحتساب البيانات التارخيية واالفرتاضات والتوقعات املتعلقة بالظروف املستقبلية. مدى على

  يف حال التعثراخلسارة 

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

  للموجودات الثابتة:األعمار اإلنتاجية المقدرة 

اية كل فرتة مالية. خالل الفرتة مل تظهر أية مؤشرات تدعو٣يف اإليضاح رقم ( موضحكما هو   ) أعاله إن املصرف يراجع األعمار اإلنتاجية يف 
  تغيري األعمار املقدرة للموجودات الثابتة.إىل 

 تدني قيمة الموجودات غير المالية وتكوين المؤونات الالزمة:

ا اجلمهورية العربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لألصول  الظروفيف ظل  لية وذلك من خالل إجراء غري املاالراهنة اليت متر 
وين مؤونات ك. باعتقاد اإلدارة، ال توجد مؤشرات لتالدفرتية هلذه األصول لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر على تدين قيمتها للقيممراجعة 

  تدين إضافية.
   



 

- ٣٥ - 

 مصرف سورية المركزيأرصدة لدى و  نقد  -٥

 :ما يلييتضمن هذا البند 
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    (معّدلة) ٢٠١٨          (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩          
      ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  ٣,٤٠٠,٨٧٠,٩٩٠        ١,١٣٣,١٦٤,٣٦٦        ٤,٢٤٤,١٣٢,٠٤٦    اخلزينةنقد يف 
  :أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

   ١١,٤١٦,٣٠٥,١٨٥        ٩,٨١٣,٧٦٧,٥٠٩        ١٣,٦٩٥,٩٦٠,٠٥٢    حسابات جارية وحتت الطلب  

    -          ٤٣٦,٠٠٠,٠٠٠        ٤٥٢,٩١٤,٦٢٠    ودائع ألجل  
    ١,٨٩٥,٧٨٧,٧٩٧        ١,٨٨٥,١٣٥,٤٦٣        ١,٩٨٨,٧٩١,٧٧٤    احتياطي نقدي إلزامي*  

  )    ٤٠,٠٤١,٢١٦(  )  ٩١٥,١٣,٥٥٢(  )  ٣٢,٤٤٣,٨٨٨(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 

    ١٦,٦٧٢,٩٢٢,٧٥٦        ١٣,٢٥٤,٥١٥,١٧٩        ٢٠,٣٤٩,٣٥٤,٦٠٤      اجملموع

، وال يوجد ٢٠١٨كانون األول   ٣١وكما يف  ٢٠١٩كانون األول   ٣١لدى مصرف سورية املركزي مصنفة ضمن املرحلة األوىل كما يف األرصدة إن 
كانون األول   ٣١والسنة املنتهية يف  ٢٠١٩كانون األول   ٣١خالل السنة املنتهية يف حتويالت بني املراحل (األوىل، الثانية، والثالثة) أو أرصدة معدومة 

٢٠١٨.   
 بلغ وقد فوائد، دون من ودائع شكل على املركزي سورية مصرف لدى إلزامي باحتياطي االحتفاظ البنك على املصارف، وأنظمة لقوانني وفقاً   *

 %٥ نسبة ميثل والذي ٢٠١٩كانون األول   ٣١ يف كما سورية لرية ١,٩٨٨,٧٩١,٧٧٤ مبلغ املركزي سورية مصرف لدى االحتياطي رصيد
 مقابل( ٢٠١١ للعام أيار ٢ بتاريخ الصادر ٥٩٣٨ رقم الوزراء جملس رئاسة عن الصادر القرار إىل باالستناد وذلك العمالء ودائع متوسط من

  .التشغيلية البنك أنشطة يف استعماله يتم وال إلزامي االحتياطي هذا إن). ٢٠١٨ األول كانون ٣١ يف كما سورية لرية ١,٨٨٥,١٣٥,٤٦٣ مبلغ

  فيما يلي الحركة على األرصدة لدى بنوك مركزية خالل السنة
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١في كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

      ١٢,١٣٤,٩٠٢,٩٧٢        -          -        ١٢,١٣٤,٩٠٢,٩٧٢    يف بداية السنة  كماإمجايل الرصيد  
      ٨,٩٤٦,٩٦٢,٨٣٢        -          -          ٨,٩٤٦,٩٦٢,٨٣٢    األرصدة اجلديدة خالل السنة 

  )  ٤,٩٣١,٤٩٩,٨٥٢(      -          -      )  ٤,٩٣١,٤٩٩,٨٥٢(  خالل السنة األرصدة املسددة
  )  ١٢,٦٩٩,٥٠٦(      -          -      )  ١٢,٦٩٩,٥٠٦(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة      ١٦,١٣٧,٦٦٦,٤٤٦        -          -        ١٦,١٣٧,٦٦٦,٤٤٦    إمجايل الرصيد يف 
   



 

- ٣٦ - 

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١في كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ١٣,٣١٢,٠٩٢,٩٨٢        -          -        ١٣,٣١٢,٠٩٢,٩٨٢    يف بداية السنة  كماإمجايل الرصيد  
    ٢,٤١٠,١٧٠,٤١٥        -          -          ٢,٤١٠,١٧٠,٤١٥    األرصدة اجلديدة خالل السنة 

  )  ٣,٥٥٧,٧٦٨,٥٥٦(      -          -      )  ٣,٥٥٧,٧٦٨,٥٥٦(  خالل السنة األرصدة املسددة
  )  ٢٩,٥٩١,٨٦٩(      -          -      )  ٢٩,٥٩١,٨٦٩(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة      ١٢,١٣٤,٩٠٢,٩٧٢        -          -        ١٢,١٣٤,٩٠٢,٩٧٢    إمجايل الرصيد يف 

  فيما يلي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة األرصدة لدى بنوك مركزية خالل السنة
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١في كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ١٣,٥٥٢,١٥٩        -          -          ١٣,٥٥٢,١٥٩    كما يف بداية السنة  مجايل الرصيدإ
    -          -          -          -      أثر إعادة التصنيف

    -          -          -          -      رصيد بداية السنة املعدل
  خسارة التدين على األرصدة

    ١٨,٨٩١,٨٠١        -          -          ١٨,٨٩١,٨٠١    سنةخالل الاجلديدة   
  املسرتد من خسارة التدين على 

  )    ٧٢(      -          -      )    ٧٢(  خالل السنة األرصدة املسددة  
    -          -          -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة      ٣٢,٤٤٣,٨٨٨        -          -          ٣٢,٤٤٣,٨٨٨    إمجايل الرصيد يف 
  

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١في كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ٤٠,٠٤١,٢١٦        -          -          ٤٠,٠٤١,٢١٦    مجايل الرصيد كما يف بداية السنةإ
    -          -          -          -      أثر إعادة التصنيف

    -          -          -          -      رصيد بداية السنة املعدل
  خسارة التدين على األرصدة

    ٨,٦٣٧,٣٦٩        -          -          ٨,٦٣٧,٣٦٩    سنةاجلديدة خالل ال  
  املسرتد من خسارة التدين على 

  )  ٣٥,١٢٦,٤٢٦(      -          -      )  ٣٥,١٢٦,٤٢٦(  خالل السنة األرصدة املسددة  
    -          -          -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ١٣,٥٥٢,١٥٩        -          -          ١٣,٥٥٢,١٥٩    إمجايل الرصيد يف 



 

- ٣٧ - 

 أرصدة لدى المصارف:  -٦

 يتضمن هذا البند ما يلي :
    ٢٠١٩األول  كانون ٣١كما في       
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      
    ٧,٠١٥,٨٩٩,٠٢٧        ٧٦٩,١١١,١٥٦        ٦,٢٤٦,٧٨٧,٨٧١    الطلب حتتو  جارية حسابات

    ١٠,٧٢٧,٤٤٧,١٤٠        ٨,٣١٤,١٨٧,١٤٠      ٢,٤١٣,٢٦٠,٠٠٠    أقل) أشهر أو ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فرتة 
  )  ١٠٣,٨١٤,٧٦٧(  )  ٨٨,٦٥٩,١١٢(  )  ١٥,١٥٥,٦٥٥(   خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

      ١٧,٦٣٩,٥٣١,٤٠٠        ٨,٩٩٤,٦٣٩,١٨٤      ٨,٦٤٤,٨٩٢,٢١٦    
  

    (مدققة) ٢٠١٨األول  كانون ٣١كما في       
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      
    ٥,٢٣٢,٠٦٦,٩٢١        ٥٧٨,٥١٣,٣١٥        ٤,٦٥٣,٥٥٣,٦٠٦    الطلب حتتو  جارية حسابات

    ١٧,٢١٦,٣٩٥,٢٩٥        ٦,٤٢٢,٦٥١,٢٩٥      ١٠,٧٩٣,٧٤٤,٠٠٠    أقل) أشهر أو ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فرتة 
  )  ٢٥٣,٨١٣,١٤٠(  )  ٥٩,٠٢٦,٨٥٨(  )  ١٩٤,٧٨٦,٢٨٢(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 

      ٢٢,١٩٤,٦٤٩,٠٧٦        ٦,٩٤٢,١٣٧,٧٥٢      ١٥,٢٥٢,٥١١,٣٢٤    
  

   



 

- ٣٨ - 

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون الثاني   ١كما في       
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      
    ٧,٩٤٧,٢٧٨,٩٧٠        ١,٦٢٧,٢٥٨,٤٤٦        ٦,٣٢٠,٠٢٠,٥٢٤    الطلب حتتو  جارية حسابات

    ١٥,٧٣٩,٧٦٦,٤١٨        ٥,٢١٠,٠٨٠,٤١٨      ١٠,٥٢٩,٦٨٦,٠٠٠    أقل) أشهر أو ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فرتة 
  )  ٢٠٨,٧٢٧,٣٥٧(  )  ٥٩,١١٨,٥٩٠(  )  ١٤٩,٦٠٨,٧٦٧(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 

      ٢٣,٤٧٨,٣١٨,٠٣١        ٦,٧٧٨,٢٢٠,٢٧٤      ١٦,٧٠٠,٠٩٧,٧٥٧    
 ٥,٢٣٢,٠٦٦,٩٢١(مقابل  ٢٠١٩ كانون األول  ٣١كما يف لرية سورية   ٧,٠١٥,٨٩٩,٠٢٧بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال تتقاضى فوائد 

  ).٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف 

خالل العام  البنك سدد حيث ٢٠١٩ كانون األول  ٣١كما يف  سورية لرية ٢٧,٥٤٩,٥٧٠ مبلغ خارجية مصارف عن املدفوعة الكفاالت بلغت
 قيمتها بلغت بينما التوايل، على يورو ٣٥,٢٣٢و يورو ٢١,١٤٩ بقيمة األجنبية بالعمالت خارجيتني كفالتني مقابل عنه صادرتني كفالتني ٢٠١٤

 قيمة بتعويض البت حلني املدفوع املبلغ قيمة كامل لتغطية مؤونات تكوين مت وقد .٢٠١٨ األول كانون ٣١ يف كما سورية لرية ٢٨,٠٩١,٣٩٤

  .الدخل بيان يف الظاهر متنوعة خمصصات بند ضمن املؤونة مصروف تسجيل مت وقد املسددة، الكفاالت

   نتج النقص يف الكفاالت اخلارجية املدفوعة واملؤونة املقابلة هلا بسبب تغري أسعار صرف العمالت. وعليه مل يطرأ أي تغري على املؤونة.
 :ة املدفوعةيبني اجلدول التايل رصيد حمفظة الكفاالت اخلارجي

  حمفظة الكفاالت اخلارجية املدفوعة:
 يلي: يتضمن هذا البند ما

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

   ٢٩,٣٢٥,٥٨٠        ٢٨,٠٩١,٣٩٤        ٢٧,٥٤٩,٥٧٠   ة املدفوعةالكفاالت اخلارجيرصيد حمفظة 

  )    ٢٩,٣٢٥,٥٨٠(  )  ٢٨,٠٩١,٣٩٤(  )  ٢٧,٥٤٩,٥٧٠(  املدفوعةة الكفاالت اخلارجيخمصص حمفظة 

         -          -          -    

  ة املدفوعة:الكفاالت اخلارجيحركة خمصص حمفظة 
 يلي: يتضمن هذا البند ما

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

  ٣٠,٥١٢,٤٠٥        ٢٩,٣٢٥,٥٨٠        ٢٨,٠٩١,٣٩٤   السنةالرصيد يف بداية 
 )  ١,١٨٦,٨٢٥  (  )  ١,٢٣٤,١٨٦  (  )    ٥٤١,٨٢٤(  تأثري فروقات أسعار الصرف

اية       ٢٩,٣٢٥,٥٨٠       ٢٨,٠٩١,٣٩٤        ٢٧,٥٤٩,٥٧٠    السنةالرصيد يف 



 

- ٣٩ - 

  

  على األرصدة لدى املصارف خالل السنة:فيما يلي احلركة 
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٢٢,٤٤٨,٤٦٢,٢١٦        -         -        ٢٢,٤٤٨,٤٦٢,٢١٦   سنةالبداية يف  كما  الرصيد

    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -          -          ٢٣,٣٩٨,١٥٣    )  ٢٣,٣٩٨,١٥٣(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    ٤,٤٥٧,٣١٤,٦٨٣        -          -          ٤,٤٥٧,٣١٤,٦٨٣    اجلديدة خالل السنة األرصدة
  )  ٩,١٢٨,٤٠٧,٧٦١(      -          -      )  ٩,١٢٨,٤٠٧,٧٦١(  املسددة خالل السنة األرصدة

  )  ٣٤,٠٢٢,٩٧١(      -          -      )  ٣٤,٠٢٢,٩٧١(    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ١٧,٧٤٣,٣٤٦,١٦٧        -          ٢٣,٣٩٨,١٥٣      ١٧,٧١٩,٩٤٨,٠١٤    الرصيد كما يف 
  

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١فيللسنة المنتهية         
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
    ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٢٣,٦٨٧,٠٤٥,٣٨٨      -         -        ٢٣,٦٨٧,٠٤٥,٣٨٨   سنةالبداية يف  كما  الرصيد

    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    ٥,٢٦٩,٩٦٧,٦٨٢        -          -          ٥,٢٦٩,٩٦٧,٦٨٢    اجلديدة خالل السنة األرصدة
  )  ٦,٤١٧,٤٧٥,٢٥١(      -          -      )  ٦,٤١٧,٤٧٥,٢٥١(  املسددة خالل السنة األرصدة

  )  ٩١,٠٧٥,٦٠٣(      -          -      )  ٩١,٠٧٥,٦٠٣(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ٢٢,٤٤٨,٤٦٢,٢١٦        -          -        ٢٢,٤٤٨,٤٦٢,٢١٦    الرصيد كما يف 
    



 

- ٤٠ - 

 

  فيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة األرصدة لدى املصارف خالل السنة:
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٢٥٣,٨١٣,١٤٠        -         -          ٢٥٣,٨١٣,١٤٠   سنةالبداية يف  كما  الرصيد

    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -          -          ١,٣١٤,٩٥٠    ) ١,٣١٤,٩٥٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة
   خسارة التدين على األرصدة

    ٢٨,١٦٣,١٩٢        -          -          ٢٨,١٦٣,١٩٢    اجلديدة خالل السنة  
  املسرتد من خسارة التدين على 

  )  ١٧٨,٠٩٦,٦٩٨(      -          -      )  ١٧٨,٠٩٦,٦٩٨(  خالل السنة املسددة األرصدة  
  )    ٦٤,٨٦٧(      -          -      )    ٦٤,٨٦٧(    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ١٠٣,٨١٤,٧٦٧        -          ١,٣١٤,٩٥٠        ١٠٢,٤٩٩,٨١٧    الرصيد كما يف 
  

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
    ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٢٠٨,٧٢٧,٣٥٧        -         -          ٢٠٨,٧٢٧,٣٥٧   سنةالبداية يف  كما  الرصيد

    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -          -          -          -      إىل املرحلة الثانيةما مت حتويله 

    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة
   خسارة التدين على األرصدة

      ٤٦,٤٥٢,٤٠٠        -          -          ٤٦,٤٥٢,٤٠٠    اجلديدة خالل السنة  
  املسرتد من خسارة التدين على 

  )  ١,٣٦٦,٦١٧(      -          -      )  ١,٣٦٦,٦١٧(  خالل السنة املسددة األرصدة  
    -          -          -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ٢٥٣,٨١٣,١٤٠        -          -          ٢٥٣,٨١٣,١٤٠    الرصيد كما يف 

  
   



 

- ٤١ - 

 لدى المصارف:ودائع   -٧

 : ما يلييتضمن هذا البند 
    ٢٠١٩ كانون األول  ٣١كما في       
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  أشهر) ٣أكثر من ودائع ألجل (استحقاقها األصلي 
  )    ١١٣,٦٧٠(      -      )    ١١٣,٦٧٠(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

    ٤٩٩,٨٨٦,٣٣٠    -      ٤٩٩,٨٨٦,٣٣٠    
  
  

    (معّدلة) ٢٠١٨األول  كانون ٣١كما في       
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ١,١٩٦,٤٨٠,٠٠٠    -      ١,١٩٦,٤٨٠,٠٠٠  أشهر) ٣أكثر من ودائع ألجل (استحقاقها األصلي 
  )  ٢١,٤٣٠,٢٧٤(    -    )  ٢١,٤٣٠,٢٧٤(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

    ١,١٧٥,٠٤٩,٧٢٦    -      ١,١٧٥,٠٤٩,٧٢٦    
  
  

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

    -      -      -    أشهر) ٣أكثر من ودائع ألجل (استحقاقها األصلي 
    -      -      -    خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

      -      -      -    
   



 

- ٤٢ - 

  خالل السنة:فيما يلي احلركة على اإليداعات لدى املصارف 
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
  ١,١٩٦,٤٨٠,٠٠٠        -         -          ١,١٩٦,٤٨٠,٠٠٠   سنةالبداية يف  كما  الرصيد

    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠        -          -          ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    اجلديدة خالل السنةاإليداعات 
  املسرتد من خسارة التدين على 

  )  ١,١٩٦,٤٨٠,٠٠٠(      -          -      )  ١,١٩٦,٤٨٠,٠٠٠(  خالل السنة املسددة إليداعاتا  
      -          -          -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠        -          -          ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    الرصيد كما يف 
  

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
    ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    -          -         -          -     سنةالبداية يف  كما  الرصيد

    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -          -          -          -      إىل املرحلة الثانيةما مت حتويله 

    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة
    ١,١٩٦,٤٨٠,٠٠٠        -          -          ١,١٩٦,٤٨٠,٠٠٠    اجلديدة خالل السنةاإليداعات 

  املسرتد من خسارة التدين على 
      -          -          -          -      خالل السنة املسددة اإليداعات  

    -          -          -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ١,١٩٦,٤٨٠,٠٠٠        -          -          ١,١٩٦,٤٨٠,٠٠٠    الرصيد كما يف 
   



 

- ٤٣ - 

  :فيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة اإليداعات لدى املصارفة خالل السنة
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٢١,٤٣٠,٢٧٤        -         -          ٢١,٤٣٠,٢٧٤   سنةالبداية يف  كما  الرصيد

    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -          -          -          -      الثانيةما مت حتويله إىل املرحلة 

    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة
   خسارة التدين على اإليداعات

      ١١٣,٦٧٠        -          -          ١١٣,٦٧٠    اجلديدة خالل السنة  
  املسرتد من خسارة التدين على 

  )  ٢١,٤٣٠,٢٧٤(      -          -      )  ٢١,٤٣٠,٢٧٤(  خالل السنة املسددة يداعاتاإل  
    -          -          -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة       ١١٣,٦٧٠        -          -          ١١٣,٦٧٠    الرصيد كما يف 
  

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
    ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    -          -         -          -     سنةالبداية يف  كما  الرصيد

    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

   اإليداعاتخسارة التدين على 
    ٢١,٤٣٠,٢٧٤                  -          ٢١,٤٣٠,٢٧٤    اجلديدة خالل السنة  

  املسرتد من خسارة التدين على 
    -          -          -          -      خالل السنة املسددة اإليداعات  

    -          -          -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ٢١,٤٣٠,٢٧٤        -          -          ٢١,٤٣٠,٢٧٤    الرصيد كما يف 



 

- ٤٤ - 

 التسهيالت االئتمانية المباشرة:صافي   –٨

  :ما يلييتضمن هذا البند 
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    (معّدلة) ٢٠١٨          (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  الشركات الكبرى:
      ٢٢,٧٩٩,٣٧١        ٧,٢١١,٧٢٥        ٤,٦٥٩,٧٥٥    سندات حمسومة  
      ٦٩٦,٢٦٠,٠٤٤        ٧٣٦,١٥٩,٣٨٨        ١,٠٣٨,٥٩٣,٥٠٤   جارية مدينة حسابات  
      ٢١,٩٤٠,٩٧٤,٩٥١        ٢٣,٨٧٦,٦٤٢,٨٣٩        ٢٦,٠٣٤,٧٨٤,٤٢٨    وسلف قروض  
      ٢,٥٧٥,٧٣٩          ٦,٦٣٠          ١٤,١٤٥    حسابات جارية مدينة بالصدفة  

        ٢٢,٦٦٢,٦١٠,١٠٥        ٢٤,٦٢٠,٠٢٠,٥٨٢        ٢٧,٠٧٨,٠٥١,٨٣٢      
  األفراد:

      ٤٤٦,٣٥٦,٨٤٤        ٤٦٥,٩٢٠,٢٨٨        ٦٣٠,٨١٥,٨٧٢    قروض وسلف  
        ٢,٦٠٠          ٧٥          ٢,٦٩٠    حسابات جارية مدينة  

        ٤٤٦,٣٥٩,٤٤٤        ٤٦٥,٩٢٠,٣٦٣        ٦٣٠,٨١٨,٥٦٢      

      ٢٣,١٠٨,٩٦٩,٥٤٩        ٢٥,٠٨٥,٩٤٠,٩٤٥        ٢٧,٧٠٨,٨٧٠,٣٩٤    املباشرة إمجايل التسهيالت االئتمانية
 )  ٦,٩٤٥,٨١٠,٨٠٦  (  )  ٨,٩٥٩,٣٩٩,٤٠٧(  )  ٩,٧٩٨,٢١٧,٥٩٦(  معلقة (حمفوظة) فوائد  
 )  ٩,٦٨١,٤٠٠,٩٤٨  (  )  ٩,٢٣٤,٠٦٤,٠٧٦(  )  ٨,٦٩١,٣١٢,٦٤٤(  خسائر ائتمانية متوقعة خمصص  
    -          -          -     مستوى احملفظة عام للخسائر االئتمانية على خمصص  

      ٦,٤٨١,٧٥٧,٧٩٥       ٦,٨٩٢,٤٧٧,٤٦٢        ٩,٢١٩,٣٤٠,١٥٤    التسهيالت االئتمانية املباشرة صايف
   



 

- ٤٥ - 

  :خالل السنة باشرةاملئتمانية االتسهيالت فيما يلي احلركة على أرصدة ال
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٢٥,٠٨٥,٩٤٠,٩٤٥        ١٨,٢٣٩,١٣٧,٨٥٠        ٥,٥٠٦,٦٤٥,٦٧٤        ١,٣٤٠,١٥٧,٤٢١   سنةالبداية يف  كما  الرصيد

    -          -      )  ١٢١,٤٦٨,٥٢٧(      ١٢١,٤٦٨,٥٢٧    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٧٤,٢٤٣,٩٣٣(      ٤٦٩,٧٣٣,٢٢٨    ) ٣٩٥,٤٨٩,٢٩٥(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -          ٢,٣٨٣,٠٧٨    )  ٢,٣٨٣,٠٧٨(      -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    ٣,٣٧٠,٩١٤,٠٨٤        ١,١٧٠,٨١٤        ٦٠٦,٠٠٠,٠٠٠        ٢,٧٦٣,٧٤٣,٢٧٠    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ٢,٩٦٣,٤٨٠,٧٣٧(  )  ١,٣٠٠,٤٢٥,١٨٧(  )  ١,٤٥٩,٥٠٢,٧٥٤(  )  ٢٠٣,٥٥٢,٧٩٦(  املسددة خالل السنةالتسهيالت 

    ٢,٥٩٠,٠٠١,٦٩١        ١,٩٨٢,٢٠٣,٦٨٤        ١٤٨,١٤٤,٦٨٦        ٤٥٩,٦٥٣,٣٢١    التغري خالل الفرتة
  )  ٣٥٨,١٥٥,٦٨٨(  )  ٣٥٨,١٥٥,٦٨٨(        -          -      التسهيالت املشطوبة
  )  ١٦,٣٤٩,٩٠١(  )  ١٦,٣٤٩,٩٠١(      -          -      أسعار الصرفتعديالت نتيجة تغري 

اية السنة     ٢٧,٧٠٨,٨٧٠,٣٩٤      ١٨,٤٧٥,٧٢٠,٧١٧        ٥,١٤٧,١٦٩,٢٢٩        ٤,٠٨٥,٩٨٠,٤٤٨    الرصيد كما يف 
  

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          الثالثةالمرحلة           المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
    ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٢٣,١٠٨,٩٦٩,٥٤٩      ١٧,٥٩٥,٧٠٣,١٨٣        ٥,٤٣٨,٤٢١,٨٥٤        ٧٤,٨٤٤,٥١٢    سنةالبداية يف  كما  الرصيد

    -      )  ١٠٣,٠٣٥,٦٨٠(  )  ١٠٧,٧٤٠,٧٧١(      ٢١٠,٧٧٦,٤٥١    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٧٠٥,٢٥١,٢٨٦(      ٧١٢,٣٣٤,٣١٣    )  ٧,٠٨٣,٠٢٧(  املرحلة الثانيةما مت حتويله إىل 

    -          ١٢٦,٥٣٩        -      )  ١٢٦,٥٣٩(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة
    ١,٣٧٠,٢١٧,١٢٦        ٤٩٣,١٦٤,٨٠٧        ٤٥,٩٢٩,٥٠٠        ٨٣١,١٢٢,٨١٩    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ١,٧٢٦,١٨٤,٠٠٠(  )  ١,٠٠٢,٩٥٥,٨٦٦(  )  ٧٠٩,٦٧٤,٠٧٧(  )  ١٣,٥٥٤,٠٥٧(  التسهيالت املسددة خالل السنة

    ٢,٣٧٣,١٢١,٣٩٧        ٢,٠٠١,٥٦٩,٢٨٠        ١٢٧,٣٧٤,٨٥٥      ٢٤٤,١٧٧,٢٦٢    التغري خالل السنة
  )  ٥,٤١٢,٤٦٧(  )  ٥,٤١٢,٤٦٧(      -          -      التسهيالت املشطوبة

  )  ٣٤,٧٧٠,٦٦٠(  )  ٣٤,٧٧٠,٦٦٠(      -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ٢٥,٠٨٥,٩٤٠,٩٤٥        ١٨,٢٣٩,١٣٧,٨٥٠        ٥,٥٠٦,٦٤٥,٦٧٤        ١,٣٤٠,١٥٧,٤٢١    الرصيد كما يف 
  



 

- ٤٦ - 

  فيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة خالل السنة:
    ٢٠١٩ كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ٩,٢٣٤,٠٦٤,٠٧٦        ٩,١٥٨,٦٧٧,٧٧٥        ٦٠,٩٥٢,٥٠٨        ١٤,٤٣٣,٧٩٣    سنةالبداية يف  كما  الرصيد
    -          -      )  ٨,٠٠٢,٠٤٨(      ٨,٠٠٢,٠٤٨    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

    -      )  ١,٠٠١,٧٢٣(      ١٧,٥٨٠,٩٩١    )  ١٦,٥٧٩,٢٦٨(  إىل املرحلة الثانيةما مت حتويله 
    -          ٤٣٩,١٥٢    )  ٤٣٩,١٥٢(      -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    خسارة التدين على التسهيالت
    ٤٠,٣٥٨,١٨٧        ٣٢٠,٢٧٦        ٢,٨٢٠,٤٨٩        ٣٧,٢١٧,٤٢٢    اجلديدة خالل الفرتة   

  التدين علىاملسرتد من خسارة 
  )  ٢٦٩,٤٥٤,٣٨٧(  )  ٢٥٣,٦٥٣,١٠٨(  )  ١٥,٢٠٧,٨٧٧(  )  ٥٩٣,٤٠٢(  التسهيالت املسددة   

      ٥٢,٦٠٣,٤٨١        ٣٤,٢٨٠,٤٨٦        ٢٢,٣٩٧,٦٧٥    )  ٤,٠٧٤,٦٨٠(  التغري خالل الفرتة
  )  ٣٥٨,١٥٥,٦٨٨(  )  ٣٥٨,١٥٥,٦٨٨(      -          -      التسهيالت املشطوبة

  )  ٨,١٠٣,٠٢٥(  )  ٨,١٠٣,٠٢٥(      -          -      الصرفتعديالت نتيجة تغري أسعار 

اية السنة     ٦٩١,٣١٢,٦٤٤,٨        ٨,٥٧٢,٨٠٤,١٤٥        ٨٠,١٠٢,٥٨٦        ٣٨,٤٠٥,٩١٣    الرصيد كما يف 
  

 
    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ٩,٦٨١,٤٠٠,٩٤٨        ٩,٣٨٢,٦٨٥,٢٩٥        ١٩٠,٠٥٩,١٣٠        ١٠٨,٦٥٦,٥٢٣    الرصيد كما يف بداية السنة
    -      )    ٤٦,٦٧١(  )  ٩٠٤,٩٩٧(      ٩٥١,٦٦٨    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٢,٢٤٧,٤٠٧(      ٢,٢٦٠,٥٠٥    )    ١٣,٠٩٨(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -            ٢٥,٠٩٣        -      )    ٢٥,٠٩٣(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

        خسارة التدين على التسهيالت
    ٣٦٥,٣١٣,٨٣٢        ٣٦٤,٠١٦,٨٤٢        ٥٥٦,٥٤٢        ٧٤٠,٤٤٨    اجلديدة خالل السنة   

  املسرتد من خسارة التدين على
  )  ٨١٤,٣٧٠,٨٨٩(  )  ٥٨٥,٧٥٥,٣٧٦(  )  ١٣١,٤٠٤,٤٠٩(  )  ٩٧,٢١١,١٠٤(  التسهيالت املسددة   

    ٢٥,٧٣٧,٧٧٠        ٢٣,٩٩٩,٣٧٩      ٣٨٥,٧٣٧        ١,٣٥٢,٦٥٤    التغري خالل السنة
  )  ٥,٤١٢,٤٦٧(  )  ٥,٤١٢,٤٦٧(      -          -      التسهيالت املشطوبة *

  تعديالت نتيجة 
  )  ١٨,٦٠٥,١١٨(  )  ١٨,٥٨٦,٩١٣(      -      )    ١٨,٢٠٥(  تغري أسعار الصرف **  

اية السنة     ٩,٢٣٤,٠٦٤,٠٧٦        ٩,١٥٨,٦٧٧,٧٧٥       ٦٠,٩٥٢,٥٠٨        ١٤,٤٣٣,٧٩٣    الرصيد كما يف 
   



 

- ٤٧ - 

(مقابل  لرية سورية ٣٥٨,١٥٥,٦٨٨بقيمة  ٢٠١٩ كانون األول  ٣١املنتهية يف  للسنة تسهيالتمت استخدام خمصصات مقابل شطب   *
  . ) وذلك نتيجة القيام مبجموعة من التسويات مع بعض العمالء٢٠١٨كانون األول   ٣١يف للسنة املنتهية لرية سورية  ٥,٤١٢,٤٦٧

تشكلت فروقات أسعار الصرف نتيجة تكوين خمصصات بالعملة األجنبية مقابل التسهيالت املمنوحة بالعملة األجنبية، حيث نتج هذا الفرق   **
  عن تغري سعر صرف العمالت األجنبية على هذه املخصصات.

 
    حركة الفوائد املعلقة كما يلي: تتلخص

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

      ٦,١٥٨,٥١٤,٦٠١        ٦,٩٤٥,٨١٠,٨٠٦        ٨,٩٥٩,٣٩٩,٤٠٧    السنة بدايةالرصيد يف 
    -          -          -      أثر إعادة التصنيف 

      ٦,١٥٨,٥١٤,٦٠١        ٦,٩٤٥,٨١٠,٨٠٦        ٨,٩٥٩,٣٩٩,٤٠٧    املعّدل  السنةرصيد بداية 
  يضاف / (ينزل): 

      ٢,١٥٧,٤٤١,٥٠٧        ٢,٢٢١,٩٦١,٧٨٤        ٢,٠١٣,٤٨٣,٨٠٦   الفوائد املعلقة خالل الفرتة/ السنة  
  احملولة لإليراداتاسرتدادات الفوائد   
  )    ٦٧,٩١١,٨٦٧(  )  ١٣٤,٩٥٦,٦٦٠(  )  ١١٨,٦٤١,٢٢٨(  خالل الفرتة/ السنة     
  )    ٥٦٤,٣٨٠,١٣٢(  )  ٥٥,٢٤٧,١١٠(  )  ١,٠٤٧,٨٨٨,٤٤٧(  السنةالفوائد املعلقة اليت مت شطبها خالل   
  )    ٧٣٧,٨٥٣,٣٠٣(  )  ١٨,١٦٩,٤١٣(  )  ٨,١٣٥,٩٤٢(  نتيجة تغري أسعار الصرف تعديالت  

اية        ٦,٩٤٥,٨١٠,٨٠٦        ٣٩٩,٤٠٧,٨,٩٥٩        ٩,٧٩٨,٢١٧,٥٩٦    السنةالرصيد كما يف 
  

 االئتمانية التسهيالت إمجايل من %٦٦,٧ نسبته ما أي سورية، لرية ١٨,٤٧٥,٧٢٠,٧١٧ ضمن املرحلة الثالثة املباشرة االئتمانية التسهيالت بلغت

 سورية، لرية ١٨,٢٣٩,١٣٧,٨٥٠ مقابل( ،٢٠١٩ كانون األول  ٣١ يف كما سورية لرية ٨,٥٧٢,٨٠٤,١٤٥ بقيمة خمصصات هلا وُشكلت املباشرة

كانون   ٣١ يف كما سورية لرية ٩,١٥٨,٦٧٧,٧٧٥ بقيمة خمصصات هلا وُشكلت املباشرة االئتمانية التسهيالت إمجايل من %٧٢,٧١ نسبته ما أي
  ).٢٠١٨األول 
كانون   ٣١ يف كمالرية سورية   ٢٨٥,٥٣٧,٣٤٦ أخرى ديون إزاء وحولت ديون تسديد أو تسويات نتيجة إليها احلاجة انتفت اليت املخصصات بلغت
  ).٢٠١٨ عن سورية لرية ٧٤١,٥٤٥,٥٨٦. (مقابل ٢٠١٩ األول
 من %٤٨,٤٥ نسبته ما أي سورية، لرية ٨,٦٧٧,٥٠٣,١٢١ املعلقة الفوائد تنزيل بعد ضمن املرحلة الثالثة املباشرة االئتمانية التسهيالت بلغت

 نسبته ما أي سورية، ريةل ٩,٢٧٩,٧٣٨,٤٤٣ مقابل( ٢٠١٩ كانون األول  ٣١ يف كما املعلقة الفوائد تنزيل بعد املباشرة اإلئتمانية التسهيالت إمجايل
 ).٢٠١٨كانون األول   ٣١يف  يف كما املعلقة الفوائد تنزيل بعد املباشرة اإلئتمانية التسهيالت إمجايل من %٥٧,٥٤

 ٧,٦٢١,١٥١(مقابل  ٢٠١٩ كانون األول  ٣١ يف كمالرية سورية   ٧,٨٣٢,٠١٨ املباشرة غري االئتمانية التسهيالت عن املكونة املخصصات بلغت
  ).٢٠١٨ األول كانون ٣١ يف كما سورية لرية

   



 

- ٤٨ - 

 :موجودات مالية بالكلفة المطفأة  –٩

  :ما يلييتضمن هذا البند 
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١ كما في          كانون األول  ٣١كما في           
    (معّدلة) ٢٠١٨          (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          
    -          -          ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠    شهادات إيداع  
        ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠          -          -    

لرية سورية بقيمة إمجالية تبلغ  ٩٥,٥٠٠,٠٠٠بقيمة فعلية لكل شهادة  ٧يتضمن هذا البند شهادات إيداع مشرتاة من مصرف سورية املركزي عدد 
وبإمجايل مبلغ فائدة  ٢٠٢٠شباط  ٢٣وبتاريخ استحقاق  ٢٠١٩شباط  ٢٣سجلت من تاريخ  %٤,٥لرية سورية بنسبة فائدة  ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠
  لرية سورية. ٣١,٥٠٠,٠٠٠

  
  



 

- ٤٩ - 

 موجودات ثابتة مادية  -١٠

  :ما يلييتضمن هذا البند 
    ٩٢٠١كانون األول   ٣١كما في 

    مشاريع      أجهزة          تجهيزات ومعدات         
    المجموع      قيد اإلنشاء      الحاسب اآللي      وسائل النقل      مكتبية وأثاث     المباني وتحسيناتها    

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    الكلفة التاريخية:

    ١,٧٢٩,٦٠٤,٢٨٩        -          ٢٩٣,٧٩٨,٢٦٥        ١٦,٠٦٠,٠٣٠        ٢٨٤,٥٨٧,٤٣٩        ١,١٣٥,١٥٨,٥٥٥  ٢٠١٩كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
    ٥٦٢,٧٨٧,٥٠٠        ٥٢٥,٢٠٢,٤٠٠        ١٨,٦٩٧,١٠٠        -          ١٨,٨٨٨,٠٠٠        -      إضافات

    ٢,٢٩٢,٣٩١,٧٨٩        ٥٢٥,٢٠٢,٤٠٠        ٣١٢,٤٩٥,٣٦٥        ١٦,٠٦٠,٠٣٠        ٣٠٣,٤٧٥,٤٣٩        ١,١٣٥,١٥٨,٥٥٥    ٩٢٠١األول كانون   ٣١الرصيد كما يف 

  االستهالك المتراكم:

  )  ٦٩٨,٤٢٨,٩٥٠(      -      )  ١٦٦,٥٠١,٢٨٣(  )  ١٦,٠٠٧,٧٥٩(  )  ٢١٩,٥٧٥,١٥٦(  )  ٢٩٦,٣٤٤,٧٥٢(  ٢٠١٩الثاين كانون   ١الرصيد كما يف 
  )  ٧٧,٧٧٢,٠١٧(      -      )  ٢٧,٢٤٢,١٦٦(  )    ٥٢,٢٣٦(  )  ٢٠,٧٣٣,٧٥٤(  )  ٢٩,٧٤٣,٨٦١(  إضافات

  )  ٧٧٦,٢٠٠,٩٦٧(      -      )  ١٩٣,٧٤٣,٤٤٩(  )  ١٦,٠٥٩,٩٩٥(  )  ٢٤٠,٣٠٨,٩١٠(  )  ٣٢٦,٠٨٨,٦١٣(  ٩٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

  صافي القيمة الدفترية:

    ١,٥١٦,١٩٠,٨٢٢      ٥٢٥,٢٠٢,٤٠٠        ٨,٧٥١,٩١٦١١          ٣٥        ٦٣,١٦٦,٥٢٩        ٨٠٩,٠٦٩,٩٤٢    ٩٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
   



 

- ٥٠ - 

    ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في 
    مشاريع      أجهزة          تجهيزات ومعدات         
    المجموع      قيد اإلنشاء      الحاسب اآللي      وسائل النقل      مكتبية وأثاث     المباني وتحسيناتها    

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    التاريخية:الكلفة 

    ١,٦٨٦,٠١١,٦٦٤        ٤٥,٨٧٢,٥٢٥        ٢١٠,٨٩٤,٥٦٥        ١٦,٠٦٠,٠٣٠        ٢٧٨,٠٢٥,٩٨٩        ١,١٣٥,١٥٨,٥٥٥  ٢٠١٨ ثاينكانون ال  ١الرصيد كما يف 
    ٤٣,٥٩٢,٦٢٥        ١,٩١٢,٩٧٥        ٣٥,١١٨,٢٠٠      -          ٦,٥٦١,٤٥٠        -      إضافات
    -      )  ٤٧,٧٨٥,٥٠٠(      ٤٧,٧٨٥,٥٠٠        -          -          -      حتويالت

    ١,٧٢٩,٦٠٤,٢٨٩        -          ٢٩٣,٧٩٨,٢٦٥        ١٦,٠٦٠,٠٣٠        ٢٨٤,٥٨٧,٤٣٩        ١,١٣٥,١٥٨,٥٥٥    ٨٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

  االستهالك المتراكم:

  )  ٦٣٠,٢٨٩,٦٨٣(      -      )  ١٥٢,٦٠٥,٠١٥(  )  ١٤,٧٥٦,٤٠٧(  )  ١٩٦,٣٢٧,٣٦٨(  )  ٢٦٦,٦٠٠,٨٩٣(  ٢٠١٨كانون الثاين   ١يف الرصيد كما 
  )  ٦٨,١٣٩,٢٦٧(      -      )  ١٣,٨٩٦,٢٦٨(  )  ١,٢٥١,٣٥٢(  )  ٢٣,٢٤٧,٧٨٨(  )  ٢٩,٧٤٣,٨٥٩(  إضافات

    -          -          -          -          -          -      استبعادات

  )  ٦٩٨,٤٢٨,٩٥٠(      -      )  ٢٨٣,٥٠١٦١٦,(  )  ١٦,٠٠٧,٧٥٩(  )  ٢١٩,٥٧٥,١٥٦(  )  ٢٩٦,٣٤٤,٧٥٢(  ٨١٢٠كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

  صافي القيمة الدفترية:

    ١,٠٣١,١٧٥,٣٣٩      -          ١٢٧,٢٩٦,٩٨٢          ٥٢,٢٧١        ٦٥,٠١٢,٢٨٣        ٨٣٨,٨١٣,٨٠٣    ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما يف الرصيد  
 



 

- ٥١ - 

  (معّدلة) ٨٢٠١ الثاني كانون  ٣١كما في 
    مشاريع      أجهزة          تجهيزات ومعدات         
    المجموع      قيد اإلنشاء      الحاسب اآللي      وسائل النقل      مكتبية وأثاث     المباني وتحسيناتها    

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    الكلفة التاريخية:
    ١,٦١٣,٢٨٧,٦٠٠        -          ١٩٧,٤٧١,٨٨٤        ١٥,٧٨٠,٠٣٠        ٢٦٤,٨٧٧,١٣١        ١,١٣٥,١٥٨,٥٥٥    ٢٠١٧كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 

    ٧٢,٧٢٤,٠٦٤        ٤٥,٨٧٢,٥٢٥        ١٣,٤٢٢,٦٨١        ٢٨٠,٠٠٠        ١٣,١٤٨,٨٥٨        -      إضافات
    -          -          -          -          -          -      استبعادات

    ١,٦٨٦,٠١١,٦٦٤        ٤٥,٨٧٢,٥٢٥        ٢١٠,٨٩٤,٥٦٥        ١٦,٠٦٠,٠٣٠        ٢٧٨,٠٢٥,٩٨٩        ١,١٣٥,١٥٨,٥٥٥    ٧٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

  االستهالك المتراكم:

  )  ٥٦١,٥٦٨,٦٤١(      -      )  ١٣٩,٢٣٢,٤٠٣(  )  ١٢,٦٩٥,٦٧٦(  )  ١٧٢,٧٨٣,٥٢٨(  )  ٢٣٦,٨٥٧,٠٣٤(  ٢٠١٧كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  )  ٦٨,٧٢١,٠٤٢(      -      )  ١٣,٣٧٢,٦١٢(  )  ٢,٠٦٠,٧٣١(  )  ٢٣,٥٤٣,٨٤٠(  )  ٢٩,٧٤٣,٨٥٩(  إضافات

    -          -          -          -          -          -      استبعادات

  )  ٦٣٠,٢٨٩,٦٨٣(      -      )  ١٥٢,٦٠٥,٠١٥(  )  ١٤,٧٥٦,٤٠٧(  )  ١٩٦,٣٢٧,٣٦٨(  )  ٢٦٦,٦٠٠,٨٩٣(  ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

  صافي القيمة الدفترية:

    ١,٠٥٥,٧٢١,٩٨١      ٤٥,٨٧٢,٥٢٥        ٥٨,٢٨٩,٥٥٠        ١,٣٠٣,٦٢٣        ٨١,٦٩٨,٦٢١        ٨٦٨,٥٥٧,٦٦٢    ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
 

ة مصرف سورية املركزي وذلك حلني زوال وذلك بعد احلصول على موافق (دير الزور، التل،محص) التالية عو فر اليقاف العمل مؤقتاً يف إنتيجة للظروف االستثنائية اليت تشهدها بعض املناطق يف اجلمهورية العربية السورية، مت 
 وعليه ،٢٠١٦خالل عام  دير الزورفرع تسليم حيث مت  الزور دير فرع باستثناء يذكر ضرر أي ا يلحق مل املذكورة الفروع أن تبني للبنك، متوفرة معلومات َاخر وحبسب، اخلدمةإىل  عود بعدهاتتثنائية لالظروف االس

 تغطي ال التأمني شركات أنإىل  اإلشارة مع وحجمه الضرر حدوث تؤكد ائية نتائجإىل  التوصل يتم مل أنه إال بالتعويض، للمطالبة وذلك الضرر من التحقق بإجراءات املباشرة أجل من التأمني شركة مع التنسيق مت

   يف كما سورية ريةل ١٣,٢٣٤,١٨٩ بلغت أمنية لدواعي مغلقة فروع - حمتملة خسائر لقاء مؤونات تكوين مت وعليه وحجمه، الضرر وقوع من التأكد يتم ومل بالكامل األحداث من النوع هذا
 .)١٧ إيضاح( )٢٠١٨ األول كانون ٣١لرية سورية  كما يف  ١٣,٢٣٤,١٨٩(مقابل  ٢٠١٩ األول كانون ٣١

 األول كانون ٣١ يف كما سورية لرية ٣٣٨,٠١٣,٢٨٨ل مقاب( ٢٠١٩ األول كانون ٣١ يف كما سورية لرية ٣٩٥,٣٥٥,٩١٧ التشغيل قيد مازالت واليت بالكامل املستهلكة الثابتة املوجودات تكلفة بلغت

٢٠١٨(. 



 

- ٥٢ - 

  :املغلقة الفروع هلا يف املقابل املرتاكم واالستهالك الثابتة املوجودات تكلفة التايل اجلدول يوضح
     ٩٢٠١كانون األول   ٣١كما في      
   صافي القيمة الدفترية          االستهالك المتراكم         التكلفة      

   ل.س.        ل.س.        ل.س.    
    ٨,٢٩١,٥٠٩    )    ٢٠,٨٣٢,٧٨٢(      ٢٩,١٢٤,٢٩١    محص
      ٤,١٢١,٥٩٧    )    ٨,٨٩٩,٢٠٨(      ١٣,٠٢٠,٨٠٥    (ريف دمشق) التل

    ١٢,٤١٣,١٠٦    )    ٢٩,٧٣١,٩٩٠(      ٤٢,١٤٥,٠٩٦    اجملموع
  

     ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في      
   صافي القيمة الدفترية          االستهالك المتراكم         التكلفة      

   ل.س.        ل.س.        ل.س.    
    ٩,٠٩٠,١٢٦    )    ٢٠,٠٣٤,١٦٥(      ٢٩,١٢٤,٢٩١    محص
      ٤,٤٨٤,٢٢٠    )    ٨,٥٣٦,٥٨٥(      ١٣,٠٢٠,٨٠٥    (ريف دمشق) التل

    ١٣,٥٧٤,٣٤٦    )    ٢٨,٥٧٠,٧٥٠(      ٤٢,١٤٥,٠٩٦    اجملموع
  

     (معّدلة) ٨٢٠١ الثاني كانون  ٣١ كما في     
   صافي القيمة الدفترية          االستهالك المتراكم         التكلفة      

   ل.س.        ل.س.        ل.س.    
      ٩,٥٥٣,٨٧٥    )    ١٩,٥٧٠,٤١٦(      ٢٩,١٢٤,٢٩١    محص
      ٤,٧٤١,٦٤٣    )    ٨,٢٧٩,١٦٢(      ١٣,٠٢٠,٨٠٥    (ريف دمشق) التل

    ١٤,٢٩٥,٥١٨    )    ٢٧,٨٤٩,٥٧٨(      ٤٢,١٤٥,٠٩٦    اجملموع
   



 

- ٥٣ - 

  موجودات غير ملموسة    -١١

  :برامج احلاسوبيتضمن هذا البند 
        ٨٢٠١         ٩٢٠١     
     ل.س.        ل.س.      

  الكلفة التاريخية:
      ٨٩,٥١٥,٩٤٣        ١٠٦,١٥٤,٢١٦    كانون الثاين  ١الرصيد كما يف 

      ١٦,٦٣٨,٢٧٣        ١٠,٠٤٣,١٧٦    إضافات
      -          -      استبعادات

      ١٠٦,١٥٤,٢١٦        ١١٦,١٩٧,٣٩٢    كانون األول  ٣١كما يف الرصيد  
  اإلطفاء المتراكم:
  )    ٧٢,٤٧٤,١٦٩(  )    ٧٨,٨١٠,٧٨٧(  كانون الثاين  ١الرصيد كما يف 

  )    ٦,٣٣٦,٦١٨(  )    ٥,٩٩٩,٨٦١(  إطفاءات
      -          -      استبعادات

  )    ٧٨,٨١٠,٧٨٧(  )    ٨٤,٨١٠,٦٤٨(  كانون األول  ٣١الرصيد كما يف 
  القيمة الدفترية:صافي 

      ٩٢٢٧,٣٤٣,٤        ٣١,٣٨٦,٧٤٤    كانون األول  ٣١الرصيد كما يف 



 

- ٥٤ - 

 أخرىموجودات    -٢١

 :ما يلييتضمن هذا البند 
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    (معّدلة) ٢٠١٨          (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩          
      ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  فوائد وإيرادات برسم القبض:
    ١٨,٨٤٠,٦٢٥        ٤٠,٥٧٦,٧٨٥        ٢٧,٨٠٦,٩٦٧    مصارف ومؤسسات مالية  
    ٧٩٩,١٧٣        -            ٧٨٠,٥٠٨    أفراد – تسهيالت ائتمانية مباشرة  
    ٧٣,٣٨٨,٧٧٢        ٩١,٤٣٤,١٩٢        ٦١٢٦,٤٨٠,٥٧    شركات كربى – تسهيالت ائتمانية مباشرة  
        ٩٣,٠٢٨,٥٧٠        ١٣٢,٠١٠,٩٧٧        ١٥٥,٠٦٨,٠٥١    

    ٤٩,٥٩٠,١٦٨        ٨٣,٥٣٩,٩٣٩        ٧٧,٥٩٩,٥٥١    مصاريف مدفوعة مقدماً 
    ٢,٠٠٨,٠٢٥        ٢,٠٠٨,٠٢٥        ٢,٠٠٨,٠٢٥    ذمم مدينة ألطراف ذات عالقة

    ٨٦,٨١٥,٢٩٧        ٩٢,٣٥٥,٧٥٠        ٤٧,٦٢٤,٠٩٨    سلف للموردين
    ٢٦,٨٦١,١٢٦        ١٨,٧٢٩,١٩٣        -      البنك املركزيمبالغ مستحقة التحصيل من مقاصة 

   ٢٥,٦٥٥,٠٠٠        ٦٠,٠٤٤,٣٠٠        ٩٨,٣٠٠,٢٥٠    مبالغ مستحقة التحصيل من مقاصة الصراف اآليل

    ٥٧,٣٦٤,٢٢٣        ٥٧٧,٣٦٤,٢٢٣          ٧٥٧,٩٧٧  موجودات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة*
    ١٠٢,٦٥٦,٧٦٤        ٥٧,٥٤٤,٠٤٨        ٥٤,٦٠٠,٣٠٤    املقرتضني**مصاريف دعاوى قضائية مستحقة من 

      ٢٣٦,٨٣٣          ٢٨٣,١١٨          ٥٥٨,٢٧٠    خمزون طوابع
    ٨٥,٧٥٣,١٤٥        ٥٢,٩٩٨,٥٩٩        ٧٩,٩٨٤,١٦٦      مدينني

    ٧٦,٧٤٣,٠٤٤        ٧٦,٧٤٣,٠٤٤        ٧٦,٧٤٣,٠٤٤    تأمينات مدفوعة بالنيابة عن الزبائن
  مسامهة البنك يف رأمسال مؤسسة

    -          ٨٥,٦٩٩,٤٤٠        ٨٥,٦٩٩,٤٤٠    ضمان خماطر القروض  
    ٢,٠١٦,٧١٩        ٩,٨٧٤,٤٣٧        ٢٩,٤٩٩,١٧٦    حسابات مدينة أخرى

        ٦٠٨,٧٢٨,٩١٤        ١,٢٤٩,١٩٥,٠٩٣        ٧٠٨,٤٤٢,٣٥٢    

 سورية لرية ٧٥٧,٩٧٧ املستملكة للعقارات الدفرتية القيمة وبلغت لعمالئه، عائدة ائتمانية لتسهيالت استيفاءً  عقارات عدة باستمالك البنك قام  *

 على بناءً  العقارات هذه تسجيل مت). ٢٠١٨ األول كانون ٣١ يف كما سورية لرية ٥٧٧,٣٦٤,٢٢٣ مقابل( ٢٠١٩ كانون األول  ٣١ يف كما

  ة.واحملاسبي القانونية للمعاجلة خاضعة وهي هلا التارخيية التكلفة

 مقابل( ٢٠١٩كانون األول   ٣١ يف كما سورية لرية ٣٤٣,٤٧٧ مبلغ بيعها يتم ومل سنتني ملدة البنك لكهامي اليت املستملكة األصول قيمة بلغت  
 الصادرة واألنظمة القرارات وفق األصول هذه عن التفرغ بصدد اً يحال البنك وإن ،)٢٠١٨ األول كانون ٣١ يف كما سورية لرية ٤١,٤٩٦,٨٢٣

  .اخلصوص ذا



 

- ٥٥ - 

  يلي: اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة كماتتلخص حركة املوجودات 
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    (معّدلة) ٢٠١٨          (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          
      ٩٠,١٨٢,٥٢٣        ٥٧,٣٦٤,٢٢٣        ٥٧٧,٣٦٤,٢٢٣    السنةرصيد بداية   
      ٥,٦٩٧,٣٠٠        ٥٢٠,٠٠٠,٠٠٠        ٤,٤٤٧,٨٠٠    السنةإضافات خالل   
  )    ٣٨,٥١٥,٦٠٠(      -      )  ٥٨١,٠٥٤,٠٤٦(  استبعادات   

اية          ٥٧,٣٦٤,٢٢٣        ٥٧٧,٣٦٤,٢٢٣          ٧٥٧,٩٧٧    السنةرصيد 

 الدعاوى هذه جممل مصاريف بلغت حيث الدفع عن املتعثرين القروض مديين على قضائية دعاوى برفع ٢٠١١عام  منذ البنك يقوم  **
  ).٢٠١٨ األول كانون ٣١ يف كما سورية لرية ١٩٥,٨٤٢,٦٢٣(مقابل  ٢٠١٩ كانون األول  ٣١ يف كما سورية لرية ١٩٣,١٧٨,٦٨٦

 عليهم املرفوعة الزبائن من أو القضائية السلطات من اسرتدادها ميكن ال واليت املدفوعة القضائية الدعاوى مصاريف مقابل خمصصات بأخذ البنك قام
 ١٣٨,٢٩٨,٥٧٥ بلغم( مقابل  ٢٠١٩كانون األول   ٣١ يف كما سورية لرية ١٣٨,٥٧٨,٣٨٢ مبلغ املخصصات هذه وبلغت انتهائها، عند الدعاوى

 ).٢٠١٨ األول كانون ٣١ يف كما سورية لرية

  
  وديعة مجمدة لدى مصرف سورية المركزي  -٣١

 %١٠يتوجب على مصارف القطاع اخلاص أن حتتجز  ٢٠٠١/ لعام ٢٨قانون رقم /لل التعليمات التنفيذية للفقرة /ب/ من/ ١٢بناءً على أحكام املادة /
  من رأمساهلا لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد ميكن اسرتداده عند تصفية املصرف.

    الثانيكانون   ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    (معّدلة) ٢٠١٨          (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ٢١٠,٤٤٧,٤١٤        ٢١٥,٤٤٠,٤٢٤        ٥٣٦,٤٢٥,٩٣٨    أرصدة باللرية السورية
    ١,٤٥٦,٩٠٩,٦٩٦        ١,٤٥٦,٩٠٩,٦٩٦        ١,٦٧٣,٩١٠,٣٨٤    أرصدة بالدوالر األمريكي

  )    ٢٩,٥٠٢,٤٢١  (  )  ٢٩,٥٠٢,٤٢١(  )  ٣٣,٨٩٦,٦٧٦(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

        ١,٦٣٧,٨٥٤,٦٨٩        ١,٦٤٢,٨٤٧,٦٩٩        ٢,١٧٦,٤٣٩,٦٤٦    

 متت اليت املال رأس زيادة عن جممدة كوديعة املركزي سورية مصرف إىل دوالر أمريكي ٤٩٧,٧٠٧ مبلغ بتحويل ٢٠١٩آذار  ١٧ بتاريخ البنك قام
 املصارف قانون من ١٢ رقم الفقرة مند /ب/ البن يف حمدد هو كما املال رأس زيادة من %١٠ املبلغ هذا ميثل .٢٠١٩ عامخالل الربع األول من 

 جممدة وديعة شكل على املركزي سورية مصرف لدى البنك رأمسال من %١٠ـب االحتفاظ وجوب على ينص الذي ٢٠٠١ للعام ٢٨ رقم اخلاصة

   .التصفية عند حتريرها يتم فوائد بدون



 

- ٥٦ - 

 مصارفالودائع    -٤١

  :ما يلييتضمن هذا البند 

  يلي: يتضمن هذا البند ما
    ٩٢٠١ل و كانون األ  ٣١كما في       
    المجموع     مصارف خارجية      محليةمصارف      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٤,٦٣٠,٣٢٢,٦٤٦    ١٥,٨٣٦,٤٩٤    ٤,٦١٤,٤٨٦,١٥٢ حسابات جارية وحتت الطلب
    ٢,٤٩٢,٠١٣,٠٠٠    -      ٢,٤٩٢,٠١٣,٠٠٠  (استحقاقها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل) ودائع ألجل

  ٧,١٢٢,٣٣٥,٦٤٦    ١٥,٨٣٦,٤٩٤    ٧,١٠٦,٤٩٩,١٥٢    
  

    (معّدلة) ٢٠١٨ل و كانون األ  ٣١كما في       
    المجموع     مصارف خارجية      مصارف محلية     
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  ٥,٥٠٨,٠٠٢,٥٠٧    ١٦,٦١٨,٢٤٤    ٥,٤٩١,٣٨٤,٢٦٣  حسابات جارية وحتت الطلب
    ٣,٦٧٥,٩٩٢,٩٠٧    ١,١٣٤,٩٦٨,٩٠٧    ٢,٥٤١,٠٢٤,٠٠٠  (استحقاقها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل) ودائع ألجل

  ٩,١٨٣,٩٩٥,٤١٤    ١,١٥١,٥٨٧,١٥١    ٨,٠٣٢,٤٠٨,٢٦٣    
  

    (معّدلة) ٢٠١٨ ثانيكانون ال  ١كما في       
    المجموع     خارجيةمصارف       مصارف محلية     
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٥,٣٨٧,٣٤٧,٦٥٣    ١١,٤٢٢,٧٤٤    ٥,٣٧٥,٩٢٤,٩٠٩  حسابات جارية وحتت الطلب
    ٢,٣٢٠,٥٩٨,٢٢٦    ١,١١١,٦٨٠,٤١٨    ١,٢٠٨,٩١٧,٨٠٨  (استحقاقها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل) ودائع ألجل

  ٧,٧٠٧,٩٤٥,٨٧٩    ١,١٢٣,١٠٣,١٦٢    ٦,٥٨٤,٨٤٢,٧١٧    
   



 

- ٥٧ - 

 الزبائنودائع    -٥١

  يلي: يتضمن هذا البند ما
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    (معّدلة) ٢٠١٨          (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩          
      ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  :الشركات الكربى
   ٩,٧٥٥,٣٨٣,٣٧٤      ٧,٧٧٧,٣١٧,٩٠٥        ١٤,٩٩٣,٤٨٣,٢٥١    حسابات جارية وحتت الطلب  

    ١٣,٠٦٤,٣٥٢,١١١      ٨,٩١٩,٧١٠,٢٧٠        ٢,٦٠٧,٢٨٩,٨٥٠    ودائع ألجل وخاضعة إلشعار  
  األفراد:

    ٢,٧٤٠,٥٥٦,٦٨٢      ٣,٢٩٥,٩٨٥,١٩٥        ٤,٦٧٧,١٥٣,٢٦٤    حسابات جارية وحتت الطلب  
    ١,١١٥,٦٠١,٧٤٢      ٢,٥٨٣,٠٣١,١٥٠        ٣,٧٠٧,٠٦٤,١١٩    ودائع التوفري  
    ١٢,٠٣٧,٥٤٣,٣٠٠      ١٣,٠٨٤,٣٠٨,٩٥٣        ٩,٤٠٢,٥١٨,٣١٤    ودائع ألجل وخاضعة إلشعار  
        ٣٨,٧١٣,٤٣٧,٢٠٩      ٣٥,٦٦٠,٣٥٣,٤٧٣        ٣٥,٣٨٧,٥٠٨,٧٩٨    

أي ما  ٢٠١٩ األولكانون   ٣١لرية سورية كما يف  ٢١١,٣٩٣,٣١٣ الودائع ألجل وخاضعة إلشعار، ودائع جممدة من شركات صرافة بلغت تتضمن
من إمجايل  %٠,٥٦أي ما نسبته  ٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١٩٨,٧٧٢,٥٣١(مقابل  دائع الزبائنمن إمجايل و  %٠,٦٠نسبته 

من  %٢٥يتوجب على مؤسسات الصرافة أن حتتفظ باحتياطي نقدي قدره  ٢٠٠٦نيسان  ٢٤بتاريخ  ٢٤مبوجب القرار رقم  ، حيث أنه)دائع الزبائنو 
  رأمساهلا لدى املصارف العاملة يف اجلمهورية العربية السورية.

 مقابل( ٢٠١٩ كانون األول  ٣١يف  الودائع إمجايل من %٥٥,٥٩ نسبته ما أي سورية لرية ١٩,٦٧٠,٦٠١,٩٧٥ فوائد حتمل ال اليت الودائع بلغت
 .)٨٢٠١كانون األول   ٣١يف  الودائع إمجايل من %٣١,٠٥ نسبته ما أي سورية لرية ١١,٠٧٢,٩٨٥,١٧٦

 مقابل( ٢٠١٩ كانون األول  ٣١يف  الودائع إمجايل من %١,٠٧ نسبته ما أي سورية لرية ٣٧٩,٦١٥,٤٤٨ مبلغ العام القطاع ودائع بلغت

 ).٢٠١٨ األول كانون ٣١ يف %٠,٥٩ نسبته ما أي سورية لرية ٢١٠,٨٠٢,٠٨٠

 كما يف سورية لرية ٧٦١,٥٥٥,٨١٨ مقابل( ٢٠١٩ كانون األول  ٣١يف كما  سورية لرية ٢,٧٠٧,٢٨٦,٢٥٥غًا وقدره مبلاخلامدة  ودائعال بلغت
 ).٢٠١٨كانون األول   ٣١
  
  تأمينات نقدية  -٦١

 يلي: يتضمن هذا البند ما
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    (معّدلة) ٢٠١٨          (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ٣٦٤,٣٩٠,٠٢٣      ٤٠٩,٢١٠,٣٢٣        ٥٤٣,٥٩٠,٠٠٠    تأمينات نقدية مقابل تسهيالت مباشرة
    ٧٤٣,٨٦٠,٠٧٩      ٤٦٩,٧٣١,٧٩٢        ٤٨٠,٣٨١,٦٩٤    تأمينات نقدية مقابل تسهيالت غري مباشرة

        ١,١٠٨,٢٥٠,١٠٢      ٨٧٨,٩٤٢,١١٥        ١,٠٢٣,٩٧١,٦٩٤    



 

- ٥٨ - 

  مخصصات متنوعة  -٧١
   يتضمن هذا البند ما يلي:

  رصيد نهاية      ما تم رده      المستخدم خالل      فروقات      المكون خالل      رصيد بداية    
    السنة      لإليرادات      السنة      أسعار الصرف      السنة      السنة    

  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    :٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في 
    ١٣,٢٣٤,١٨٩    -      -      -      -      ١٣,٢٣٤,١٨٩  فروع مغلقة* -مؤونة خسائر حمتملة 

    ٧,٠٥٧,٧٨٢    -      -      -      -        ٧,٠٥٧,٧٨٢  مؤونة رد فوائد*
      ٨٤١,٥٦١    -      -      -        ٧٠١,١٤٨      ١٤٠,٤١٣  مؤونة تقلبات أسعار الصرف
    ٥٨,٥٢٠,٤٤٠    -      -    )    ٢٨٧,٧٣٤(    ٤٣,٨٩٠,٣٣٠    ١٤,٩١٧,٨٤٤  خمصصات كفاالت صادرة

    ٧٩,٦٥٣,٩٧٢    -      -    )    ٢٨٧,٧٣٤(    ٤٤,٥٩١,٤٧٨    ٣٥,٣٥٠,٢٢٨    
  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية غير المباشرة

    ٤,٤٥٨,٥٧٨  )  ٦,٧٦٠,٠٨٢(    -      -      -      ١١,٢١٨,٦٦٠  مباشرةمستخدمة مقابل تسهيالت ائتمانية غري خمصص   
    ٢,٧٨١,٩١٤  )  ٢,٥٥٠,٤٧٣(    -      -        ٩٢٥,١١٩      ٤,٤٠٧,٢٦٨  املرحلة األوىل –مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة خمصص  
   ٥,٠٥٠,١٠٤    -      -      -      ١,٨٣٦,٢٢١      ٣,٢١٣,٨٨٣  املرحلة الثانية–مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة خمصص   

   -      -      -      -      -      -    املرحلة الثالثة–مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة خمصص   

  ٩١,٩٤٤,٥٦٨  )  ٩,٣١٠,٥٥٥(    -    )    ٢٨٧,٧٣٤(    ٤٧,٣٥٢,٨١٨    ٥٤,١٩٠,٠٣٩    
  (مدققة): ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في 

    ١٣,٢٣٤,١٨٩    -      -      -      -      ١٣,٢٣٤,١٨٩  فروع مغلقة -مؤونة خسائر حمتملة 
    ٧,٠٥٧,٧٨٢    -      -      -      -       ٧,٠٥٧,٧٨٢  مؤونة رد فوائد*

      ١٤٠,٤١٣  )    ٢١,٦٣١(    -      -      -        ١٦٢,٠٤٤  مؤونة تقلبات أسعار الصرف
    ١٤,٩١٧,٨٤٤    -      -    )   ٦٥٥,٤١٠(    -      ١٥,٥٧٣,٢٥٤  خمصصات كفاالت صادرة

  ٣٥,٣٥٠,٢٢٨  )    ٢١,٦٣١(    -    )   ٦٥٥,٤١٠(    -      ٣٦,٠٢٧,٢٦٩    
  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية غير المباشرة

    ٤,٣٧٩,٨٩٧    -      -      -      ٤,٢٣٦,٩١٧      ١٤٢,٩٨٠  املرحلة األوىل –مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة خمصص  
   ٣,٢٤١,٢٥٤    -      -      -      ١,٥٧٠,٢٢٤      ١,٦٧١,٠٣٠  املرحلة الثانية–مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة خمصص   

    -    )  ٢٢,٥٣٥,٠٤٣(    -      -      -      ٢٢,٥٣٥,٠٤٣  املرحلة الثالثة–مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة خمصص   
    ٤٢,٩٧١,٣٧٩  )  ٢٢,٥٥٦,٦٧٤(    -    )   ٦٥٥,٤١٠(    ٥,٨٠٧,١٤١    ٦٠,٣٧٦,٣٢٢  اجملموع

 .حتصيلها يتوقع وال كإيراد تسجيلها مت فوائد لتغطية مؤونة بأخذ البنك قام  *



 

- ٥٩ - 

  :خالل الفرتة/ السنة باشرةامل غري ئتمانيةاالتسهيالت فيما يلي احلركة على أرصدة ال
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          الثالثةالمرحلة           المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ٧٧٦,٤٣٢,٩٦١        -          ٤٤٤,٦٢٧,٧١٩        ٣٣١,٨٠٥,٢٤٢    فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
    -          -      )  ٦٥,٧١٧,٠٧٥(      ٦٥,٧١٧,٠٧٥    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -          -          ١١٥,٢٩٢,٨٨٣    )  ١١٥,٢٩٢,٨٨٣(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    ٤٧,٦٢٥,٥٨٢        -          -          ٤٧,٦٢٥,٥٨٢    التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة
  )  ١٢٨,٣٥٧,٠٧٤(      -      )  ٢١,٠٠١,١٩٧(  )  ١٠٧,٣٥٥,٨٧٧(  التسهيالت املستحقة خالل الفرتة

    ١٢١,٧٤٥,٨٧٥        -          ٩٩,١٤٢,٨٧٥        ٢٢,٦٠٣,٠٠٠    التغريات خالل الفرتة
  )    ١,٧٩٩,٥٤٠(      -      )  ١,٧٩٩,٥٤٠(      -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية الفرتة     ٨١٥,٦٤٧,٨٠٤        -          ٥٧٠,٥٤٥,٦٦٥        ٢٤٥,١٠٢,١٣٩    الرصيد كما يف 
  

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ١,٠٩١,٤٤٨,٢٦٦        ٢١٠,٧٠٧,٠١٧        ٨٥٧,١٥٣,٥٦٧        ٢٣,٥٨٧,٦٨٢    سنةالبداية يف  كما  الرصيد
      -      )  ١١٣,٥٦٦,١٢٨(  )  ١٤٥,٩٣٢,٠٣٢(      ٢٥٩,٤٩٨,١٦٠    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل
      -      )  ١٥,٦٩٥,٠٠٠(      ١٥,٦٩٥,٠٠٠        -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

      ٢٧٦,٦١٨,١٧٠        -          ٢٣٤,٢٦٧,٧٧٠        ٤٢,٣٥٠,٤٠٠    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )    ٦٦١,٣١٩,٢٩٤(  )  ٩١,٨٤٥,٨٨٩(  )  ٥٦٩,٤٧٣,٤٠٥(      -      التسهيالت املستحقة خالل السنة

    ٧٤,٠٥٣,٠٢٧        ١٠,٤٠٠,٠٠٠        ٥٦,٩٨٨,٥١٢        ٦,٦٦٤,٥١٥    التغريات خالل السنة
  )    ٤,٣٦٧,٢٠٨(      -      )  ٤,٠٧١,٦٩٣(  )    ٢٩٥,٥١٥(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ٧٧٦,٤٣٢,٩٦١        -          ٤٤٤,٦٢٧,٧١٩        ٣٣١,٨٠٥,٢٤٢    الرصيد كما يف 
 



 

- ٦٠ - 

  :خالل الفرتة/ السنة باشرةاملتوقعة للتسهيالت غري امل ئتمانيةفيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر اال
    ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٧,٦٢١,١٥١        -          ٣,١١٤,٤٧٥        ٤,٥٠٦,٦٧٦    فرتةالبداية يف  كما  الرصيد

    -          -      )  ٣١٧,١٨٠(      ٣١٧,١٨٠    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
      -          -          ١٤٣,٠٧٤    )  ١٤٣,٠٧٤(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

    خسارة التدين على التسهيالت اجلديدة
    ٢,٦٠٣,٨٧٢        -          ٣١٠,٠٨٤        ٢,٢٩٣,٧٨٨    خالل الفرتة  

    املسرتد من خسارة التدين على
  )  ٤,٠٤٧,٣٤٠(      -      )  ٢٣١,٣٨٥(  )  ٣,٨١٥,٩٥٥(  التسهيالت املسددة  

    ١,٦٥٤,٣٣٥        -          ١,٠٢٨,٢٩٠        ٦٢٦,٠٤٥    التغري خالل الفرتة
    -          -          -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف 

اية الفرتة     ٧,٨٣٢,٠١٨        -          ٤,٠٤٧,٣٥٨        ٣,٧٨٤,٦٦٠    الرصيد كما يف 
  

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٢٤,٣٤٩,٠٥٣        ٢٢,٥٣٥,٠٤٣        ١,٦٧١,٠٣٠        ١٤٢,٩٨٠    فرتةالبداية يف  كما  الرصيد

      -          -      )  ١٢٦,٧٧٩(      ١٢٦,٧٧٩    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

  خسارة التدين على التسهيالت اجلديدة
      ٧٥٠        -            ٧٥٠        -      خالل السنة  
  سرتد من خسارة التدين على امل

  )  ١٨,٦٢٢,٦٩٢(  )  ٢٢,٥٣٥,٠٤٣(  )  ٤٦٧,٥٤٦(      ٤,٣٧٩,٨٩٧    التسهيالت املسددة  
    ١,٨٩٤,٠٤٠        -          ٢,٠٣٧,٠٢٠    )  ١٤٢,٩٨٠(  التغري خالل السنة

    -          -          -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة       ٧,٦٢١,١٥١        -          ٣,١١٤,٤٧٥        ٤,٥٠٦,٦٧٦    الرصيد كما يف 
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  فيما يلي الحركة على األرصدة خارج الميزانية مصارف خالل السنة:
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ١١٠,٨٦٩,١٣٥        ١١٠,٨٦٩,١٣٥        -          -      سنةالبداية يف  كما  الرصيد
   -          -          -          -      التغري خالل السنة

   -          -          -          -      األرصدة اجلديدة خالل السنة

    -          -          -          -      األرصدة املسددة
  )  ٥١,٣٨١,٥٧(  )  ٥١,٣٨١,٥٧(      -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة الرصيد كما     ١٠٩,٤٨٧,٥٦٠        ١٠٩,٤٨٧,٥٦٠        -          -      يف 
  

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ٦٤٧,٩٤٨,٤١١        ١١٤,٠١٦,١٣٥        -          ٥٣٣,٩٣٢,٢٧٦    سنةالبداية يف  كما  الرصيد
   -          -          -          -      التغري خالل السنة

   -          -          -          -      األرصدة اجلديدة خالل السنة

  )  ٥٣٣,٩٣٢,٢٧٦(      -          -      )  ٥٣٣,٩٣٢,٢٧٦(  األرصدة املسددة
  )  ٣,١٤٧,٠٠٠(  )  ٣,١٤٧,٠٠٠(      -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة  الرصيد     ١١٠,٨٦٩,١٣٥        ١١٠,٨٦٩,١٣٥        -          -      كما يف 

  .٢٠١٨كانون األول   ٣١لسنة املنتهية يف و ا ٢٠١٩كانون األول   ٣١للسنة املنتهية يف ال يوجد حتويالت بني املراحل الثالث خالل 
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   :مصارف خالل السنةفيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة أرصدة خارج امليزانية 
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ١٤,٩١٧,٨٤٤        ١٤,٩١٧,٨٤٤        -          -      سنةالبداية يف  كما  الرصيد
    -          -          -          -      التغري خالل السنة

   ٤٣,٨٩٠,٣٣٠        ٤٣,٨٩٠,٣٣٠                  -      سنةخسارة التدين على األرصدة اجلديدة خالل ال

    -          -          -          -      املسرتد من خسارة التدين على األرصدة املسددة
  )    ٢٨٧,٧٣٤(  )  ٢٨٧,٧٣٤(      -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ٥٨,٥٢٠,٤٤٠        ٥٨,٥٢٠,٤٤٠        -          -      الرصيد كما يف 
  

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ١٥,٥٧٣,٢٥٤        ١٥,٥٧٣,٢٥٤        -          -      سنةالبداية يف  كما  الرصيد
    -          -          -          -      ٩تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم أثر 

     ١٥,٥٧٣,٢٥٤        ١٥,٥٧٣,٢٥٤        -          -      رصيد بداية السنة املعدل
    -          -          -          -      احملول من املخصص العام

  )    ٦٥٥,٤١٠(  )  ٦٥٥,٤١٠(      -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنةالرصيد كما      ١٤,٩١٧,٨٤٤        ١٤,٩١٧,٨٤٤        -          -      يف 
    



 

- ٦٣ - 

 

  ضريبة الدخل  -٨١

  :ما يلييتضمن هذا البند 
  :مؤجلةة يموجودات ضريب -أ

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

      ٧٠٦,٨٠٨,٠٠٨        ٥١٠,١٨٦,٨٤٣        -      السنةالرصيد كما يف بداية 
  )    ٢١,٤٣٩,٦٧٤(      -          -      مصروف ضريبة الدخل

  )    ١٧٥,١٨١,٤٩١(  )  ٥١٠,١٨٦,٨٤٣(      -      إطفاء املوجودات الضريبية املؤجلة

اية       ٥١٠,١٨٦,٨٤٣        -          -      السنةالرصيد كما يف 

  :الضرييب الربح مع احملاسيب الربح تسوية ملخص -ب
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
    ٨٢٠١      ٩٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

  )  ٨٧٨,٦٤٥,٠٤٨(  )  ٥١٩,٣٢٥,٨٢٦(  الضريبة قبل السنة خسارة
  :يضاف

      ٢٩,٧٤٣,٨٥٩        ٢٩,٧٤٣,٨٦١    املباين استهالك 
      -      )  ١,٣٧٧,٠٨٠(  احملققة غري البنيوي القطع مركز تقييم أرباح  

  ينزل:
  )  ١٧٧,٤٧٧,٠٠٦(  )  ١٠٠,١٧٢,٤٨٦(  منتجةخمصص تسهيالت ائتمانية اسرتداد   
  )    ٢١,٦٣١(      ٤٤,٥٩١,٤٧٨    خمصصات متنوعة  

  )  ١,٠٢٦,٣٩٩,٨٢٦(  )  ٥٤٦,٥٤٠,٠٥٣(  للضريبة اخلاضعة اخلسائر

      -          -        اخلاضعة للضريبة) من األرباح %٢٥عن السنة ( الدخل ضريبةمصروف 
      -          -        من الضريبة) %١٠إعمار (إعادة  ضريبةمصروف 

        -          -      

  قررت إدارة املصرف عدم تشكيل مؤونة مقابل إيراد ضريبة الدخل املؤجل. -

 ١,٨٩٩,٢٩٩,٢٨٦مببلغ  ٢٠١٣بتكليف مؤقت متضمن حتديد خسارة صافية عن عام  ٢٠١٩كانون األول   ١٧مت إخبار املصرف بتاريخ  -
، وباتنظار حتديد موعد االجتماع مع جلنة ٢٠١٩كانون األول   ٢٤كليف بتاريخ لرية سورية، ومت تقدمي اعرتاض إىل جلنة الطعن على هذا الت

 .٢٠٢٠الطعن خالل عام 
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  أخرىمطلوبات   -٩١

 :ما يلييتضمن هذا البند 
    كانون الثاني  ١كما في           األولكانون   ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    (معّدلة) ٢٠١٨          (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩          
      ل.س.          ل.س.          ل.س.          

 فوائد حمققة غري مستحقة الدفع:

    ٢١٤,٠٣٨,٢٧١      ١٤٤,٩٤٧,٩٦٧      ٨٠,٩٧٦,٥٨١   ودائع الزبائن  
      ٩٢٣,٧٥٨      ١,٢٠٤,٦٢٩         ٥٢٦,١٥٧   ودائع املصارف  
    ٢,١٢٣,٣٨٠      ١,٩٩٦,٣٦٠       ٢,٨٦٣,٠٨٧   تأمينات نقدية   
      ٢١٧,٠٨٥,٤٠٩      ١٤٨,١٤٨,٩٥٦      ٨٤,٣٦٥,٨٢٥    

   ٣٩,٦١١,٩٥٩      ٣٩,٧١١,٨٣٧        ٣٥,٣٠٣,٦٠٣    ذمم دائنة (موردو األصول الثابتة)

    ٩,٨٥٤,٤٢٨      ٢٥,٧٨٨,٧٣٨      ٢,١٢٨,٥٦٦,١٦٤   أرصدة دائنة للمسامهني
    ٨٩,٩١٠,٨٣٤      ٨٩,٩١٠,٨٣٤      ٨٩,٩١٠,٨٣٤   عالقةذمم دائنة ألطراف ذات 

    ١٣٨,١١٠,٩٤٩    ٩٠,١٦٧,٦٣٢       ٧٣,٢٢١,٠١٣   مصروفات مستحقة وغري مدفوعة
   ٢٦٦,٤٠٢,٥٣٥     ٥٢٣,٨٠٧,١٦٢      ٤٧٢,١١١,٧٠٢   شيكات مصدقة وحواالت واردة

   ٢,٦٨١,٨٦٧      ٩,٦٣٨,١٦٣       ٢٣,٥١٥,٠٦٩    إيرادات عموالت مقبوضة مقدماً 

    ١,٨٠٦,٢٣٦      ١,٦٤٣,٤٠٠      ١,٥٥٢,٦١٧   تأمني مقبوضة مقدماً  عموالت
 للتأميناتأمانات طوابع ومستحقات 

    ٨٦,١٨٨,٧٨٣     ٨٧,٥٢٣,٤٣٩        ١٠٥,٥٢٠,٤٢٨   االجتماعية وأمانات ضريبية مستحقة 
    ١٠٢,٠٨٥,٣٨٠     -         -     مبالغ مقبوضة مقدماً لقاء بيع عقار

      ٢٠٨,٤١٤     ١٤٢,٦١٨,٩٨٤        ٣٤,٢٣٦,٩٣٩   حواالت وشيكات قيد الدفع
    ٠٨,٦٥٨,٧٨     ٥٩,٧٢٦,٦٣       ٦٢,٧٢٣,٠٨٠   أخرىذمم دائنة 

       ٩٦٢,٦٠٥,٥٧٤      ٠١,١٦٨,٦٨٥,٧٨      ٣,١١١,٠٢٧,٢٧٤    
  
 والمدفوع به المكتتب المال رأس  -٢٠

مليون  ١٠٠إىل  مقسم سورية لرية ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠عنه  البنك املكتتب به واملدفوع واملصرح رأمسال بلغ ،٢٠١٩ كانون األول  ٣١ يف كما
 . )٢٠١٨ األول كانون ٣١ يف كما سهم ٣٨,٥٠١,٤٠٥للسهم. (مقابل  سورية لرية ١٠٠ قدرها امسية بقيمة سهم

 ٢٠٠٥ لعام ٣٥ رقم واملرسوم ٢٠٠١ لعام ٢٨ رقم القانون بنود أحكام بعض تعديل املتضمن ٣ رقم القانون صدر ٢٠١٠ الثاين كانون ٤بتاريخ 

وقد  .التقليدية البنوك خيص فيما سورية لرية مليارات ١٠ السورية ليصبح العربية اجلمهورية يف العاملة البنوك مال لرأس األدىن احلد زيادة يتضمن والذي
 متديد مت ٢٠١١ لعام ١٧ رقم القانون املطلوب. ومبوجب األدىن احلدإىل  رأمساهلا أوضاعها بزيادة لتوفيق سنوات ٣من  مهلة املرخصة البنوك منحت

 جملس الوزراء رئاسة قرار ومبوجب ،٢٠١٣ لعام ٦٣ رقم التشريعي املرسوم مبوجب سنوات ٥ لتصبح املهلة متديد مت وقد سنوات ٤-٣ من املهلة هذه

 .سنوات ٦ لتصبح املهلة متديد مت ٢٠١٥ نيسان ٢٢ بتاريخ و./م١٣رقم 
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 سورية لرية ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مببلغ  البنك رأمسال زيادة على ٢٠١٠ أيلول ١٩ بتاريخ املنعقدة البنك ملسامهي العادية غري العامة اهليئة وافقت

 يف الزيادة تتم أن على املركزي سورية مصرف من النهائية على املوافقة احلصول مت وقد سورية، لرية ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ البنك رأمسال جممل ليصبح
  الحقاً. حتديده سيتم تاريخإىل  املال رأس زيادة تأجيل ٢٠١١ عام الثاين من الربع خالل مت أنه إال ،٢٠١١ عام من أيار شهر
 ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مببلغ ٢٠١٥آذار  ١٩بتاريخ  املنعقد العادية غري العامة اهليئة اجتماع يف املسامهني قبل من البنك رأمسال زيادة على املوافقة متت

 .٢٠١٨ األول كانون ٣١ تاريخ حىت سهم ٨,٥٠١,٤٠٥االكتتاب مبقدار  ومت سورية، لرية ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ البنك رأمسال ليصبح سورية لرية
 ٣,٥٣٠,٩٨١قامت شركة اخلليج املتحد القابضة وهي الشركة القابضة لبنك اخلليج املتحد بشراء حصة البنك مببلغ قدره  ٢٠١٩شباط  ٢١بتاريخ 

وحصة شركة اخلليج املتحد  %١٥,٥لرية سورية من زيادة رأس املال لتصبح حصة بنك اخلليج املتحد  ٢,١٧٠,٠٠٠,٠٠٠دينار أردين ما يعادل 
مقسم إىل  سورية لرية ٦,٠٢٠,١٤٠,٥٠٠ مبلغ ٢٠١٩ آذار ٣١ يف كما املدفوع املال رأس أصبحمن رأس املال املدفوع. وبذلك  %٣٦,٣ضة القاب

آذار  ١٧من الزيادة كوديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي بتاريخ  %١٠دوالر أمريكي متثل  ٤٩٧,٧٠٧، ومت حجز مبلغ سهم ٦٠,٢٠١,٤٠٥
  . ٢٠١٩آذار  ١٢/ص تاريخ ١٤٤/١٦ذ موافقة مصرف سورية املركزي بتجميد املبلغ بعملة الدوالر األمريكي رقم وذلك بعد أخ ٢٠١٩
لرية سورية من زيادة رأس  ٧٧٠,٠٠٠,٠٠٠دينار أردين ما يعادل  ١,٢٥٢,١٣٤,٣٢قامت شركة الفتوح باالكتتاب مببلغ  ٢٠١٩حزيران ١٣بتاريخ 

سهم من عدة  ٣,٠٩٢,٥٢٤ـ مت االكتتاب ب ٢٠١٩ حزيران ٢٤بتاريخ و  ،من رأس املال املكتتب به %١٥,٤٩املال لتصبح حصة شركة الفتوح 
  .سهم ٧٠,٩٩٣,٩٢٩لرية سورية مقسم إىل  ٧,٠٩٩,٣٩٢,٩٠٠مبلغ  ٢٠١٩ حزيران ٣٠مسامهني وبذلك أصبح رأس املال املدفوع كما يف 

متت آخر عملية بيع لألسهم، وعليه مت استكمال عملية االكتتاب بكامل أسهم زيادة رأس املال، لتصبح قيمة رأس املال  ٢٠١٩أيلول  ١٠بتاريخ 
  سهم. ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية مقسمة على  ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠املدفوع 

كانون   ٣١على التوايل كما يف  %٢١,٧، %١١، %٩,٣فوع هي إن نسبة بنك اخلليج املتحد، شركة الفتوح، شركة اخلليج املتحد من رأس املال املد
  .٢٠١٩األول 
 :التالية املراحل على املال رأس زيادة عملية تتم

 .٢٠١٥األول  كانون ١٣ وحىت ٢٠١٥ األول تشرين ٢٧ تاريخ من واالكتتاب، - االكتتاب يف األفضلية حقوق تداول مرحلة -

  السوق. يف الفائضة األسهم بيع مرحلة -
  سورية. لرية ٢,٧٨٩,٠٠٠مبلغ  ٢٠١٧ا خالل العام  االكتتاب مت اليت األسهم إصدار مصاريف بلغت
واليت مت إقفاهلا يف حساب اخلسائر املرتاكمة  ٢٠١٩ أيلول ٣٠فرتة التسعة أشهر املنتهية يف ا لغاية  االكتتاب مت اليت األسهم إصدار مصاريف بلغت

  ) وهي موزعة كالتايل:٢٠١٨سورية خالل العام  لرية ٨٤,٩٦٤ ة (مقابل مبلغسوري لرية ٥٩,٠٥٤,٤٤٤ احملققة مبلغ
  للسنة المنتهية          للسنة المنتهية        
      كانون األول  ٣١في           كانون األول  ٣١في         
      (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩        
    ل.س.          ل.س.        

      ٤٣,٣٣٢        ٣٠,٨٠٠,١٤٠    رسم طابع زيادة رأس مال البنك
      ٣٧,٣٨٤        ٢٦,٦٠٠,٠٠٠    تسجيل وإيداع أسهم الزيادة

      ٤,٢٤٨        ٧,٨١٩,٣٤٠    أسهم زيادة رأس مال البنك إصدارمصاريف بدل 
      ٨٤,٩٦٤        ٦٥,٢١٩,٤٨٠      
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 ٦,١٦٥,٠٣٦ مبلغ الدخليف قائمة واليت مت إقفاهلا  ٢٠١٩ كانون األول  ٣١املنتهية يف  للسنةا  االكتتاب مت اليت األسهم إصدار مصاريف بلغت
  .لرية سورية

 : فئتنيإىل  االمسية البنك أسهم مجيع تقسم

 املقيمني للسوريني السورية، بالنسبة باللريات قيمتها وتسدد معنويني أو طبيعيني سوريني أشخاص قبل من إال متلكها جيوز ال اليت األسهم أ: هي الفئة

م قيمة تسديد عليهم يتوجب اخلارج، يف املركزي ووفقاً للمبني يف الفقرة  سورية نشرة مصرف صرف سعر حسب األجنبية بالعمالت اكتتابا
 . البنك رأمسال من %٥١الفئة  هذه (ب) أدناه ومبا يتوافق مع النظام األساسي. تشكل

 بالعمالت قيمتها الوزراء وتسدد جملس من بقرار أجانب أو عرب اعتباريني أو طبيعيني أشخاص قبل من متلكها جيوز اليت األسهم ب: هي الفئة

 يسبق الذي اليوم يف املفعول السارية سورية املركزي مصرف عن الصادرة احلرة الصرف أسعار نشرة يف احملدد الشراء سعر حسب األجنبية

  . البنك رأمسال من %٤٩ الفئة هذه االكتتاب. وتشكل بدء تاريخ
  
  االحتياطيات  -١٢

  :يليما يتضمن هذا البند 
 :قانوني احتياطي

وإىل التعميم  ٢٠٠٩كانون الثاين ٢٠ بتاريخ لصادرا ٣٦٩/١٠٠/٣م رق التعميمإىل  وإشارةً  ٢٠١١ لعام ٢٩ رقم التشريعي املرسوم أحكام على ناءً ب
 احملققة غري القطع فروقات أثر استبعاد بعد الضريبة قبل الصافية األرباح من %١٠ حتويل يتم ٢٠٠٩ شباط ١٢الصادر بتاريخ  ٩٥٢/١٠٠/١رقم 
 .البنك رأمسال من %٢٥اً مساوي القانوين االحتياطي رصيد يصبح عندما التحويل هذا مثل عن التوقف للبنك حيق. القانوين االحتياطيإىل 

 : القانوين االحتياطي احتساب طريقة التايل اجلدول يوضح
    كانون األول  ٣١كما في     
    ٨٢٠١      ٩٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

  )  ١,٣٨٨,٨٣١,٨٩١(  )  ٥١٩,٣٢٥,٨٢٦(  السنة صايف خسارة
    :يضاف
    ٥١٠,١٨٦,٨٤٣        -      املؤجلة الضريبية املوجودات إطفاء

    -      )  ١,٣٧٧,٠٨٠(  احملققة غري القطع أرباح  
 )  ٨٧٨,٦٤٥,٠٤٨(  )  ٥٢٠,٧٠٢,٩٠٦(  لةعدّ املاخلسارة 

    -          -      %١٠ قانوين احتياطي
  

  االحتياطي القانوين كما يلي:كانت حركة 
    ٨٢٠١      ٩٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

     ٣٤,٤٠٦,٤٢١        ٣٤,٤٠٦,٤٢١    كانون الثاين  ١الرصيد كما يف 
     -          -      اإلضافات

     ٣٤,٤٠٦,٤٢١        ٣٤,٤٠٦,٤٢١    كانون األول  ٣١الرصيد كما يف 
   



 

- ٦٧ - 

 خاص حتياطيا

 ٣٦٩/١٠٠/٣ رقم املركزي سورية مصرف عن الصادرين التعميمني على وبناءً  ٢٠٠٢ لعام ٢٣ رقم األساسي النقد قانون من ٩٧ رقم املادةإىل  استناداً 
 الضريبة قبل الصافية األرباح من %١٠ حتويل يتم ٢٠٠٩ شباط ١٢الصادر بتاريخ  ٩٥٢/١٠٠/١رقم التعميم إىلو  ٢٠٠٩ الثاين كانون٢٠ بتاريخ

 اخلاص االحتياطي رصيد يصبح عندما التحويل هذا مثل عن التوقف للبنك حيق .اخلاص االحتياطيإىل  احملققة غري القطع فروقات أثر استبعاد بعد

 .البنك رأمسال من %١٠٠ مساوي

 :اخلاص االحتياطي احتساب طريقة التايل اجلدول يوضح
    كانون األول  ٣١كما في     
    ٨٢٠١      ٩٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

  )  ١,٣٨٨,٨٣١,٨٩١(  )  ٥١٩,٣٢٥,٨٢٦(  السنة خسارةصايف 
  :يضاف

     ٥١٠,١٨٦,٨٤٣        -      املؤجلة الضريبية املوجودات إطفاء  
     -      )  ١,٣٧٧,٠٨٠(  احملققة غري القطعأرباح   

  )  ٨٧٨,٦٤٥,٠٤٨(  )  ٥٢٠,٧٠٢,٩٠٦(  لةدّ املع سارةاخل

      -          -      %١٠ خاص احتياطي

  

  كما يلي:  اصكانت حركة االحتياطي اخل
    ٨٢٠١      ٩٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

     ٣٤,٤٠٦,٤٢١        ٣٤,٤٠٦,٤٢١    كانون الثاين  ١الرصيد كما يف 
     -          -      اإلضافات

     ٣٤,٤٠٦,٤٢١        ٣٤,٤٠٦,٤٢١    كانون األول  ٣١الرصيد كما يف 
 التمويل خاطرواجهة ملم عام حتياطيا

 الصادر ٤/م ن/ب٥٩٧ رقم القرار أحكام لبعض املعدل ،٢٠١٠ نيسان ١٤ تاريخ ٤بن/ م/٦٥٠ رقم والتسليف النقد جملس قرار أحكام على بناءً 

 كما حيتسب العام، اية يف ربح حتقيق حال يف التمويل اطرواجهة خممل عام احتياطي احتجاز املصارف على يتوجب ،٢٠٠٩ األول كانون ٩ بتاريخ

 :يلي

  املباشرة؛ العادية الديون حمفظة إمجايل من %١ .١

 املباشرة؛ غري العادية الديون حمفظة إمجايل من %٠,٥ .٢

 .خاصاً  اهتماماً  تتطلب أو عادية كديون واملصنفة ضمانة بدون أو شخصية بضمانات املمنوحة االئتمانية التسهيالت جزء على %٠,٥ .٣

 حتقيق حال يف ٢٠١٣ عام اية حىت مهلة -ملذكورا ٤/م ن/ب٦٥٠القرار من األوىل املادة من) بة (الفقر  ألحكام استناداً  املصارف منح مت وقد

  املبلغ يقل ال وحبيث سورية، لرية ٥٦,٠٤٤,٩٢٨ والبالغ ٢٠٠٩ األول كانون ٣١ بتاريخ القائمة التسهيالت عن املذكور االحتياطي لتكوين أرباح

 .املذكور االحتياطي مبلغ من %٢٥ عن عام كل بنهاية املشكل
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 م/٥٩٧ رقم القرارين ألحكام واملعدل ٢٠١٢ الثاين تشرين ١٣ بتاريخ الصادر ٤/م ن/ب٩٠٢  رقم والتسليف النقد جملس قرار أحكام على بناءً 
 االستمرار مت ،٢٠١٤ األول كانون ٢٩ ريختا ٤ب/ن م/١٠٧٩ رقم القرار مبوجب به العمل متديد مت والذي املذكورين، ٤ب/ن م٦٥٠ ورقم ٤ب/ن

  .حىت تاريخ البيانات املالية القرار صدور تاريخ من التمويل ملخاطر عامة احتياطيات أية حجز بتعليق

بعد التنسيق مع مفوضية احلكومة لدى املصارف وبناًء على ٢٠١٧لعام مت إغالق الفائض من احتياطي عام خماطر متويل ضمن أرباح وخسائر مدورة 
 .٢٠١٩شباط  ١٤ خ/م ن) تاري٤التعليمات التنفيذية اخلاصة بتطبيق القرار رقم (

  
 )محققة متراكمة خسائر/ ( غير محققة دورةم أرباح  -٢٢

 شباط ١٢ تاريخ ٩٥٢/١٠٠ رقم والتعميم ٢٠٠٨ لعام ٣٦٢ رقم والتسليف النقد جملس وقرار الصادرة املركزي سورية مصرف لتعليمات طبقاً 

 األرباح حساب من البنيوي القطع مركز تقييم إعادة عن الناجتة للتوزيع القابلة وغري احملققة غري القطع لفروقات املدورة األرباح فصل ، يتم٢٠٠٩

  ).احملققة املرتاكمة خلسائر( املدورة
كما لرية سورية   ٧,٨٠٢,٢٥٣,١٨٤(مقابل  ٢٠١٩ كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ٧,٨٠٣,٦٣٠,٢٦٤ققة مبلغ احملغري ملدورة بلغت األرباح ا

  ).٢٠١٨كانون األول   ٣١يف 
لرية سورية كما  ١١,١٨٨,٩٠١,٦٨٤(مقابل  ٢٠١٩ كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ١١,٧٦٨,٦٥٩,٠٣٤ ققة مبلغاحمل بلغت اخلسائر املرتاكمة

  ).٢٠١٨كانون األول   ٣١يف 
  .٢٠١٩كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١,٣٧٧,٠٨٠غري احملققة مبلغ  ألرباحبلغت ا
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  الدائنة فوائدال  -٣٢

 :ما يلييتضمن هذا البند 

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
   ٨٢٠١      ٩٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

  تسهيالت ائتمانية مباشرة
  :شركات

    ٥٨٩,٦٩٣,١٧٧    ٧٥٣,٨٨٩,٢٦٣  قروض وسلف  
    ١٧,٣٢١,٩٢٤    ٥١,٠٤٣,١٢٥  حسابات جارية مدينة  
    ١,٣٣١,٥٠٤    ١,٥٥٦,٥١٤  بالصدفة حسابات جارية مدينة  
    ٦,٨٧٠,٦٣٢    ٢,٧٧٩,٦١٥  مبياالت ( أسناد ) حمسومةك  

  أفراد:
    ٤,٥٥٠,٤٤٠    ١٩,٧٠٢,١٨٦  قروض وسلف  
      ١٨٦,٩٥٩      ٤٥٢,٩٦٦  بالصدفة حسابات جارية مدينة  
    ٦١٩,٩٥٤,٦٣٦    ٨٢٩,٤٢٣,٦٦٩    

   ٢٢٥,٨٥٠,٤٢٦    ٢٦٧,٢٨٣,٥٠٨  اخلارجية صارفامليداعات لدى إو  أرصدة

    ١٠٢,٩٧٢,٨٣٧    ٨٣,٣٣٥,٣٤١  احمللية صارفامليداعات لدى إأرصدة و 
    ٤٥,٢١١,١٨٦    ٥١,٦٩٤,٣٦٧  العامة صارفامليداعات لدى إأرصدة و 
    ٤,٦٥٢,١٢٠    ٤٤,٤٧٤,٧٦٨  مصرف سورية املركزييداعات لدى إأرصدة و 

    ٩٩٨,٦٤١,٢٠٥    ١,٢٧٦,٢١١,٦٥٣    
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  الفوائد المدينة  -٤٢
  :ما يلييتضمن هذا البند 

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
   ٨٢٠١      ٩٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٧,٥٩٤,٦٦٢    -    حملية ودائع مصارف
    ٢٣,٥٥٦,٦٨٣    ٣,٣٧٤,٥٣٧  خارجية ودائع مصارف
    ٢,٨٦٦,٧٢٥    ٣,١٢١,٣٤٥  عامة ودائع مصارف

  :زبائنودائع 
    ١,١٦٤,٦٤٧    -    حسابات جارية  
    ٩١,٣٤٩,٠٥٩    ١٧٧,٣٢٤,٤٦٩  ودائع توفري  
    ١,٢٥١,٢٧٠,٤٥٥    ٩٤١,٧٣٦,١٩١  شعارودائع ألجل وخاضعة إل  

    ٤,٩٨٤,٧٢٤    ٤,٩٢٩,٧٣٤  تأمينات نقدية

    ١,٣٨٢,٧٨٦,٩٥٥    ١,١٣٠,٤٨٦,٢٧٦    
  
 دائنة عموالتو  رسوم  -٥٢

  :ما يلييتضمن هذا البند 
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
    ٨٢٠١      ٩٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

     ٥٠,٤٩٧,٨١٤        ٩٧,٦٥٤,٣٦٥    االئتمان ورسوم عموالت  
     ١٣٠,٩٧٣,٠٦٠        ٢١٤,٩٢٠,٩٩٥    املصرفية اخلدمات ورسوم عموالت  

        ١٨١,٤٧٠,٨٧٤        ٣١٢,٥٧٥,٣٦٠      
 
 رسوم وعموالت مدينة  -٦٢

  :ما يلييتضمن هذا البند 
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
    ٨٢٠١      ٩٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

     ٩,٣٩٤,٤٥٠        ٣٥,٦٣٠,٩٦٢    اآليل الصراف تشغيل لقاء مدفوعة عموالت  
     ٩٢,٩٩٨,٣١٩        ٨,٩٤٠,٠٣١    مصرفية حتويالت عموالت  
       ١٣٧,٨٧٣          ٥٧٣,٠٥٠    أخرى ورسوم عموالت  

        ١٠٢,٥٣٠,٦٤٢        ٤٥,١٤٤,٠٤٣     
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 أخرى إيرادات  -٧٢

  :ما يلييتضمن هذا البند 
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
    ٨٢٠١      ٩٢٠١    
   ل.س.      ل.س.    

      ٨٤,٧١٩,٨٣٣        ٢٣٠,٠٨٦,٤٨٨    *أخرى إيرادات

        ٨٤,٧١٩,٨٣٣        ٢٣٠,٠٨٦,٤٨٨      

  بيع العقارات املستملكة من قبل البنك. باح الناجتة عناألر  أخرىإيرادات يتضمن البند   *
  
  الموظفين نفقات  -٨٢

  :ما يلييتضمن هذا البند 
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
    ٨٢٠١      ٩٢٠١    
   ل.س.      ل.س.    

     ٣٣١,٤٨٩,٤٥٤        ٣٨٠,١٨٣,٤٥٣    املوظفني رواتب
    ٢٥٩,٨٧٩,٧٠٧        ٣٠٠,٥٨٤,٠٦٢    املوظفني ومنافع مزايا

    ١١,٥٠١,٢٥٩        ١٢,٦٢٨,٧٦٦    طبية مصاريف
    ٤,٠٠٣,٨٣٤        ٦,٧٣٠,٤٧٢    موظفني تدريب
    ٢٠,٨٦٧,٠٧٠        ٣٢,٩٢٤,٢١٩    وسفر نقل

     ٢٥,٥٧٢,٥٤٢        ٣٢,٨٣٢,٩١٥    االجتماعية التأميناتحصة املصرف من 

        ٦٥٣,٣١٣,٨٦٦        ٧٦٥,٨٨٣,٨٨٧      
   



 

- ٧٢ - 

  ائتمانية متوقعةمخصص خسائر  )استردادمصروف / (  -٩٢

  هذا البند ما يلي:  يتضمن
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في    
   ٨٢٠١        ٩٢٠١    
  ل.س.         ل.س.     

  )    ٢٦,٤٨٩,٠٥٧  (      ١٨,٨٩١,٧٢٨    خمصص أرصدة لدى مصرف سورية املركزي  )اسرتداد(مصروف / 
    ٤٥,٠٨٥,٧٨٣    )    ١٤٩,٩٣٣,٥٠٦(  ارفمصروف خمصص أرصدة لدى املص/  )اسرتداد(
    ٢١,٤٣٠,٢٧٣    )    ٢١,٣١٦,٦٠٤(  صارفمصروف خمصص إيداعات لدى امل/  )اسرتداد(

    -          ٣٩٤,٢٥٥,٤    مصروف خمصص وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
    )٤٠,٠٢٦,٩٩٩  )    ١٤٧,٩٦٤,١٢٧    

  مصروف / اسرتداد خمصص تسهيالت ائتمانية مباشرة
  )    ٩٤,٢٠٤,٥٢٥(      ٣٥,١٩٠,٧٧٧    مرحلة أوىل  
  )    ١٢٩,١٠٦,٦٢١(      ١٩,١٥٠,٠٧٨    مرحلة ثانية  
  )    ٢٠٠,٠٠٨,١٣٩(  )    ٢١٩,٦١٤,٩١٤(  مرحلة ثالثة  
    )٤٢٣,٣١٩,٢٨٥(  )    ١٦٥,٢٧٤,٠٥٩    (  

  مصروف / اسرتداد خمصص تسهيالت ائتمانية غري مباشرة
    ٤,٣٦٣,٦٩٥    )      ٨٩٦,١٢١(  رحلة أوىل م  
    ١,٤٤٣,٤٤٥        ١,١٠٦,٩٨٨    مرحلة ثانية   
  )    ٢٢,٥٣٥,٠٤٣(      -      مرحلة ثالثة  
      ١٦,٧٢٧,٩٠٣(        ٢١٠,٨٦٧    (  

      -      )    ٦,٧٦٠,٠٨١(  مصروف اسرتداد سقوف غري مستغلة مباشرة 

    )٤٠٠,٠٢٠,١٨٩(  )    ٣١٩,٧٨٧,٤٠٠    (  



 

- ٧٣ - 

 أخرى تشغيلية مصاريف  -٣٠

  :ما يلييتضمن هذا البند 
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
    ٨٢٠١      ٩٢٠١    
   ل.س.      ل.س.    

     ٢٢,٤٥٩,٢١٠        ٣٣,٢٤٩,٤١٣    العامة واهليئة اإلدارة جملس اجتماعات مصاريفبدالت جملس اإلدارة و 
     ٨٤,٦٢٤,٤٧١        ٧٨,٤٠٣,٦١٦    إجيارات
     ٥,٧٩٣,١٨٨        ٢,٢٦٤,٣٩٨    عامة وعالقات إعالنات
      ٩٣,٥١٧,٤١٧        ٨٥,٥٤٦,٥٦٢    حكومية وأعباء رسوم
     ٢٣,٤٢١,٥٠١        ٢٦,٤٤٩,١٤٢    وإنرتنت وهاتف بريد

     ١٣,٧٩٤,٧٦٦      ١٦,٣٧٣,٥٨٠    مصاريف سويفت
     ٢٣,٢٧٠,٤٩٤        ٩,٣٢٧,٥٣٦    استشارات
      ٣١,٥٦٠,٠٠٠        ٤١,٦٢٠,٠٠٠    مهنية مصاريف
     ٨,٨٨٠,٧٩٧        ٣,٣٣٩,٢٧٢    قانونية ورسوم مصاريف
     ٦,٦٠٠,٥٤٨        ١٤,٩٩٤,٠٨٥    ومطبوعات قرطاسية
     ٣٦,٢١٥,٠٩٠        ٣٦,٥٥٠,١٦٠    تأمني
     ٣٢,٤٨٣,١٠٠        ٣٣,٤٨١,١٤٥    وكهرباء ماء

     ١٧,٦٥٢,٧٩١        ٥١,٣١٣,٧١٨    صيانة
      ٢٢,١٠٤,١٢٢        ٣٢,٥١٥,٥١٠    وحراسة تنظيف مصاريف
     ٢٩,٠٢٨,٢٤٠        ١٨,٩٧٤,٧٩٦    قضائيةدعاوى 
     ٦٢,٢٨٦,١٣١        ٤٠,٢٠٧,٥٦٢    معلوماتية مصاريف
     ٨,٤٥٨,٢٥٠        ٤٤,٩٢٣,٣٧٥    حمروقات
      ٧,٠٠٤,٧٤٠        ٨,٣٣٨,٧٥٤    الضيافة نفقات

        ١٨٧,٣٧٥        -      مسروقات نقدية
     ٨,٨٨٩,١٢٧        ١٨,٨٤٥,٧٣٢    مصاريف الشحن النقدي

      ١٥,١٣٤,٩٨٨        ٢٥,٧٣٥,٣١٤    أخرى

        ٥٥٣,٣٦٦,٣٤٦        ٦٢٢,٤٥٣,٦٧٠     
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 السنة األساسية والمخفضة خسارة حصة السهم من  -١٣

 :ما يلييتضمن هذا البند 
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في    
   ٨٢٠١      ١٩٢٠    
    ل.س.      ل.س.    

  )  ١,٣٨٨,٨٣١,٨٩١(  )  ٥١٩,٣٢٥,٨٢٦(  سنةال خسارة صايف
      ٣٨,٤٢٦,٧٢٥        ٧٥,٥٨١,٩١٥    األسهماملتوسط املرجح لعدد 

  )  ٣٦,١٤  (  )  ٦,٨٧  (  سنةال خسارةمن األساسية واملخفضة  حصة السهم

 من السهم حصة على تأثري هلا يكون قد ألدوات البنك إصدار لعدم األساسية للحصة مطابقة الفرتة خسارة من للسهم املخفضة احلصة قيمة إن

  .حتويلها عند األرباح
  المبلغ * المدة     الوسطي المرجح    المجموع    شراءال    الرصيد   الفترة  

   ل.س.      %      ل.س.      ل.س.      ل.س.     
    ٣٨,٥٠١,٤٠٥    ١٠٠      ٣٨,٥٠١,٤٠٥    -      ٣٨,٥٠١,٤٠٥  ٢٠١٩كانون الثاين   ١

    ١٨,٦٦٧,٩٤٥    ٨٦      ٦٠,٢٠١,٤٠٥    ٢١,٧٠٠,٠٠٠    -      ٢٠١٩شباط  ٢١
    ٤,٢٦١,٣٧٠    ٥٥      ٦٧,٩٠١,٤٠٥    ٧,٧٠٠,٠٠٠    -      ٢٠١٩حزيران  ١٣
    ١,٦١٨,٢٨٠    ٥٢      ٧٠,٩٩٣,٩٢٩    ٣,٠٩٢,٥٢٤    -      ٢٠١٩حزيران  ٢٤
    ١١,٠٢٩,٣٥٣    ٤٦      ٩٥,١٠٠,٠٠٠    ٢٤,١٠٦,٠٧١    -      ٢٠١٩متوز  ١٨
    ١,٥٠٣,٥٦٢    ٣١      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٤,٩٠٠,٠٠٠    -      ٢٠١٩أيلول  ١١

                            ٧٥,٥٨١,٩١٥    
  
  النقد وما يوازي النقد   -٢٣

 :ما يلييتضمن هذا البند 
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في    
    ٨٢٠١     ٩٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

      ١٠,٩٤٦,٩٣١,٨٧٥        ١٧,٩٤٠,٠٩٢,٠٩٨    *نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي تستحق خالل ثالثة أشهر
      ٢٢,٤٤٨,٤٦٢,٢١٦        ١٧,٧٤٣,٣٤٦,١٦٧     خالل ثالثة أشهر يضاف: أرصدة لدى مصارف تستحق

  )  ٩,١٨٣,٩٩٥,٤١٤(  )  ٧,١٢٢,٣٣٥,٦٤٦(  ودائع املصارف اليت تستحق خالل ثالثة أشهر ينـزل:

اية ال يوازي النقدنقد وما ال       ٢٤,٢١١,٣٩٨,٦٧٧        ٢٨,٥٦١,١٠٢,٦١٩    سنةيف 

  ن النقد وما يوازي النقد.م اً على الودائع لدى مصرف سورية املركزي يف أنشطة املصرف التشغيلية لذلك اليعترب جزء لزامياليستخدم االحتياطي اإل  * 
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  : المعامالت مع األطراف ذات العالقة  -٣٣
وائد والعموالت باستخدام أسعار الف املسموحةالعليا ضمن النشاطات االعتيادية و  دارةاإلو  دارةأعضاء جملس اإلوالشركات احلليفة ومع كبار املسامهني و خول يف معامالت مع الشركة األم قام املصرف بالد

  :فيما يلي ملخص املعامالت مع اجلهات ذات العالقة خالل السنةالتجارية و 
         :بنود داخل بيان الوضع المالي  -أ

    ٩١٢٠كانون األول   ٣١كما في     
  كما في             وكبار دارةمجلس اإل أعضاء          
    ٨٢٠١كانون األول   ٣١      المجموع    المساهمين وأطراف ذات عالقة    بنك الخليج المتحد    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

 األرصدة المدينة 

    ٥,٣٧٦,٥٦٥,٥٩٣    ٤,٣٩٠,٦٢٧,٦٤٧    -      ٤,٣٩٠,٦٢٧,٦٤٧  أرصدة لدى بنك اخلليج املتحد
    ٥٩,٢٦٠,٠٠٠    ٤٩,٦٧٤,٧٣٠    ٤٩,٦٧٤,٧٣٠    -    *** تسهيالت ائتمانية ألطراف ذات عالقة

    ٢,٠٠٨,٠٢٥    ٢,٠٠٨,٠٢٥    ٢,٠٠٨,٠٢٥    -    ذمم مدينة ألطراف ذات عالقة
    ٦,٤٦٢,٨٧١    ٤,٦١٠,٧٠٠    -      ٤,٦١٠,٧٠٠  مستحقة القبض من بنك اخلليج املتحدغري فوائد 
 األرصدة الدائنة 

  )  ٨٩,٩١٠,٨٣٤(  )  ٨٩,٩١٠,٨٣٤(    -    )  ٨٩,٩١٠,٨٣٤(  ذمم دائنة لبنك اخلليج املتحد
  )  ١,١٣٤,٩٦٨,٩٠٧(    -      -      -    أرصدة لبنك اخلليج املتحد لدى املصرف

  )  ٢٥,٧٨٨,٧٣٨(  )  ٢,١٢٨,٥٦٦,١٦٤(  )  ٢,١٢٨,٥٦٦,١٦٤(    -    أرصدة دائنة للمسامهني*
  )  ٥٥,٦١٣,٧٨٧(  )  ٦٣,٦٢٠,١٤٢(  )  ٣٤,٨٩٣,١٧٥(  )  ٢٨,٧٢٦,٩٦٧(  ** ودائع العمالء

  )    ٣١٥,٢٧١(    ٤,٦١٠,٧٠٠    -      ٤,٦١٠,٧٠٠  لبنك اخلليج املتحد دفعحمققة غري مستحقة ال فوائد
  بيان الدخل بنود  -ب

        ٩٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في     
    للسنة المنتهية في            أعضاء مجلس اإلدارة وكبار          
    ٨١٢٠كانون األول   ٣١      المجموع    المساهمين وأطراف ذات عالقة    بنك الخليج المتحد    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  )  ١٩,١٦٢,٢٠٠(  )  ٣١,٢٥٢,٤٨٠(  )  ٣١,٢٥٢,٤٨٠(    -    بدالت جملس اإلدارة
  )  ٣,٢٩٧,٠١٠(  )  ١,٩٩٦,٩٩٣(  )  ١,٩٩٦,٩٣٣(    -    مصاريف اجتماعات جملس اإلدارة واهليئة العامة

    ٢١٠,٢٧٢,٨٥٤    ١٩١,٦٥١,٣٩٣    -      ١٩١,٦٥١,٣٩٣  فوائد مقبوضة من بنك اخلليج املتحد
  )  ٢٢,٨٠٦,١٦٥(  )  ٣,١٥٣,٦٢٩(    -    )  ٣,١٥٣,٦٢٩(  فوائد مدفوعة لبنك اخلليج املتحد
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  .املسامهني اكتتاب عن الفائضة املبالغ للمسامهني دائنة أرصدة متثل  *
  متثل ودائع العمالء املدرجة ضمن بنك اخلليج املتحد ودائع عائدة لشركة سورية واخلليج لالستثمار مودعة لدى بنك سورية واخلليج.  **

وهي تسهيالت  ٢٠٠٩) عام ٤/م ن/ب٥٠٠واملشمولة بأحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم ( عالقة ذات ألطراف املمنوحة التسهيالت إن  ***
حيث بلغت قيمة . لرية سورية ٦٠,٠٠٠,٠٠٠شخصية بقيمة  ضمانات ويقابلها .%١٥ فائدة معدل متوسط وحتمل ثانيةضمن املرحلة ال

، علماً أن التسهيالت كانت مصنفة ضمن املرحلة ٢٠١٩كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ٧١,٠٥٢خمصص خسائر ائتمانية حمتملة مبلغ 
  .٢٠١٨كانون األول   ٣١األوىل وال يوجد خمصصات ائتمانية مقابلها كما يف 

  
  :التنفيذية العليا دارةمنافع اإل -ج

     كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       
    ٨٢٠١      ٩٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٢٠٦,٤٦٨,٠٥٧    ٢٠٢,٧٥٤,١٣٩      رواتب
    ٢٣,١٤٢,٧٥٢    ١٢,٤٥٤,٨٦٦    ميزات ومنافع قصرية األجل

    ٢٢٩,٦١٠,٨٠٩    ٢١٥,٢٠٩,٠٠٥    جمموع تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسني
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 بالقيمة العادلة بالبيانات المالية:التي ال تظهر العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  القيمة  -٤٣

  يتضمن هذا البند ما يلي:
    ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في       ٩٢٠١كانون األول   ٣١كما في    

  معترف بهاالغير النتيجة     القيمة العادلة      القيمة الدفترية    معترف بهاالالنتيجة غير       القيمة العادلة      القيمة الدفترية    
  ل.س.      ل.س      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  الموجودات المالية
    -      ١٣,٢٥٤,٥١٥,١٧٩    ١٣,٢٥٤,٥١٥,١٧٩    -      ٢٠,٣٤٩,٣٥٤,٦٠٤    ٢٠,٣٤٩,٣٥٤,٦٠٤  مصرف سورية املركزينقد وأرصدة لدى 

    -      ٢٢,١٩٤,٦٤٩,٠٧٦    ٢٢,١٩٤,٦٤٩,٠٧٦    -      ١٧,٦٣٩,٥٣١,٤٠٠    ١٧,٦٣٩,٥٣١,٤٠٠  صارفاملأرصدة لدى 
    -      ١,١٧٥,٠٤٩,٧٢٦    ١,١٧٥,٠٤٩,٧٢٦    -      ٤٩٩,٨٨٦,٣٣٠    ٤٩٩,٨٨٦,٣٣٠  ودائع لدى املصارف

  )  ٢٥٧,٥١٩,٢٠١(    ٦,٦٣٤,٩٥٨,٢٦١    ٦,٨٩٢,٤٧٧,٤٦٢  )  ١٨١,١٣٥,٨٩٣(    ٩,٠٣٨,٢٠٤,٢٦١    ٩,٢١٩,٣٤٠,١٥٤  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
    -      -      -      -      ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  موجودات مالية بالكلفة املطفأة

    -      ١,٦٤٢,٨٤٧,٦٩٩    ١,٦٤٢,٨٤٧,٦٩٩    -      ٦٤٢,١٧٦,٤٣٩,٦    ٦٤٢,١٧٦,٤٣٩,٦  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي 

  )  ٢٥٧,٥١٩,٢٠١(    ٤٤,٩٠٢,٠١٩,٩٤١    ٤٥,١٥٩,٥٣٩,١٤٢  )  ١٨١,١٣٥,٨٩٣(    ١٥٠,٤٠٣,٤١٦,٢٤    ٥٠,٥٨٤,٥٥٢,١٣٤  اجملموع  
  المالية المطلوبات

    -      ٩,١٨٣,٩٩٥,٤١٤    ٩,١٨٣,٩٩٥,٤١٤    -      ٧,١٢٢,٣٣٥,٦٤٦    ٧,١٢٢,٣٣٥,٦٤٦  صارفاملودائع 
    ٦,٩٢٠,٦٢٣    ٣٥,٦٥٣,٤٣٢,٨٥٠    ٣٥,٦٦٠,٣٥٣,٤٧٣    ٣,٩٦٤,٧٢٣    ٣٥,٣٨٣,٥٤٤,٠٧٥    ٣٥,٣٨٧,٥٠٨,٧٩٨  ودائع الزبائن
    -      ٨٧٨,٩٤٢,١١٥    ٨٧٨,٩٤٢,١١٥    -      ١,٠٢٣,٩٧١,٦٩٤    ١,٠٢٣,٩٧١,٦٩٤  تأمينات نقدية

   -      ٨٩,٩١٠,٨٣٤    ٨٩,٩١٠,٨٣٤    -      ٨٩,٩١٠,٨٣٤    ٨٩,٩١٠,٨٣٤  (ذمم أطراف ذات عالقة) أخرى مطلوبات

    ٦,٩٢٠,٦٢٣    ٤٥,٨٠٦,٢٨١,٢١٣    ٤٥,٨١٣,٢٠١,٨٣٦    ٣,٩٦٤,٧٢٣    ٤٣,٦١٩,٧٦٢,٢٤٩    ٤٣,٦٢٣,٧٢٦,٩٧٢  اجملموع  
 

ا تساوي صايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة  . أما٢٠١٨لعام  %٨,٦٦و ٢٠١٩لعام  %٧,٠٤على أساس معدل خصم  بالنسبة للبنود ذات استحقاق أكثر من سنة، مت احتساب القيمة العادلة على أ
  البنود ذات استحقاق أقل من سنة، مت اعتبار القيمة العادلة مساوية للقيمة الدفرتية.
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 المخاطر إدارة  -٥٣

 مقدمة

 ومن الضائعة الفرص ليشمل التعريف ميتد بل خسائر حتققإىل  تؤدي اليت األحداث على فقط ينطوي ال شامل منظور من املخاطرإىل  اإلدارة تنظر
ا على املخاطر تعريف مت هنا  استغالل أو املوضوعة األهداف حتقيق دون حيول مما البنك أداء على سلبية آثارإىل  تؤدي مستقبلية أحداث أية " أ

 احملدودة املستويات ضمن إبقائها على والعمل البنك أعمال تواجه اليت املخاطر وتقييم وفهم حتديد على البنك يف املخاطر إدارة تقوم ." املتاحة الفرص
 .واملخاطرة العائد بني التوازن لتحقيق األمثل اإلجراءات واختاذ واملقبولة
 املخاطر ضوء يف املتخذة القرارات ترشيد ألمهيةاً وإدراك ا، يقوم اليت األعمال طبيعة عن والنامجة تواجهه اليت املخاطر بتعدد البنك إدارة من إدراكاً 
 حتقيق على وتعمل للبنك، التنظيمي اهليكل ضمن ومن وموثقة رمسية عملية وهي للمخاطر، الشاملة اإلدارة عملية مبدأ بتبين البنك قام فقد احمليطة،
  .مناسبة رقابية بيئة ضمن العمل لسري الالزمني والتوجيه اإلشراف

 :يلي كما املخاطر من جملموعة البنك يف العمل يتعرض
 .االلتزام هذا بنود بتنفيذ البنك جتاه التزام له من قدرة أو رغبة عدم عن االئتمان خماطر تنشأ: االئتمان خماطر  -أ
 :وتشمل السوق ومعدالت أسعار يف السلبية التحركات عن السوق خماطر تنشأ :السوق خماطر  -ب

 .الفوائد أسعار اطرخم .١
 . الصرف أسعار خماطر .٢
 .امللكية دواتأ أسعار خماطر .٣
 أو فيها مرغوب غري خسائر حتمل بدون استحقاقها عند املالية بالتزاماته الوفاء على البنك قدرة عدم عن املخاطر هذه تنشأ: السيولة خماطر  -ج

 .متوقعة غري
 وعمليات املوظفني التزام املعلومات، أنظمة الداخلية، الرقابة أنظمة وتشمل واملنتجات اخلدمات تقدمي يف مشاكل عن تنشأ :التشغيل خماطر  -د

 .التشغيل
 .املسبق الدفع خماطر  -ه
 : املخاطر إلدارة العامة السياسة يف واملوضح التايل العمل إطار يراعى وتقييمها املخاطر حتديد عند
 مرتفعة متوسطة، منخفضة،( اخلطر حدوث احتمالية ديدحت(. 
 مرتفع متوسط، منخفض،( اخلطر حدوث أثر حتديد(. 
 املخاطر هذه حدوث أثر أو احتمالية من احلد دراسة ذلك بعد ليتم أعاله، املذكورة البنود حسب اخلطر صنيفت. 

 المخاطر إدارة أنظمة

 احلدإىل  إضافةً  املخاطر أنواع حتديد عن املسؤولة اجلهة وهو املصاحل، وأصحاب املسامهني أمام األول املسؤول اإلدارة جملس يعترب: اإلدارة مجلس
 نع تقارير دورياً  يتلقى وهو أنواعها بكافة املخاطر إدارة وإجراءات سياسات على اإلدارة جملس يوافق املخاطر، أنواع من نوع بكل يتعلق فيما األعلى
  .مستقبالً  البنك يواجهها أن ميكن أو يواجهها اليت املخاطر
 والرقابة البنك يف املخاطر إدارة سياسة وضع عن مسؤولة املخاطر إدارة جلنة وتكون اإلدارة، جملسإىل  املخاطر إدارة جلنة تتبع :المخاطر إدارة لجنة
 يزيد ال حبيث اإلدارة جملس من أعضاء ثالثة األقل على املخاطر جلنة تضم أن جيب . املخاطر من املختلفة األنواع إدارة يف التنفيذية اإلدارة أداء على
  لاألق على سنوياً  مرات أربع باالجتماع اللجنة تقوم .املستقلني األعضاء من اللجنة رئيس يكون أن وجيب واحد، عضو عن التنفيذيني األعضاء عدد
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ا اللجنة تشكيل وصيغة األعضاء عدد من األدىن احلد حيث من احلوكمة بدليل البنك يلتزم يثح  متواصل بشكل املخاطر جلنة وتعمل .واجتماعا
 للمخاطر القابلية وحتديد املخاطر إدارة وإجراءات سياسات واقرتاح مراجعةإىل  باإلضافة فعاليتها وتقييم عليها باإلشراف وتقوم املخاطر، إدارة مع
)Risk Appetite(  مهامها وتتكون دوري بشكل اللجنة جتتمع اإلدارة، وجملس املخاطر إدارة بني الوصل صلة هي كما اإلدارة، جملسإىل  فعهاور 

 :من األساسية
 . واإلجراءات السياسات هذه تنفيذ من والتأكد اإلدارة جملس قبل من عليها املصادقة لتتم املخاطر إدارة واسرتاتيجيات سياسات مراجعة -
 عن املخاطر إدارة موظفي استقالل وضمان اإلدارة، جملس من اعتماده قبل بشأنه توصيات ووضع املخاطر إلدارة التنظيمي اهليكل راجعةم -

 .هلا الالزمة املوارد وتوافر البنك، يف املخاطر حتمل عنها ينجم اليت األنشطة
 .بازل ومتطلبات واإلجراءات، والسياسات لألنظمة االمتثال مدى مراقبة -
 . املخاطر إدارة على تطرأ اليت والتغريات البنك هلا يتعرض اليت املخاطر عن اإلدارة جملسإىل  دورية تقارير وتقدمي مراجعة -
  املخاطر بإدارة يتعلق فيما املستعجلة واحلاالت عليها تطرأ اليت االستثنائية واحلاالت املخاطر حدود عن للمجلس توصيات وإعطاء مراجعة -
 .وغريها التشغيلية واملخاطر السوق وخماطر االئتمان مبخاطر واملتعلقة بازل، جلنة قبل من املوضوعة باملعايري صرفامل إدارة التزام مدى مراقبة -
 ا.بشأ التوصيات وتقدمي معاجلتها طرق وكفاية البنك هلا يتعرض اليت املخاطر وتقييم ملناقشة املخاطر إدارة مع دورية اجتماعات اللجنة عقد -
 .املخاطر إلدارة الالزمة البيانات قاعدة تطوير على اإلشراف -
 .حياهلا الالزمة القرارات واختاذ املخاطر بإدارة متعلقة إفصاحات وأية املخاطر إدارة تقارير مناقشة -
 .املخاطر إدارة وأهداف تنسجم البنك لدى محاية وسياسة طوارئ خطة وجود من التأكد -

 باإلضافة اإلدارة، جملس من قبل اعتمادها يتم اليت املخاطر بإدارة املتعلقة واإلجراءات السياسات صياغة يف التنفيذية اإلدارة تشاركالتنفيذية:  اإلدارة
 .املخاطر إدارة عن الصادرة التقارير كافة ملراجعة
 ومراقبة املخاطر تلك اسرتاتيجيات مواجهة بتحديد اللجنة تقوم والسيولة، السوق خماطر إدارة يف تشارك اللجنة هذه والمطاليب: الموجودات لجنة
 العمليات كافة ومتابعة على باإلشراف تقوم كما اإلدارة،جملس  قبل من عليها املوافق واإلجراءات السياسات ضمن احملددة بالسقوف االلتزام مدى
 .السوق مبخاطر واملتعلقة املخاطر عن إدارة الصادرة التقارير كافة ومراجعة اخلزينة، إدارة ا تقوم اليت
 مستقل وبشكل تقوم املركزي، سورية مصرف عن الصادرة والقرارات املعتمدة واإلجراءات بالسياسات وتتقيد املخاطر إدارة تلتزم: المخاطر إدارة
 تتعلق الدورية التقارير من جمموعة إصدار يتم كما مستقبًال، البنك يواجهها أن املمكن من أو يواجهها اليت املخاطر بكافة يتعلق مبا الرأي بإبداء
 لتحديد شاملة منهجية وجود من التأكد عن املسؤولة اإلدارة املخاطر إدارة تعترب ملناقشتها، اإلدارة وجملس العليا اإلدارةإىل  ورفعها املخاطر أنواع بكافة
 .للمخاطر حتمله ودرجة البنك أعمال اسرتاتيجية مع لتتماشى العوامل هذه إلدارة عملية أطر ووضع املختلفة املخاطر عوامل وإدارة

 واإلجراءات باألنظمة التقيد مدى مراقبة اإلدارة، هذه استقاللية ومدى املخاطر إلدارة الالزمة األساسية البىن توفر من بالتحقق يهتم: الداخلي التدقيق
إىل  أو التدقيق جلنةإىل  التقارير وترفع املوضوعة واإلجراءات والسياسات واألنظمة األنشطة وفعالية كفاية ومن املخاطر إلدارة العامة السياسة يف الواردة
 . اإلدارة جملس

 المخاطر إلدارة العامة االستراتيجية
 لكل اليومي العمل من يتجزأ ال كجزء املخاطر إدارة دور يعزز متني إداري نظام وتوفري املؤسسي التحكم تعزيز دف فّعالة خماطر إدارة بناء -

 .البنك وخدمات أنشطة لكافة األعمال خطط إعداد عملية يف األهم اجلزء املخاطر إدارة واعتبار البنك، موظفي من موظف
 . البنك ا يعمل اليت واملتقلبة التنافسية البيئة ظل يف املتاحة الفرص كافة الغتنام املخاطر مدروسة قرارات اختاذ على اإلدارات فيزحت -
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 أنظمة وجود من والتأكد املتخذة راراتالق سوية ورفع البنك عمل تواجه اليت دياتللتح األفضل التقييم خالل من الرحبية وتعظيم األداء حتسني -
 .التكاليف وخفض اخلسائر ختفيف دف داخلية وحتكم ضبط

 امللكية حقوق على العائد معدل من بدالً ) RAROC(اطرباملخ املعّدل املال رأس مقياس إحالل مثل للمخاطر متثيالً  األكثر املقاييس طبيقت -
)ROE( اجملال هذا يف املعمولة املعايري ألحدث وفقاً  متميز مايل أداء لتحقيق بالبنك الوصول دف وذلك. 

 .لألموال وفّعالة بديلة مصادر وإجياد يولةالس اطرخم إلدارة الالزمة اخلطوات واختاذ البنك أموال مصادر تنويع على احلرص -
 .اخلصوص ذا الصادرة املعايري وأحدث والدولية احمللية والقوانني ريعاتوالتش Basel II.III متطلبات مع قالتواف -
 مع واملنسجمة املصرفية للمؤسسات الدولية واملمارسات التجارب أفضل مع املطلوب التوافق بتحقيق والكفيلة الالزمة اإلجراءات اختاذ -

 .والدولية احمللية التشريعات
 .العاملية التصنيف شركات قبل من مرتفع تصنيف على للحصول املخاطر إدارة جمال يف البنك مبستوى االرتقاء -
 .البنك موظفي لدى املخاطر ثقافة ونشر خلق -

 المخاطر إلدارة التنظيمي الهيكل
 ثالثة ضمن منظمة وهي للبنك التنظيمي اهليكل صلب من املخاطر إدارة تعترب لذلك البنك، ضمن واألقسام اإلدارات كافة مع املخاطر إدارة تتواصل

 :يلي كما رئيسية مستويات
 .العليا اإلدارة جلانإىل  باإلضافة عنه املنبثقة املخاطر إدارة وجلنة اإلدارة جملس بدور يتمثل :االسرتاتيجي املستوى -
 بشكل والقيام وإجراءات سياساتإىل  املختلفة املخاطر إدارة جلان توجهات ترمجة عن املسؤولة املخاطر بإدارة يتجسد :التحليلي املستوى -

 .املناسبة للجهات التقارير هذه ورفع املختلفة املخاطر ومراقبة بقياس دوري
 القرار اختاذ عن املسؤولة هي الوحدات هذه إن للبنك، املختلفة الوحدات ضمن نشوئها مصدر من املخاطر بإدارة ويتمثل :التقين املستوى -

 إدارة قبل من املوضوعة املخاطر إدارة وإجراءات سياسات مع يتفق ومبا ختفيفها سيتم منها وأي حتملها سيتم اليت املخاطر أي باختيار املتعلق
 .البنك وإدارة املخاطر

  :رئيسية وحدات ثالث من املخاطر إدارة تتألف
 االئتمان ومراقبة تنفيذ وحدة -
 والسوق االئتمان خماطر إدارة وحدة -
 التشغيلية املخاطر إدارة وحدة -
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 التقارير ونظام المخاطر قياس

 اخلسائر إلمجايل تقدير على بناءً  املتوقعة غري واخلسائر العادية الظروف يف تنتج أن ميكن اليت املتوقعة اخلسائر تعكس بطريقة البنك خماطر قياس يتم
 يدرس كما .االقتصادية الظروف لتعكس ومعدلة السابقة التجارب من املبنية االحتماالت على تعتمد الطرق هذهة. إحصائي طرق باستخدام الفعلية
  .االستثنائية الظروف عن تنتج أن ميكن اليت االحتماالت أسوأ البنك

 القدرة بقياس البنك يقوم كما.املقبولة املخاطر ومستويات وحدود البنك اسرتاتيجية تعكس اليت املعتمدة السقوف على بناءً  املخاطر وضبط مراقبة تتم
   .أنواعها مبختلف اإلمجالية باملخاطر ومقارنتها املخاطر لتحمل اإلمجالية

 اإلدارة تقرير إىل جملس تقدمي يتم كما مبكرة مرحلة يف املخاطر على والتعرف واملراقبة التحليل ألغراض العمل وحدات مجيع من املعلومات جتميع يتم
 قطاعات حسب اً يدور  مفصل بشكل التحليل يتم .املخاطر وتغريات السيولة ونسب االئتمان خماطر إمجايل يتضمن األقسام ورؤساء املخاطر وإدارة

 املخاطر عن شامالً  تقريراً  اإلدارة جملس يستلم .سنوي ربع بشكل االئتمانية اخلسائر خمصص بتقييم اإلدارة تقومة. اجلغرافي والقطاعات والزبائن األعمال
 .البنك خماطر لتقييم الالزمة املعلومات جبميع لتزويده األقل على سنوي ربع بشكل

 .كافة البنك مستويات على متوفرة واحملدثة الضرورية املعلومات مجيع أن من للتأكد تفصيلية خماطر تقارير حتضري يتم
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 المخاطر تخفيض وأساليب المخاطر إدارة إجراءات و سياسات
 اسرتاتيجية تعكس واليت اإلدارة جملس قبل من حتديدها يتم اليت السقوف هو البنك يف االئتمانية املخاطر ومراقبة إدارة سياسة يف األساسي العامل إن

 قبل من ا املقبول القصوى املخاطر مستوى حيدد السقوف هذه بناء نفسه الوقت ويف لتحقيقها، تعمل اليت واألهداف السوق مع تعاملها يف البنك
 .واحدة جغرافية مناطق أو معينة قطاعات يف حمدد وبشكل عام بشكل االئتمانية احلدود السقوف هذه تتضمن. جتاوزها جيب ال واليت البنك
 هذه نتائج رفع وبالتايل احملددة بالسقوف ومقارنتها البنك هلا يتعرض اليت املخاطر وقياس حتديد أجل من البيانات ودراسة متابعة دوري بشكل يتم

 .املخاطر ذه يتعلق مبا املناسبة القرارات اختاذ أجل من اإلدارة ربعية إىل جملس تقارير ترفع كما دوري، بشكل العليا الدراسات إىل اإلدارة
 وأسس ملعايري وفقا الضمانات قبول يتم حيث ضمانات على احلصول منها االئتمان، خماطر لتخفيف وممارسات أساليب عدة على البنك يعتمد
 .معتمدة

 مخاطر التركزات
ة بأعمال العمالء أو املراسلني من جمموعة قيام عند الرتكزات تنشأ  اقتصادية ظروف ذات أو واحدة جغرافية بيئة ضمن األعمال ممارسة أو متشا

م اإليفاء على العمالء أو املراسلني قدرة على تؤثر قد متماثلة  والسياسية االقتصادية التغريات بنفس تتأثر أن املمكن من واليت التعاقدية بالتزاما
 .معني جغرايف قطاع أو معني اقتصادي قطاع جتاه البنك حساسية على الرتكزات تدل. األخرى والظروف
 .وضبطها االئتمان خماطر وإدارة الرتكزات يف الزيادة لتجنب متنوعة ائتمانية حمفظة على للمحافظة أُطراً  البنك وإجراءات سياسات حددت
 االئتمان مخاطر

ا على االئتمان خماطر رفعت املخاطر، إدارة أقسام أحد تعترب  جتاه بالتزاماته الوفاء عن اآلخر الطرف عجز أو ختلف نتيجة خسائر حدوث خماطر أ
 لكل االئتماين التعرض وحجم )مؤسسة أو فرد العميل مستوى على االئتمانية الرتكزات خماطر على والرقابة السقوف إدارة على البنك يعمل. البنك
 .جغرافية منطقة أو قطاع
 مع جمموعة مرتابطة من املقرتضني للعالقة املقبولة املخاطر ملقدار سقوف وضع خالل من املقبولة االئتمان خماطر مستويات بتحديد البنك ويقوم
 ووظيفتها االئتمان مخاطر إدارة

 التسهيالت ملبالغ سقوف تتضمن واضحة سياسة بوضع االئتمان خماطر إدارة تقوم كما والرقابة، للقياس واألدوات اآلليات بتوفري املخاطر وحدة تقوم
 بالنسب وااللتزام الرتكز خماطر على والقضاء للحد احملفظة تنوع متابعة جغرافية، منطقة وكل قطاع لكل املمنوحة االئتمانية التسهيالت جمموع املمنوحة،
  .اجلوانب كافة من للمحفظة االئتماين الوضع تقييم على وباستمرار العمل يتم سبق ملا باإلضافة املركزي، سورية مصرف قبل من احملددة
 بالتعهدات المتعلقة االئتمانية المخاطر

 وفقاً  الدفعات هذه حتصيل يتمه. عمالئ عن بالنيابة دفعات بأداء البنك التسهيالت هذه تلزم. العمالء احتياجات لتلبية كفاالت بتقدمي البنك يقوم
 وإجراءاته البنك سياسات نفس باتباع املخاطر هذه من الوقاية وتتم للقروض االئتمانية املخاطر بنفس التسهيالت هذه تتسم. االعتماد لشروط
 .الرقابية

 االئتمان مخاطر ومخففات االئتمانية والتحسينات بها المحتفظ الضمانات

 وأسس ملعايري وفقاً  الضمانات قبول يتم حيث ضمانات على احلصول منها االئتمان خماطر لتخفيف وممارسات أساليب عدة على البنك يعتمد
 واختاذ واملناطق القطاعات حسب الرتكزات مراقبة يتم كما االئتمان، خماطر ختفيف يف األساسية املبادئ من احملفظة يف التنويع مبدأ يعترب. معتمدة
  .اللزوم عند تصحيحية إجراءات
 .األمر اقتضى إذا االتفاقية لشروط وفقاً  إضافية ضمانات وطلب باستمرار السوقية قيمتها ومتابعة املقدمة الضمانات نوعية اإلدارة تراقب
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 :هي الضمانات أنواع أبرز إن
 النقدية والضمانات واملخزون والعقارات السكنية للمباين الرهونات: التجارية للقروض بالنسبة. 
 النقدية والضمانات والرواتب والعقارات السكنية للمباين الرهونات: لألفراد بالنسبة. 
 إفرادياً  القيمة انخفاض تقييم

 تؤثر أو العميل تواجه مالية صعوبات وجود أو يوم ٩٠ عن تزيد لفرتة الفائدة أو األصل استحقاق هي القروض قيمة الخنفاض الرئيسية املؤشرات إن
 .األصلي العقد بشروط اإلخالل أو النقدية، تدفقاته على

 نظام التصنيف االئتماني الداخلي للمصرف

، فقد تبىن املصرف نظام للتصنيف االئتماين الداخلي ٩بتطبيق معيار التقارير املالية رقم ، اخلاص ٤/٢٠١٩التزاماً بقرار جملس النقد والتسليف رقم 
درجات تتوزع على ثالث فئات: فئة االستثمار، فئة املضاربة وفئة الديون الغري منتجة، بدورها  ١٠خاص باألصول املالية. يتألف هذا النظام من 

درجات. تعرب درجات التصنيف هذه عن خماطر االئتمان املرتبطة باألصل  ٤ستثمار واليت تتكون من درجات باستثناء فئة اال ٣من  تتألف كل منها
عرب عن تعثر تاملايل، فمع ارتفاع درجة التصنيف من الدرجة األوىل اىل الدرجة السابعة ترتفع خماطر هذا األصل، يف حني ان الدرجات الثالثة األخرية 

  األصل.

نقطة، حيث مت تقسيم النقاط اىل عدة  ١٠٠املوصوفة ألصول املصرف املالية كافة حبسب نظام تقييم يتألف من  يتم تعيني درجات التصنيف
 دجماالت يقابل كل جمال منها درجة تصنيف من الدرجات السبعة األوىل، يف حني أن درجات التصنيف الثالث األخرية مرتبطة بالتأخر عن السدا

  يوماً. ٩٠لفرتات زمنية تزيد عن 

حددة (مثل نسبة املديونية، سوق االصال املايل، التأخر عن السداد ... اخل) وذلك حبسب درجة
ُ
ملخاطر ا تتوزع النقاط على جمموعة من املؤشرات امل

الئتمان، ُمصدر االيت متثل كل منها. تتميز هذه املؤشرات بارتباط بعضها باألصل املايل ذاته ومنها ما يرتبط باألطراف األخرى (العميل احلاصل على 
  األدوات املالية، املصارف ... اخل) كما وتصنف هذه املؤشرات يف جمموعتني:

وهي مؤشرات كمية قابلة للقياس بدقة استناداً اىل بيانات رقمية متوفرة من سجالت املصرف (مثل األقساط املستحقة غري  :المجموعة األولى .)١
  املسددة) وسجالت األطراف األخرى املتاحة (مثل نسب الرحبية يف البيانات املالية للعمالء وسوق النشاط).

النوعية، وهي مؤشرات تقيم جوانب مهمة لألصل املايل اال انه ال تتوفر لقياسها بيانات رقمية او ان البيانات  خاصة باملؤشرات: المجموعة الثانية .)٢
  املتوفرة غري دقيقة فتعتمد يف عملية التقييم هلا على اخلربة املتوفرة لدى املصرف يف اصدار آراء حكمية خبصوصها.

ا (كاملؤسسات املاليةكما يوجد لدى املصرف عدة أنظمة تقييم تتناسب وخص   وصية املوجودات املالية موضوع التصنيف او األطراف املرتبطة 

يقوم املصرف بتحديث التصنيف االئتماين الداخلي ألصوله املالية بشكل دوري ويف حال حدوث ما يستدعي إعادة التصنيف، من احداث سلبية، 
  وذلك ألصل او أكثر من األصول

 ة لتنفيذ التصنيف كما ختضع عملية إدخال بيانات العمالء لرقابة ثنائية.يستخدم املصرف برجمية آلي
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 ولبنود خرىاأل املخاطر وخمففات الضمانات وقبل التدين خمصص بعد املايل املركز بيان داخل لبنود االئتمان ملخاطر التعرضات التايل اجلدول يوضح
 :خرىاأل املخاطر وخمففات والضمانات التدين خمصص قبل املايل املركز بيان خارج

     كانون األول  ٣١كما في       
    ٨١٢٠       ٩٢٠١     
    ل.س.      ل.س.    

  :المالي الوضع بيان داخل بنود
      ١٣,٢٥٤,٥١٥,١٧٩        ٢٠,٣٤٩,٣٥٤,٦٠٤    املركزي سورية مصرف لدى أرصدة
    ٢٢,١٩٤,٦٤٩,٠٧٦        ١٧,٦٣٩,٥٣١,٤٠٠    املصارف لدى أرصدة
      ١,١٧٥,٠٤٩,٧٢٦        ٤٩٩,٨٨٦,٣٣٠    لدى املصارف ودائع

      ٦,٨٩٢,٤٧٧,٤٦٢        ٩,٢١٩,٣٤٠,١٥٤    مباشرة ئتمانيةاال تسهيالتصافي ال
       ٧٤        ١٣٤,٧٥٢,٥٩٧    لألفراد  
     ٢٥,٠٧٧,٦٣٩        ٣٣,٩٦٧,٤٢٧    قروض عقارية  
     ٦,٨٦٧,٣٩٩,٧٤٩        ٩,٠٥٠,٦٢٠,١٣٠    الكربى الشركات  

    -          ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠    موجودات مالية بالكلفة املطفأة
     ١,٢٤٩,١٩٥,٠٩٣        ٧٠٨,٤٤٢,٣٥٢    أخرى موجودات
      ١,٦٤٢,٨٤٧,٦٩٩        ٢,١٧٦,٤٣٩,٦٤٦    املركزي سورية مصرف لدى اجملمدة الوديعة

        ٥٤٦,٤٠٨,٧٣٤,٢٣        ٨٦٥١,٢٩٢,٩٩٤,٤     
 :الماليوضع ال بيان خارج بنود

      ٨٨٧,٣٠٢,٠٩٦        ٩٢٥,١٣٥,٣٦٤    احملتملة االلتزامات
     ٧٧٦,٤٣٢,٩٦١        ٨١٥,٦٤٧,٨٠٤    زبائن كفاالت  
      ١١٠,٨٦٩,١٣٥        ١٠٩,٤٨٧,٥٦٠    كفاالت مصارف  
     -          -      استرياد اعتمادات  

      ٩٩١,٣٦٠,٢٥٧        ١,٠٤١,٥٦٥,١٠٣    مستغلة غريائتمانية مباشرة  تسهيالت سقوف
      ٣٥٧,٨٣٣,٦٨٠        ٩٢٥,٨٥٤,٩٠٠    مستغلة غريائتمانية غري مباشرة  تسهيالت سقوف

        ٢,٢٣٦,٤٩٦,٠٣٣        ٢,٨٩٢,٥٥٥,٣٦٧     

      ٨٤٨,٦٤٥,٢٣٠,٢٦        ٥٣٥٤,١٨٥,٥٤٩,٨    مجايلاإل



 

- ٨٥ - 

 توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة المخاطر:

 وفق اجلدول التايل: ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما يف تتوزع التعرضات االئتمانية املباشرة حسب درجة املخاطر  

 
    الشركات                          
  الموسسات                                        
    المجموع          الصغيرة والمتوسطة          الشركات الكبرى          العقارية القروض          األفراد          
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          
  مباشرة تسهيالت  
    ٤,٠٨٥,٩٨٠,٤٤٧        -          ٣,٩٢٢,٨١٨,٤٣٧      ٢٨,٤٠١,٤٨٦        ١٣٤,٧٦٠,٥٢٤    املرحلة األوىل  
    ٥,١٤٧,١٦٩,٢٣٣        -          ٥,١٤٧,١٦٩,٢٣٣        -          -      املرحلة الثانية  
    ١٨,٤٧٥,٧٢٠,٧١٤        -          ٢١٨,٠٠٨,٠٦٤,١٦        ٧٨,٠٧١,١٩٢        ٣٨٩,٥٨٥,٣٦٠    املرحلة الثالثة  

    ٢٧,٧٠٨,٨٧٠,٣٩٤        -          ٢٢٧,٠٧٨,٠٥١,٨٣        ١٠٦,٤٧٢,٦٧٨        ٤٥٢٤,٣٤٥,٨٨    المجموع  
  )  ٩,٧٩٨,٢١٧,٥٩٦(      -      )  ٩,٥٠٢,٣٦٥,٠٢٧  (  )  ٤١,١٤٠,٧١٠(  )  ٢٥٤,٧١١,٨٥٩(  معلقة فوائد: يطرح  
  )  ٨,٦٩١,٣١٢,٦٤٤(      -      )  ٨,٥٢٥,٠٦٦,٦٧٥  (  )  ٣١,٣٦٤,٥٤١(  )  ٨١٣٤,٨٨١,٤٢(  مباشرة ائتمانية تسهيالت تدين خمصص: يطرح  

    ٩,٢١٩,٣٤٠,١٥٤        -          ٠٩,٠٥٠,٦٢٠,١٣        ٣٣,٩٦٧,٤٢٧        ١٣٤,٧٥٢,٥٩٧     المباشرة االئتمانية التسهيالت صافي    
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 وفق اجلدول التايل: ٢٠١٨كانون األول   ٣١تتوزع التعرضات االئتمانية املباشرة حسب درجة املخاطر كما يف 
    الشركات                          
  الموسسات                                        
    المجموع          الصغيرة والمتوسطة          الشركات الكبرى          العقارية القروض          األفراد          
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          

  مباشرة تسهيالت
    ١,٣٤٠,١٥٧,٤١٩        -          ١,٣٢١,٨٥٣,٠٨٣      ١٨,٣٠٤,٢٦٢          ٧٤    املرحلة األوىل  
    ٥,٥٠٦,٦٤٥,٦٧٥        -          ٥,٥٠٣,٨٢٣,٠٤٧        ٢,٨٢٢,٦٢٨        -      املرحلة الثانية  
    ١٨,٢٣٩,١٣٧,٨٥١        -          ١٧,٧٩٤,٣٤٤,٤٥٢        ٧٤,٧٩٧,٧٨٠        ٦١٩,٣٦٩,٩٩٥    املرحلة الثالثة  

    ٢٥,٠٨٥,٩٤٠,٩٤٥        -          ٨٢٥,٢٠,٠٢٠٢٤,٦        ٧٠٩٥,٩٢٤,٦        ٣٦٩,٩٩٥,٦٩٣    المجموع  
  )  ٨,٩٥٩,٣٩٩,٤٠٧(      -      )  ٨,٧٠٢,٣٨٣,٩٥٣(  )  ٣٢,٨٩٥,٠٩٩(  )  ٢٢٤,١٢٠,٣٥٥(  معلقة فوائد: يطرح  
  )  ٩,٢٣٤,٠٦٤,٠٧٦(      -      )  ٩,٠٥٠,٢٣٦,٩٢٧(  )  ٢٣٧,٩٥١,٩٣(  )  ١٤٥,٨٧٥,٢١٧(  مباشرة ائتمانية تسهيالت تدين خمصص: يطرح  

    ٦,٨٩٢,٤٧٧,٤٦٢        -          ٦,٨٦٧,٣٩٩,٧٠٢        ٩٢٥,٠٧٧,٦٣          ١٢١     المباشرة االئتمانية التسهيالت صافي    
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  تتوزع التعرضات االئتمانية غري املباشرة حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل: -ب
 :التايل اجلدول وفق ٢٠١٩األول  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    
      ٢٤٥,١٠٢,١٣٩        -          ٢٤٥,١٠٢,١٣٩        -          -      املرحلة األوىل    
      ٥٧٠,٥٤٥,٦٦٥        -          ٥٧٠,٥٤٥,٦٦٥        -          -      املرحلة الثانية    
    -          -          -          -          -      املرحلة الثالثة    

    ٨١٥,٦٤٧,٨٠٤                ٨١٥,٦٤٧,٨٠٤        -                المجموع    
  )  ٧,٨٣٢,٠١٨(      -      )  ٧,٨٣٢,٠١٨(      -          -      مباشرة غري ائتمانية تسهيالت تدين خمصص: يطرح    

    ٦٨٠٧,٨١٥,٧٨        -          ٦٨٠٧,٨١٥,٧٨      -          -      المباشرة غير اإلئتمانية التسهيالت صافي    
   



 

- ٨٨ - 

 :التايل اجلدول وفق ٢٠١٨األول  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    
    ٣٣١,٨٠٥,٢٤٢        -          ٣٣١,٨٠٥,٢٤٢        -          -      املرحلة األوىل    
      ٤٤٤,٦٢٧,٧١٩        -          ٤٤٤,٦٢٧,٧١٩        -          -      املرحلة الثانية    
    -          -          -          -          -      املرحلة الثالثة    

    ٧٧٦,٤٣٢,٩٦١                ٧٧٦,٤٣٢,٩٦١        -                المجموع    
  )  ٧,٦٢١,١٥١(      -      )  ٧,٦٢١,١٥١(      -          -      مباشرة غري ائتمانية تسهيالت تدين خمصص: يطرح    

    ٧٦٨,٨١١,٨١٠        -          ٧٦٨,٨١١,٨١٠      -          -      المباشرة غير اإلئتمانية التسهيالت صافي    
  



 

- ٨٩ - 

  وفق اجلدول التايل: حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصرفتتوزع التعرضات االئتمانية جتاه املصارف 
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في        
      المرحلة الثالثة           المرحلة الثانية           األولىالمرحلة         
    الخسائر االئتمانية المتوقعة          الخسائر االئتمانية المتوقعة      الخسائر االئتمانية المتوقعة      الخسائر االئتمانية المتوقعة     
      المجموع          على مدى عمر الرصيد          على مدى عمر الرصيد          شهراً  ١٢على مدى         
      ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

  :أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
    ١٦,١٣٧,٦٦٦,٤٤٦        -          -          ١٦,١٣٧,٦٦٦,٤٤٦    منخفضة املخاطر ٤إىل  ١الدرجات من   
    -          -          -          -      حتت املراقبة  ٧إىل  ٥الدرجات من   
    -          -          -          -      دون املستوى  ٨الدرجة   
    -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة   
    -          -          -          -      ديون رديئة  ١٠الدرجة   

    ١٦,١٣٧,٦٦٦,٤٤٦        -          -          ١٦,١٣٧,٦٦٦,٤٤٦    إمجايل أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 
  )    ٣٢,٤٤٣,٨٨٨(      -          -      )    ٣٢,٤٤٣,٨٨٨(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  

    ١٦,١٠٥,٢٢٢,٥٥٨        -          -          ١٦,١٠٥,٢٢٢,٥٥٨    صايف أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 

  :أرصدة لدى املصارف
    ١٧,٧١٩,٩٤٨,٠١٤        -          -          ١٧,٧١٩,٩٤٨,٠١٤    منخفضة املخاطر ٤إىل  ١الدرجات من   
    ٢٣,٣٩٨,١٥٣        -          ٢٣,٣٩٨,١٥٣        -      حتت املراقبة  ٧إىل  ٥الدرجات من   
    -          -          -          -      دون املستوى  ٨الدرجة   
    -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة   
    -          -          -          -      ديون رديئة  ١٠الدرجة   

    ١٧,٧٤٣,٣٤٦,١٦٧        -          ٢٣,٣٩٨,١٥٣        ١٧,٧١٩,٩٤٨,٠١٤    إمجايل أرصدة لدى املصارف 
  )    ١٠٣,٨١٤,٧٦٧(      -      )  ١,٣١٤,٩٥٠(  )    ١٠٢,٤٩٩,٨١٧(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  

    ١٧,٦٣٩,٥٣١,٤٠٠        -          ٢٢,٠٨٣,٢٠٣        ١٧,٦١٧,٤٤٨,١٩٧    صايف أرصدة لدى املصارف 

  :يداعات لدى املصارفإ
    ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠        -          -          ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    منخفضة املخاطر  ٤إىل  ١الدرجات من   
    -          -          -          -      حتت املراقبة  ٧إىل  ٥الدرجات من   
    -          -          -          -      دون املستوى  ٨الدرجة   
    -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة   
    -          -          -          -      ديون رديئة  ١٠الدرجة   

    ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠        -          -          ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    إمجايل ايداعات لدى املصارف 
  )      ١١٣,٦٧٠(      -          -      )      ١١٣,٦٧٠(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  

    ٤٩٩,٨٨٦,٣٣٠        -          -          ٤٩٩,٨٨٦,٣٣٠    صايف ايداعات لدى املصارف 



 

- ٩٠ - 

    (معّدلة) ٠١٨٢كانون األول   ٣١في كما        
      المرحلة الثالثة           المرحلة الثانية           المرحلة األولى        
    الخسائر االئتمانية المتوقعة          الخسائر االئتمانية المتوقعة      الخسائر االئتمانية المتوقعة      الخسائر االئتمانية المتوقعة     
      المجموع          على مدى عمر الرصيد          على مدى عمر الرصيد          شهراً  ١٢على مدى         
      .س.ل          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

  :أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
    ١٢,١٣٤,٩٠٢,٩٧٢        -          -          ١٢,١٣٤,٩٠٢,٩٧٢    منخفضة املخاطر ٤إىل  ١الدرجات من   
    -          -          -          -      حتت املراقبة  ٧إىل  ٥الدرجات من   
    -          -          -          -      دون املستوى  ٨الدرجة   
    -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة   
    -          -          -          -      ديون رديئة  ١٠الدرجة   

    ١٢,١٣٤,٩٠٢,٩٧٢        -          -          ١٢,١٣٤,٩٠٢,٩٧٢    إمجايل أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 
  )    ١٣,٥٥٢,١٥٩(      -          -      )    ١٣,٥٥٢,١٥٩(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  

    ١٢,١٢١,٣٥٠,٨١٣        -          -          ١٢,١٢١,٣٥٠,٨١٣    صايف أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 

  :أرصدة لدى املصارف
    ٢٢,٤٤٨,٤٦٢,٢١٦        -          -          ٢٢,٤٤٨,٤٦٢,٢١٦    منخفضة املخاطر ٤إىل  ١الدرجات من   
    -          -          -          -      حتت املراقبة  ٧إىل  ٥الدرجات من   
    -          -          -          -      دون املستوى  ٨الدرجة   
    -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة   
    -          -          -          -      ديون رديئة  ١٠الدرجة   

    ٢٢,٤٤٨,٤٦٢,٢١٦        -          -          ٢٢,٤٤٨,٤٦٢,٢١٦    إمجايل أرصدة لدى املصارف 
  )    ٣,٨١٣,١٤٠٢٥(      -          -      )    ٢٥٣,٨١٣,١٤٠(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  

    ٢٢,١٩٤,٦٤٩,٠٧٦        -          -          ٢٢,١٩٤,٦٤٩,٠٧٦    صايف أرصدة لدى املصارف 

  :يداعات لدى املصارفإ
    ١,١٩٦,٤٨٠,٠٠٠        -          -          ١,١٩٦,٤٨٠,٠٠٠    منخفضة املخاطر  ٤إىل  ١الدرجات من   
    -          -          -          -      حتت املراقبة  ٧إىل  ٥الدرجات من   
    -          -          -          -      دون املستوى  ٨الدرجة   
    -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة   
    -          -          -          -      ديون رديئة  ١٠الدرجة   

    ١,١٩٦,٤٨٠,٠٠٠        -          -          ١,١٩٦,٤٨٠,٠٠٠    إمجايل ايداعات لدى املصارف 
  )    ٢١,٤٣٠,٢٧٤(      -          -      )    ٢١,٤٣٠,٢٧٤(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  

    ١,١٧٥,٠٤٩,٧٢٦        -          -          ١,١٧٥,٠٤٩,٧٢٦    صايف ايداعات لدى املصارف 



 

- ٩١ - 

 المباشرة التسهيالت مقابل للضمانات العادلة القيمة توزيع
 .إفرادياً  عميل لكل الدين مبلغ عن تزيد أال باإلعتبار األخذ مع الضمانات قيمة إدراج يتم
 :وفق اجلدول التايل ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما يف  املباشرة التسهيالت مقابل للضمانات العادلة القيمة توزيع يلي فيما

    الشركات                             
    المجموع          الموسسات الصغيرة والمتوسطة          الشركات الكبرى          العقارية القروض          األفراد              
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل              

    ٤,٢٤٦,٥٠٧,٠٩٠        -          ٤,٠٨٤,٠٣٣,١٩٣        ٢٧,٧١٣,٥٩٦        ١٣٤,٧٦٠,٣٠١        املرحلة األوىل
    ١,٢٧٦,٤٠٣,٨٩٤        -          ١,٢٧٦,٤٠٣,٨٩٤        -          -          املرحلة الثانية
    ١,١٩٧,٥٨٥,٩٧٣        -          ١,٠٧٩,٤٥٠,٤٤٨        ٤٨,٧٢٣,٣٣٠        ٦٩,٤١٢,١٩٥        املرحلة الثالثة

    ٦,٧٢٠,٤٩٦,٩٥٧        -          ٦,٤٣٩,٨٨٧,٥٣٥        ٧٦,٤٣٦,٩٢٦        ٢٠٤,١٧٢,٤٩٦    عاملة غري مباشرة تسهيالت جمموع  
  منها
    ٥٤٤,٢٥٢,٨٧٥        -          ٥٤٤,٢٥٢,٨٧٥        -          -        تأمينات نقدية  
    ٦,١٠٦,٣١٤,٦٨٧        -          ٥,٨٩٤,٢٤٢,٤٦٠        ٧٦,٤٣٦,٩٢٦        ١٣٥,٦٣٥,٣٠١        عقارية  
    -          -          -          -          -        أسهم متداولة  
    ٢٩,٣٩٥٩,٦٩        -          ١,٣٩٢,٢٠٠        -          ٦٨,٥٣٧,١٩٥      سيارات وآليات  

    ٦,٧٢٠,٤٩٦,٩٥٧        -          ٦,٤٣٩,٨٨٧,٥٣٥        ٧٦,٤٣٦,٩٢٦        ٢٠٤,١٧٢,٤٩٦         المجموع
  

  
    



 

- ٩٢ - 

 :وفق اجلدول التايل ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما يف   املباشرة التسهيالت مقابل للضمانات العادلة القيمة توزيع يلي فيما
    الشركات                             
    المجموع          والمتوسطةالموسسات الصغيرة           الشركات الكبرى          العقارية القروض          األفراد              
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل              

    ٥٩٦,٤١٩,٦٤٣        -          ٥٨٠,٩٢٧,٥٨٩        ١٥,٤٩٢,٠٥٤        -          املرحلة األوىل
    ٥٢٧,٩٣٨,٤٧٢        -          ٥٢٥,١١٥,٨٤٦        ٢,٨٢٢,٦٢٦        -          املرحلة الثانية
    ٩٩٧,٦٨٤,٦٥١        -          ٨٧٦,٠٧٣,١٢٣        ٤٣,٥٦٤,٠٦٣        ٧٨,٠٤٧,٤٦٥        املرحلة الثالثة

    ٢,١٢٢,٠٤٢,٧٦٦        -          ١,٩٨٢,١١٦,٥٥٨        ٦١,٨٧٨,٧٤٣        ٧٨,٠٤٧,٤٦٥    عاملة غري مباشرة تسهيالت جمموع  
  منها
    ٤٠٩,٨٨٢,١٢٨        -          ٤٠٩,٨٨٢,١٢٨        -          -        تأمينات نقدية  
    ١,٦٣٣,٤٢٠,٩٧٣        -          ١,٥٧٠,٨٤٢,٢٣٠        ٦١,٨٧٨,٧٤٣          ٧٠٠,٠٠٠        عقارية  
    -          -          -          -          -        أسهم متداولة  
    ٧٨,٧٣٩,٦٦٥        -          ١,٣٩٢,٢٠٠        -          ٤٧,٤٦٥٣,٧٧      سيارات وآليات  

    ٢,١٢٢,٠٤٢,٧٦٦        -          ٨١,٩٨٢,١١٦,٥٥        ٣٦١,٨٧٨,٧٤        ٧٨,٠٤٧,٤٦٥         المجموع
  



 

- ٩٣ - 

 المباشرة غير التسهيالت مقابل للضمانات العادلة القيمة توزيع
 .إفرادياً  عميل لكل الدين مبلغ عن تزيد أال باإلعتبار األخذ مع الضمانات قيمة إدراج يتم

 :٢٠١٩كانون األول   ٣١كما يف   املباشرة غري التسهيالت مقابل للضمانات العادلة القيمة توزيع يلي فيما
    الشركات                         
        الصغيرة المؤسسات          الشركات                              
    المجموع          والمتوسطة          الكبرى          العقارية القروض          األفراد          
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          

  مباشرة غير تسهيالت
    ٦٩٤,٧٣١,٣٥٠        -          ٦٩٤,٧٣١,٣٥٠        -          -      املرحلة األوىل  
      ٧٣٨,٦٩١,٢٠٧        -          ٧٣٨,٦٩١,٢٠٧        -          -      املرحلة الثانية  
    -          -          -          -          -      املرحلة الثالثة  

      ١,٤٣٣,٤٢٢,٥٥٧      -          ١,٤٣٣,٤٢٢,٥٥٧        -          -      المجموع
  منها
    ٣٣١,٥٩٥,٩٥٨        -          ٣٣١,٥٩٥,٩٥٨        -          -      تأمينات نقدية  
    ١,١٠١,٨٢٦,٥٩٩        -          ١,١٠١,٨٢٦,٥٩٩        -          -      عقارية  
    -          -          -          -          -      أسهم متداولة  
    -          -          -          -          -      سيارات وآليات  

    ٧١,٤٣٣,٤٢٢,٥٥        -          ٧١,٤٣٣,٤٢٢,٥٥        -          -      المجموع
  



 

- ٩٤ - 

 :٢٠١٨كانون األول   ٣١كما يف   املباشرة غري التسهيالت مقابل للضمانات العادلة القيمة توزيع يلي فيما
    الشركات                         
        الصغيرة المؤسسات          الشركات                              
    المجموع          والمتوسطة          الكبرى          العقارية القروض          األفراد          
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          

  مباشرة غير تسهيالت
    ١٦١,٤٦٢,١٢٣        -          ١٦١,٤٦٢,١٢٣        -          -      املرحلة األوىل  
      ٣٣٧,٥٠٦,٤٢٢        -          ٣٣٧,٥٠٦,٤٢٢        -          -      املرحلة الثانية  
    -          -          -          -          -      املرحلة الثالثة  

    ٤٩٨,٩٦٨,٥٤٥      -          ٤٩٨,٩٦٨,٥٤٥        -          -      المجموع
  منها
    ٤٠٣,٧٢١,٥٩١        -          ٤٠٣,٧٢١,٥٩١        -          -      تأمينات نقدية  
    ٩٥,٢٤٦,٩٥٤        -          ٩٥,٢٤٦,٩٥٤        -          -      عقارية  
    -          -          -          -          -      أسهم متداولة  
    -          -          -          -          -      سيارات وآليات  

    ٤٩٨,٩٦٨,٥٤٥        -          ٤٩٨,٩٦٨,٥٤٥        -          -      المجموع
  



 

- ٩٥ - 

 :ةالمجدول الديون -
 جدولة مبوجب العاملة غري االئتمانية التسهيالت إطار من وأخرجت عاملة غري ائتمانية كتسهيالت صنفت وأن سبق اليت الديون تلك هي

 ٥٩٨,٦٩٦,٠٦٩ مقابل( ٢٠١٩ األول كانون ٣١ بتاريخ سورية لرية ٨٠,١٧٧,٨٢٧ بلغت وقد املراقبة، حتت كديون تصنيفها ومت أصولية
 .)٢٠١٨ األول كانون ٣١ بتاريخ سورية لرية

 :اهيكلته المعاد الديون -
 األقساط بعض تأجيل أو االئتمانية التسهيالت مرع إطالة أو األقساط تعديل حيث من االئتمانية التسهيالت وضع ترتيبإعادة  اهليكلةب يقصد

 مقابل( ٢٠١٩ األول كانون ٣١ بتاريخ سورية لرية ٦٣,٥٧٥,٦٥٠ بلغت وقد املراقبة، حتت كديون تصنيفها ويتم السماح فرتة متديد أو
 .)٢٠١٨ األول كانون ٣١ بتاريخ سورية لرية ٤,١٨٣,٢٥٩,٦١٥

  
 االئتمان مخاطر ناحية من المالية الموجودات نوعية
 املالية املوجودات نوعية التايل اجلدول يوضح االئتماين، للتصنيف داخلية آلية باستخدام االئتمان خماطر ناحية من املالية املوجودات نوعية قياس يتم
  :القيمة يف االخنفاض خمصص تتضمن ال املبينة األرقام إن .االئتماين للتصنيف الداخلية اآللية باستخدام االئتمان خماطر ناحية من

    ٩٢٠١ األول كانون ٣١ في كما    
    المجموع      االنخفاض بالقيمة      عادي      جيد    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

    ١٦,١٠٥,٢٢٢,٥٥٨    -      -      ١٦,١٠٥,٢٢٢,٥٥٨  املركزي سورية مصرف لدى أرصدة
   ١٧,٦٣٩,٥٣١,٤٠٠    -      ١٧,٥٧١,١٩٠,٧٣٢    ٦٨,٣٤٠,٦٦٨  *املصارف لدى أرصدة

    ٤٩٩,٨٨٦,٣٣٠    -      ٤٩٩,٨٨٦,٣٣٠    -    رفاودائع لدى املص
    ٢,١٧٦,٤٣٩,٦٤٦    -      -      ٢,١٧٦,٤٣٩,٦٤٦  املركزي سورية مصرف لدى اجملمدة الوديعة

  ٣٦,٤٢١,٠٧٩,٩٣٤    -      ١٨,٠٧١,٠٧٧,٠٦٢    ١٨,٣٥٠,٠٠٢,٨٧٢    
  

    ٢٠١٨ األول كانون ٣١ في كما    
    المجموع      االنخفاض بالقيمة      عادي      جيد    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

    ١٢,١٢١,٣٥٠,٨١٣    -      -      ١٢,١٢١,٣٥٠,٨١٣  املركزي سورية مصرف لدى أرصدة
   ٢٢,١٩٤,٦٤٩,٠٧٦    -      ٢١,٨٧٩,٢٩٧,٨١١    ٣١٥,٣٥١,٢٦٥  *املصارف لدى أرصدة

    ١,١٧٥,٠٤٩,٧٢٦    -      ١,١٧٥,٠٤٩,٧٢٦    -    ودائع لدى املصارف
    ١,٦٤٢,٨٤٧,٦٩٩    -      -      ١,٦٤٢,٨٤٧,٦٩٩  املركزي سورية مصرف لدى اجملمدة الوديعة

  ٣٧,١٣٣,٨٩٧,٣١٤    -      ٢٣,٠٥٤,٣٤٧,٥٣٧    ١٤,٠٧٩,٥٤٩,٧٧٧    

  ).٦ة واملؤونات املقابلة هلا (إيضاح رقمخارجي مصارف عن املدفوعة الكفاالتيتضمن بند أرصدة لدى املصارف   *
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 للمخاطر الداخلي التصنيف حسب االئتمانية التعرضات توزيع
    كانون األول  ٣١كما في                 
   ٨٢٠١          ٩٢٠١        S&Pب حس لتصنيفا        
 ل.س.          ل.س.                
      AAA- To AAA+      ١٣,٧٨٧,٨١٩,٢٥٩        ١٨,٢٨١,٦٦٢,٢٠٤   
      AA- To AA+      ٢٩١,٦٩٨,٣٧١        ٦٨,٣٠٨,٥٣٢   
      To A+ -A      ٤٧٣٢,١          ٣٢,١٣٦     

            ١٤,٠٧٩,٥٤٩,٧٧٧        ١٨,٣٥٠,٠٠٢,٨٧٢    
      BBB- To BBB+      ١٦,٤٩٥,٢٩٢,٧٢١        ٩,١٨٨,١٨٥,١٧٦   
      BB- To BB+        -          -    
      To B+ -B      ٦,٥٥٩,٠٥٤,٨١٦        ٨,٨٦٠,٨٠٨,٦٨٣    

            ٢٣,٠٥٤,٣٤٧,٥٣٧        ١٨,٠٤٨,٩٩٣,٨٥٩    
      CCC+     ٢٢,٠٨٣,٢٠٣          -      

            ٢٢,٠٨٣,٢٠٣          -      

            ٣٧,١٣٣,٨٩٧,٣١٤      ٣٦,٤٢١,٠٧٩,٩٣٤    
 .األوىل الدرجة من جيد املركزي سورية مصرف أرصدة لدى تصنيف مت  *

  .الرابعة الدرجة من عادي احمللية البنوك أرصدة لدى تصنيف مت  **

  ينقسم نظام التصنيف الداخلي إىل عشر درجات كالتايل:
  

  AAA- To AAA+    جيد      الدرجة األوىل   
  AA- To AA+    جيد      الدرجة الثانية   
  A- To A+      جيد      الدرجة الثالثة   
  BBB- To BBB+    عادي      الدرجة الرابعة   
  BB- To BB+    عادي      الدرجة اخلامسة    
  B- To B+      عادي    الدرجة السادسة    
  CCC+     عادي      الدرجة السابعة    
  Default      متعثر    الدرجة الثامنة ومادون    
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 التركز حسب التوزيع الجغرافي:

  :ية حسب التوزيع اجلغرايف االئتمان يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات
                  دول الشرق      داخل الجمهورية          
    المجموع      أمريكا      آســيا*      أوروبا      خرىاألوسط األ      العربية السورية        
      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

    ١٦,١٠٥,٢٢٢,٥٥٨    -      -      -      -      ١٦,١٠٥,٢٢٢,٥٥٨  مصرف سورية املركزيأرصدة لدى 
    ١٨,١٣٩,٤١٧,٧٣٠    -      -      ١١١,٢٣١,٥٠١    ٨,٨٨٣,٤٠٧,٦٨٢    ٩,١٤٤,٧٧٨,٥٤٧    لدى مصارف  ودائع أرصدة

      املباشرة االئتمانية صايف التسهيالت 
    ١٣٤,٧٥٢,٥٧٨    -      -      -      -      ١٣٤,٧٥٢,٥٧٨      األفراد  
    ٣٣,٩٦٧,٤٤٨    -      -      -      -      ٣٣,٩٦٧,٤٤٨    عقاريةالقروض ال  
    ٩,٠٥٠,٦٢٠,١٢٨    -      -      -      -      ٩,٠٥٠,٦٢٠,١٢٨    الشركات الكربى  

    ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  موجودات مالية بالكلفة املطفأة
    ٧٠٨,٤٤٢,٣٥٢    -      -      -      ١١٩,١٠٣,٠٥٩    ٥٨٩,٣٣٩,٢٩٣    خرىاملوجودات األ

  وديعة جممدة لدى بنك
    ٢,١٧٦,٤٣٩,٦٤٦    -      -      -      -      ٢,١٧٦,٤٣٩,٦٤٦      سورية املركزي  

    اإلمجايل للسنة املنتهية يف
    ٤٧,٠٤٨,٨٦٢,٤٤٠    -      -      ١١١,٢٣١,٥٠١    ٩,٠٠٢,٥١٠,٧٤١    ٣٧,٩٣٥,١٢٠,١٩٨    ٩٢٠١كانون األول   ٣١  

    اإلمجايل للسنة املنتهية يف
    ٤٥,٢٧٥,٥٦٩,٨٦٩    -      -      ١٣٩,٠٤٦,٧٦٤    ٦,٨٦١,٢٧٤,١٥٩    ٣٨,٢٧٥,٢٤٨,٩٤٦    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١  

  باستثناء دول الشرق األوسط.   *
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  يلي: ) كما٩تتوزع التعرضات االئتمانية حسب التوزيع اجلغرايف وفق مراحل التصنيف، متاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في         
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        / المرحلة المنطقة الجغرافية  

  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٣٧,٩٣٥,١٢٠,١٩٨        ٩,٩٠٢,٩١٦,٥٧٢        ٥,٠٦٧,٠٦٦,٦٤٣      ٢٢,٩٦٥,١٣٦,٩٨٣    سوريةداخل 
    ٩,٠٠٢,٥١٠,٧٤١        -          ٢٢,٠٨٣,٢٠٣        ٨,٩٨٠,٤٢٧,٥٣٨    الشرق األوسط األخرى دول
    ١١١,٢٣١,٥٠١        -          -          ١١١,٢٣١,٥٠١    أوروبا

    ٤٧,٠٤٨,٨٦٢,٤٤٠        ٩,٩٠٢,٩١٦,٥٧٢        ٥,٠٨٩,١٤٩,٨٤٦      ٣٢,٠٥٦,٧٩٦,٠٢٢      اإلمجايل
                

                
    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في         

    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        / المرحلة المنطقة الجغرافية  
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٣٨,٢٧٥,٢٤٨,٩٤٦        ٩,٠٨٠,٤٦٠,٠٧٥        ٥,٤٤٥,٦٩٣,١٦٦      ٢٣,٧٤٩,٠٩٥,٧٠٥    سورية داخل

    ٦,٨٦١,٢٧٤,١٥٩        -          -          ٦,٨٦١,٢٧٤,١٥٩    األوسط األخرى دول الشرق
    ١٣٩,٠٤٦,٧٦٤        -          -          ١٣٩,٠٤٦,٧٦٤      أوروبا

    ٤٥,٢٧٥,٥٦٩,٨٦٩        ٩,٠٨٠,٤٦٠,٠٧٥        ٥,٤٤٥,٦٩٣,١٦٦      ٣٠,٧٤٩,٤١٦,٦٢٨      اإلمجايل
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 التركز حسب القطاع االقتصادي:

  االئتمانية حسب القطاع االقتصادي:يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات 
                حكومة                                                
    المجموع     أخرى     وقطاع عام     أفراد     أسهم      زراعة      عقارات     تجارة     صناعة     مالي    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      
  مصرفأرصدة لدى نقد و 
    ٢٠,٣٤٩,٣٥٤,٦٠٤    -      -      -      -      -      -      -      -      ٢٠,٣٤٩,٣٥٤,٦٠٤  سورية املركزي   

    ١٧,٦٣٩,٥٣١,٤٠٠    -      -      -      -      -      -      -      -      ١٧,٦٣٩,٥٣١,٤٠٠  أرصدة لدى مصارف 
    ٤٩٩,٨٨٦,٣٣٠    -      -      -      -      -      -      -      -      ٤٩٩,٨٨٦,٣٣٠  إيداعات لدى املصارف
 ئتمانيةصايف التسهيالت اال

    ٩,٢١٩,٣٤٠,١٥٤    -      -    ١,٥٠٧,٨٣٦,٤٧٩    -      -      -    ٣,٥٩٢,٨٥٦,٧٩٩  ٤,١١٨,٦٤٦,٨٧٦    -    املباشرة  
    ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      -      -      -      ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  موجودات مالية بالكلفة املطفأة

    ٧٠٨,٤٤٢,٣٥٢    -      -      ٣٦٨,٢٩٥,٥٠٢    -      -        ٧٥٧,٩٧٧    ٤٩,٥٩٤,٧٤٧    ٥٦,٨٥٢,٦٠٠    ٢٣٢,٩٤١,٥٢٦  أخرىموجودات 
  وديعة جممدة لدى مصرف

    ٢,١٧٦,٤٣٩,٦٤٦    -      -      -      -      -      -      -      -      ٢,١٧٦,٤٣٩,٦٤٦  سورية املركزي  
  كانون  ٣١اإلمجايل كما يف 

    ٥١,٢٩٢,٩٩٤,٤٨٦    -      -    ١,٨٧٦,١٣١,٩٨١    -      -        ٧٥٧,٩٧٧  ٣,٦٤٢,٤٥١,٥٤٦  ٤,١٧٥,٤٩٩,٤٧٦    ٤١,٥٩٨,١٥٣,٥٠٦  ٩٢٠١األول   
  كانون  ٣١اإلمجايل كما يف 

    ٤٦,٤٠٨,٧٣٤,٢٣٥    -      -      ٦٣٥,٧٨٨,١٦٩    -      -      ٥٧٧,٣٦٤,٢٢٣  ٢,٠٩٨,٢٩١,٢٥٦  ٤,٦٥٧,٨٨٠,٠٣١    ٣٨,٤٣٩,٤١٠,٥٥٦  ٢٠١٨األول   
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  ) كما يلي:٩متاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (تتوزع التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وفق مراحل التصنيف، 
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في         

    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        القطاع االقتصادي / المرحلة    
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٤١,٥٩٨,١٥٣,٥٠٦        -          ٢٢,٠٨٣,٢٠٢      ٤١,٥٧٦,٠٧٠,٣٠٤      مايل

    ٤,١٧٥,٤٩٩,٤٧٦        ١,٢٧٥,٨١٥        ٣,٨٤٧,٨٤٢,٧١٠        ٣٢٦,٣٨٠,٩٥١      صناعة
    ٣,٦٤٢,٤٥١,٥٤٦        ١٣,٩٨٣,٧٨٤        ١,١١١,٠٤٠,٨٨٣        ٢,٥١٧,٤٢٦,٨٧٩      جتارة

      ٧٥٧,٩٧٧        -          -          ٧٥٧,٩٧٧      عقارات
    ١١,٨٧٦,١٣١,٩٨        ٨٩,٤٣٩,٣٧١        ١٠٨,١٨٣,٠٥١        ٩١,٦٧٨,٥٠٩,٥٥    خدماتأفراد و 

    ٥١,٢٩٢,٩٩٤,٤٨٦        ١٠٤,٦٩٨,٩٧٠      ٦٥,٠٨٩,١٤٩,٨٤    ٧٠٤٦,٠٩٩,١٤٥,٦      اإلمجايل
  

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        القطاع االقتصادي / المرحلة    

  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٣٨,٤٣٩,٤١٠,٥٥٦        -          -        ٣٨,٤٣٩,٤١٠,٥٥٦      مايل

    ٤,٦٥٧,٨٨٠,٠٣١        ٢٥,٦٧٨,٣٦٢        ٤,٥٧١,٢٢٠,١٥٨        ٦٠,٩٨١,٥١١      صناعة
    ٢,٠٩٨,٢٩١,٢٥٦        ٣٩,٩٠٠,٧١٢        ٧٨٣,٠٧٦,٥٢٠        ١,٢٧٥,٣١٤,٠٢٤      جتارة

    ٥٧٧,٣٦٤,٢٢٣        -          -          ٥٧٧,٣٦٤,٢٢٣      عقارات
    ٦٣٥,٧٨٨,١٦٩        ٥٥,٤٨١,٥٤٠        ٩١,٣٩٦,٤٩٢        ٤٨٨,٩١٠,١٣٧    خدماتأفراد و 

    ٤٦,٤٠٨,٧٣٤,٢٣٥        ١٢١,٠٦٠,٦١٤      ٥,٤٤٥,٦٩٣,١٧٠      ٤٠,٨٤١,٩٨٠,٤٥١      اإلمجايل

  :مخاطرالسوق

خماطر السوق بشكل رئيسي كًال من خماطر أسعار الفائدة وخماطر العمالت، حيث تتم متابعة خماطر السوق بشكل يومي من خالل التأكد  تتضمن
ب  يف نس. تنتج خماطر السوق من احتمال التغريوالقوانني واألنظمة النافذة من االلتزام بالسقوف والسياسات واإلجراءات احملددة من قبل جملس اإلدارة

  إخل....الفوائد ويف أسعار السلع وأسعار صرف العمالت األجنبية واملوجودات املالية 

دة بنسبة ئيقوم البنك بصورة دورية بتقييم خماطر أسعار الفائدة لكل عملة من العمالت الرئيسية يف حمفظته من خالل دراسة تأثري تغري معدالت الفا
متها االقتصادية. كما يقوم البنك بتقييم خماطر أسعار صرف العمالت األجنبية من خالل مراقبة مستمرة باملائة على عوائد هذه املعدالت وقي اثنان

ا مع التشديد عل إبقاء أدىن  ىلوضعيته الصافية واإلمجالية من العمالت األجنبية، وحيرص على املتابعة اليومية لوضعية العمالت األجنبية املتداول 
  املستويات هلا.

إدارة خماطر السوق هو اإلبقاء على مستوى معتدل من التعرض للمخاطر اليت هلا نتائج سلبية على أرباح البنك أو قيمته االقتصادية،  أهدافأهم 
  حيث يتم إجراء سلسة من اختبار اجلهد واليت تسمح بتقدير حجم املخاطر اليت قد يتعرض هلا البنك يف حال:

  عة لتقلبات أسعار الصرف.االستحواذ على أرصدة بعمالت أجنبية خاض .١
  تذبذب أسعار الفائدة يف السوق ارتفاعاً أو هبوطاً خالل فرتة زمنية حمددة. .٢
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  الكمية: اإلفصاحات
  مخاطر سعر الفائدة:

  الفائدة هي اليت قد يتعرض هلا البنك نتيجة التغري باإليرادات وبقيمة املوجودات واملطلوبات بسبب التذبذبات يف أسعار الفائدة أسعارخماطر 

  أسعار الفائدة مبا يلي: خماطرتتجسد 

 ان املركز املايل موزعة خارج بيالتسعري: تنتج هذه املخاطر عن عدم التوافق ووجود فجوة بني مبالغ املوجودات واملطلوبات داخل و إعادة  خماطر
تسعري املوجودات واملطاليب، واليت قد حتمل البنك تكلفة أكرب يف حال متديد االلتزامات إعادة  على أساس االستحقاق الزمين يف تواريخ

غرية، وقد تتسبب فائدة املتحتديد الفائدة بالنسبة لاللتزامات ذات الإعادة  ذات الفائدة الثابتة، أو عند استحقاقها بالنسبة لاللتزامات
  استثمار أموال البنك عند استحقاق التسهيالت املمنوحة.إعادة  بتخفيض إيراد البنك عند

 خماطر التغري يف منحىن العائد: حيث تنتج هذه املخاطر عندما تتغري الفوائد على املدى القصري مبعدل خمتلف عن املدى الطويل وهذا يؤثر 
  وات املالية ذات فرتة استحقاق خمتلفة، حيث أن معدل العائد يتناسب عكساً مع قيمة األدوات املالية النقدية.بشكل كبري على قيمة األد

اخلاصة ملوجودات ومطلوبات البنك تقتضي قياس وإدارة فعالة ملخاطر أسعار الفائدة، حيث أن سياسة إدارة املوجودات واملطلوبات بالبنك  الطبيعةإن 
بدراسة التقارير املتعلقة مبخاطر أسعار  )ALCOبالنسبة ألثر تغريات أسعار الفائدة، وتقوم جلنة إدارة املوجودات واملطاليب ( حتدد حدوداً للخسائر

  الفائدة ومقارنتها باحلدود املوضوعة وكيفية التحوط من هذه التغريات وبشكل دوري ودائم.

 جاملخاطر بالبنك بتطبيق اختبارات اجلهد على حمفظة الودائع والتسهيالت والتغريات احلاصلة نتيجة تغريات أسعار الفائدة ومقارنة النتائ إدارةتقوم 
  باحلدود املوضوعة واختاذ اإلجراءات الالزمة لتجنب اآلثار السلبية.



 

- ١٠٢ - 

  :%٢أسعار الفائدة التغير في  مخاطر
  

  أثر الزيادة في أسعار الفائدة
    ٩٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في     

  األثر على       الفجوة          
    حقوق الملكيةاألثر على      (األرباح أو الخسائر)      المتراكمة     العملة    

    ل.س.     ل.س.       ل.س.     
    ١٠١,٠٠٧,٦١٧        ١٣٤,٦٧٦,٨٢٣        ٦,٧٣٣,٨٤١,١٤٠    لرية سورية

      ٢١٤,٨٨٨          ٢٨٦,٥١٧        ١٤,٣٢٥,٨٤٠    دوالر أمريكي
  )  ٢٢٥,٧٣٧,١٣٢(  )  ٣٠٠,٩٨٢,٨٤٢(  )  ١٥,٠٤٩,١٤٢,١١٧(  يورو

      ١,٣٠٣          ١,٧٣٧          ٨٦,٨٤٨    جنيه اسرتليين
      ٣٧          ٤٩          ٢,٤٧٥    ين ياباين
    ٤٤,٣٣٧,٤٥٥        ٥٩,١١٦,٦٠٦        ٢,٩٥٥,٨٣٠,٣٠٥    أخرىعمالت 

  
  أثر النقص في أسعار الفائدة

    ٩٢٠١كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
  األثر على      الفجوة          
    األثر على حقوق الملكية     (األرباح أو الخسائر)      المتراكمة     العملة    

    ل.س.     ل.س.       ل.س.     
  )  ١٠١,٠٠٧,٦١٧(  )  ١٣٤,٦٧٦,٨٢٣(      ٦,٧٣٣,٨٤١,١٤٠    لرية سورية

  )    ٢١٤,٨٨٨(  )    ٢٨٦,٥١٧(      ١٤,٣٢٥,٨٤٠    دوالر أمريكي
      ٢٢٥,٧٣٧,١٣٢        ٣٠٠,٩٨٢,٨٤٢    )  ١٥,٠٤٩,١٤٢,١١٧(  يورو

  )    ١,٣٠٣(  )    ١,٧٣٧(        ٨٦,٨٤٨    جنيه اسرتليين
  )    ٣٧(  )    ٤٩(        ٢,٤٧٥    ين ياباين

  )  ٤٤,٣٣٧,٤٥٥(  )  ٥٩,١١٦,٦٠٦(      ٢,٩٥٥,٨٣٠,٣٠٥    عمالت أخرى
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  أثر الزيادة في أسعار الفائدة
    ٨٢٠١ كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     

  األثر على      الفجوة          
    األثر على حقوق الملكية     (األرباح أو الخسائر)      المتراكمة     العملة    

    ل.س.     ل.س.       ل.س.     
  )  ٢٤١,٤٢٥,٥٤٨(  )  ٣٢١,٩٠٠,٧٣١(  )  ١٦,٠٩٥,٠٣٦,٥٣٢(  لرية سورية

    ١٠٨,٧٧٣,٥٩٨        ١٤٥,٠٣١,٤٦٣        ٧,٢٥١,٥٧٣,١٦٨    دوالر أمريكي
  )  ١,٥٦٤,٠٤١(  )  ٢,٠٨٥,٣٨٨(  )  ١٠٤,٢٦٩,٣٨٠(  يورو

      ١,١٦٠          ١,٥٤٧          ٧٧,٣٦١    جنيه اسرتليين
      ٣٧          ٤٩          ٢,٤٣٦    ين ياباين

  )    ٦٧٧,٣٣٨(  )    ٩٠٣,١١٧(  )  ٤٥,١٥٥,٨٤٠(  عمالت أخرى
  

  أثر النقص في أسعار الفائدة
    ٨٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في     

  األثر على      الفجوة          
    األثر على حقوق الملكية     (األرباح أو الخسائر)      المتراكمة     العملة    

    ل.س.     ل.س.       ل.س.     
      ٢٤١,٤٢٥,٥٤٨        ٣٢١,٩٠٠,٧٣١    )  ١٦,٠٩٥,٠٣٦,٥٣٢(  لرية سورية

  )  ١٠٨,٧٧٣,٥٩٨(  )  ١٤٥,٠٣١,٤٦٣(      ٧,٢٥١,٥٧٣,١٦٨    دوالر أمريكي
      ١,٥٦٤,٠٤١        ٢,٠٨٥,٣٨٨    )  ١٠٤,٢٦٩,٣٨٠(  يورو

  )    ١,١٦٠(  )    ١,٥٤٧(        ٧٧,٣٦١    جنيه اسرتليين
  )    ٣٧(  )    ٤٩(        ٢,٤٣٦    ين ياباين

      ٦٧٧,٣٣٨          ٩٠٣,١١٧    )  ٤٥,١٥٥,٨٤٠(  عمالت أخرى
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  :%١٠العمالت أسعار صرف  التغير في مخاطر

ه، وتقوم اإلدارة بوضع العمالت األجنبية. يعترب البنك اللرية السورية العملة الرئيسية ل تتمثل بتذبذب قيمة األداة املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف
  حدود ملراكز العمالت، ويتم مراقبة املراكز بشكل يومي للتأكد من أن املراكز ال تتجاوز املستويات احملددة.

بقاء بقية  واخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الصرف مع يقوم البنك بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف األرباح
ملبلغ املوجب صايف االرتفاع أو حقوق امللكية بينما ميثل االخنفاض املتوقع يف بيان الدخل املتغريات ثابتة. ميثل املبلغ السالب يف اجلدول أدناه صايف ا

 املتوقع.

  أثر الزيادة في سعر الصرف

    ٩٢٠١كانون األول   ٣١في  للسنة المنتهية        
  األثر على                
   األثر على حقوق الملكية      األرباح أو الخسائر      مراكز القطع      العملة    

  ل.س.   ل.س.   ل.س.     

    ١,٣٥٤,٨٩٨,٤٦٤        ١,٣٥٣,٤٩٥,٠٧٠        ١٣,٥٣٤,٩٥٠,٦٩٦    دوالر أمريكي
    ١,٢٢٩,٣٤٧        ١,٦٣٩,١٢٩    )  ١٦,٣٩١,٢٩٤(      يورو

        ٦,٥١٤          ٨,٦٨٥          ٨٦,٨٤٨      اسرتليينجنيه 
        ١٨٥          ٢٤٧          ٢,٤٧١        ين ياباين
  )    ٧,٥٧٨(  )    ١٠,١٠٥(  )    ١٠١,٠٤٥(    أخرىعمالت 

    ٢٩٨,٥٥٨,٩٩٦        ٣٠٠,٠٣٢,٧٥٩        ٣,٠٠٠,٣٢٧,٥٨٨      دينار أردين
  

  أثر النقص في سعر الصرف
    ٩٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في     

          األثر على                
   األثر على حقوق الملكية      األرباح أو الخسائر      مراكز القطع      العملة    

  ل.س.   ل.س.   ل.س.     

  )  ١,٣٥٤,٨٩٨,٤٦٤(  )  ١,٣٥٣,٤٩٥,٠٧٠(      ١٣,٥٣٤,٩٥٠,٦٩٦    دوالر أمريكي
  )  ١,٢٢٩,٣٤٧(  )  ١,٦٣٩,١٢٩(  )  ١٦,٣٩١,٢٩٤(      يورو

  )    ٦,٥١٤(  )    ٨,٦٨٥(        ٨٦,٨٤٨      جنيه اسرتليين
  )    ١٨٥(  )    ٢٤٧(        ٢,٤٧١        ين ياباين

        ٧,٥٧٨          ١٠,١٠٥    )    ١٠١,٠٤٥(    عمالت أخرى
  )  ٢٩٨,٥٥٨,٩٩٦(  )  ٣٠٠,٠٣٢,٧٥٩(      ٣,٠٠٠,٣٢٧,٥٨٨      دينار أردين
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  األسهممخاطر أسعار 

  .األسهمهي خماطر اخنفاض القيم العادلة ألسهم حقوق امللكية نتيجة لتغريات مستويات مؤشرات  األسهمخماطر أسعار 

  نظراً لعدم امتالكه ألسهم حقوق ملكية لدى الغري. األسهمال يتعرض البنك ملخاطر أسعار 

  أثر الزيادة في سعر الصرف

    ٨٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في         
  األثر على                
   األثر على حقوق الملكية      األرباح أو الخسائر      مراكز القطع      العملة    

  ل.س.   ل.س.   ل.س.     

    ١,٣٦٠,٤٤٨,٥٥٠        ١,٣٦٠,٨٩٦,٥١٧        ١٣,٦٠٨,٩٦٥,١٦٧    دوالر أمريكي
  )  ١,٥٣٩,٨٨٠(  )  ٢,٠٥٣,١٧٣(  )  ٢٠,٥٣١,٧٣٣(      يورو

      ٥,٨٠٢          ٧,٧٣٦          ٧٧,٣٦١      جنيه اسرتليين
      ١٨٢          ٢٤٣          ٢,٤٣٢        ياباينين 

  )    ١٥,٦٩٦(  )    ٢٠,٩٢٨(  )    ٢٠٩,٢٧٨(    عمالت أخرى
  

  أثر النقص في سعر الصرف
    ٨٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في     

          األثر على                
   األثر على حقوق الملكية      األرباح أو الخسائر      مراكز القطع      العملة    

  ل.س.   ل.س.   ل.س.     

  )  ١,٣٦٠,٤٤٨,٥٥٠(  )  ١,٣٦٠,٨٩٦,٥١٧(      ١٣,٦٠٨,٩٦٥,١٦٧    دوالر أمريكي
      ١,٥٣٩,٨٨٠        ٢,٠٥٣,١٧٣    )  ٢٠,٥٣١,٧٣٣(      يورو

  )    ٥,٨٠٢(  )    ٧,٧٣٦(        ٧٧,٣٦١      جنيه اسرتليين
  )    ١٨٢(  )    ٢٤٣(        ٢,٤٣٢        ين ياباين

        ١٥,٦٩٦          ٢٠,٩٢٨    )    ٢٠٩,٢٧٨(    عمالت أخرى

(مقابل  ٢٠١٩كانون األول   ٣١دينار أردين كما يف  ٢,٩٤١,٣٧٧,٠٨٠دوالر أمريكي ومبلغ ١٣,٥٩١,٠٤٦,٤٨٧بلغ مركز القطع البنيوي مبلغ 
  ).٢٠١٨كانون األول   ٣١دوالر أمريكي وال يوجد دينار أردين كما يف  ١٣,٥٩١,٠٤٦,٤٨٧مبلغ 
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  تسعير الفائدة إعادة فجوة
  :أقرب أيهما االستحقاقأو  الفائدة تسعري إعادة فرتات على التصنيف يتم

    ٩٢٠١األول  كانون ٣١كما في           
    من سنتين      من سنة      أشهر ٩ من      أشهر ٦ من      أشهر ٣ من      شهر من                
    سنوات ٣حتى       حتى سنتين      سنة حتى      أشهر ٩ حتى      أشهر ٦ حتى      أشهر ٣ حتى       الشهر دون          

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

    -      -      -      ٤٤٣,٨٥٨,٤٩٣    -      -      ١٣,٦٩١,٨٠٧,٨٥٨  املركزي سورية مصرف لدى أرصدة
    -      -      -      -      -      ٦,٢٦٦,٩٥٣,٠٠٤    ١١,٣٧٢,٥٧٨,٣٩٦  صارفامل لدى أرصدة

    -      -      ٤٩٩,٨٨٦,٣٣٠    -      -      -      -    ئع لدى املصارفاود
    ١,٩٤٦,١٥١,٦٠٤    ١,٥٢٦,٩٨٩,٦٤٠    ٣٠٩,٠٨١,٥٤٩    ٣٢٥,٠٥٧,٨٧٩    ١,٢٩٣,٩٦٠,٨٤٧    ١,٣٢٤,٠٥٨,٢٧٣    ٧٦٨,١٣٧,٤١٩   املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف

    -      -      -      -      -      ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -    موجودات مالية بالكلفة املطفأة
    -      -      -      -      -      -      -    مادية ثابتة موجودات
    -      -      -      -      -      -      -    ملموسة غري موجودات
    -      -      -      -      -      -      -    أخرى موجودات

    -      -      -      -      -      -      -    املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة

    ١,٩٤٦,١٥١,٦٠٤    ١,٥٢٦,٩٨٩,٦٤٠    ٨٠٨,٩٦٧,٨٧٩    ٧٦٨,٩١٦,٣٧٢    ١,٢٩٣,٩٦٠,٨٤٧    ٨,٢٩١,٠١١,٢٧٧    ٢٥,٨٣٢,٥٢٣,٦٧٣  املوجودات جمموع  

  المطلوبات  
    -      -      -      -      -      -      ٧,١٢٢,٣٣٥,٦٤٦  صارفامل ودائع
    -      -      ١٩٥,٠٦٨,٧٦٠    ١٥٩,٨٩٤,٥٣٦    ٢,٢٧٩,٣٣٨,٩٨٨    ٢,٥٥٠,٠١٥,٤٥١    ٢٩,٩٩١,٧٩٧,٧٥٠  الزبائن ودائع

    -      ٢,٣٢٥,٠٠٠    ٧٦,٢٧٠,٤٨٢    ٢٠١,٥٥٧,٦٧٩    ٦,٩٢٢,٤٠٦    ٧٤,٧٧٨,٥٣٦    ٦٦٢,١١٧,٥٩١  نقدية تأمينات
    -      -      -      -      -      -      -    متنوعة خمصصات
    -      -      -      -      -      -      -    أخرى مطلوبات

    -      ٢,٣٢٥,٠٠٠    ٢٧١,٣٣٩,٢٤٢    ٣٦١,٤٥٢,٢١٥    ٢,٢٨٦,٢٦١,٣٩٤    ٢,٦٢٤,٧٩٣,٩٨٧    ٣٧,٧٧٦,٢٥٠,٩٨٧  املطلوبات جمموع  

    ١,٩٤٦,١٥١,٦٠٤    ١,٥٢٤,٦٦٤,٦٤٠    ٥٣٧,٦٢٨,٦٣٧    ٤٠٧,٤٦٤,١٥٧  )  ٩٩٢,٣٠٠,٥٤٧(    ٥,٦٦٦,٢١٧,٢٩٠  )١١,٩٤٣,٧٢٧,٣١٤(  الفائدة تسعري إعادة فجوة
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   / (تابع) الفائدة تسعيرإعادة  فجوة
  :أقرب أيهما االستحقاقأو  الفائدة تسعريإعادة  فرتات على التصنيف يتم

    ٩٢٠١األول  كانون ٣١كما في           
  ال تتأثر      أكثر من      سنوات ٤من       سنوات ٣من           
    المجموع      بأسعار الفوائد      سنوات ٥      سنوات ٥حتى       سنوات ٤حتى           
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

  الموجودات  
    ١٦,١٠٥,٢٢٢,٥٥٨    ١,٩٦٩,٥٥٦,٢٠٧    -      -      -    املركزي سورية مصرف لدى أرصدة
    ١٧,٦٣٩,٥٣١,٤٠٠    -      -      -      -    صارفامل لدى أرصدة
    ٤٩٩,٨٨٦,٣٣٠    -      -      -      -    لدى املصارف ودائع
    ٩,٢١٩,٣٤٠,١٥٤    ١٠٤,٦٩٨,٩٧٢    ١١,٧١٠,٧٥٥    ٥٠٧,٠٢٥,٨١٨    ١,١٠٢,٤٦٧,٣٩٨   املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف

    ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -    موجودات مالية بالكلفة املطفأة
    ١,٥١٦,١٩٠,٨٢٢    ١,٥١٦,١٩٠,٨٢٢    -      -      -    مادية ثابتة موجودات
    ٣١,٣٨٦,٧٤٤    ٣١,٣٨٦,٧٤٤    -      -      -    ملموسة غري موجودات
    ٧٠٨,٤٤٢,٣٥٢    ٧٠٨,٤٤٢,٣٥٢    -      -      -    أخرى موجودات

    ٢,١٧٦,٤٣٩,٦٤٦    ٢,١٧٦,٤٣٩,٦٤٦    -      -      -    املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة

    ٤٨,٥٩٦,٤٤٠,٠٠٦    ٦,٥٠٦,٧١٤,٧٤٣    ١١,٧١٠,٧٥٥    ٥٠٧,٠٢٥,٨١٨    ١,١٠٢,٤٦٧,٣٩٨  املوجودات جمموع  

  المطلوبات  
    ٧,١٢٢,٣٣٥,٦٤٦    -      -      -      -    صارفامل ودائع
    ٣٥,٣٨٧,٥٠٨,٧٩٨    -      ٢١١,٣٩٣,٣١٣    -      -    الزبائن ودائع

    ١,٠٢٣,٩٧١,٦٩٤    -      -      -      -    نقدية تأمينات
    ٩١,٩٤٤,٥٦٨    ٩١,٩٤٤,٥٦٨    -      -      -    متنوعة خمصصات
    ٣,١١١,٠٢٧,٢٧٤    ٣,١١١,٠٢٧,٢٧٤    -      -      -    أخرى مطلوبات

    ٤٦,٧٣٦,٧٨٧,٩٨٠    ٣,٢٠٢,٩٧١,٨٤٢    ٢١١,٣٩٣,٣١٣    -      -    املطلوبات جمموع  

    ١,٨٥٩,٦٥٢,٠٢٦    ٣,٣٠٣,٧٤٢,٩٠١  )  ١٩٩,٦٨٢,٥٥٨(    ٥٠٧,٠٢٥,٨١٨    ١,١٠٢,٤٦٧,٣٩٨  الفائدة تسعريإعادة  فجوة



 

- ١٠٨ - 

  (تابع): تسعير الفائدةإعادة  فجوة
  :أقرب أيهما االستحقاقأو  الفائدة تسعري إعادة فرتات على التصنيف يتم

    ٢٠١٨األول  كانون ٣١كما في           
    من سنتين      من سنة      أشهر ٩ من      أشهر ٦ من      أشهر ٣ من      شهر من                
    سنوات ٣حتى       حتى سنتين      سنة حتى      أشهر ٩ حتى      أشهر ٦ حتى      أشهر ٣ حتى       الشهر دون          

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

    -      -      -      ٤٢٧,٤١٣,٤٢٧    -      -      ٩,٨١٢,٨٢٠,١٨٢  املركزي سورية مصرف لدى أرصدة
    -      -      -      -      -      ٧,٩٢٣,١٠٩,٨١٣    ١٤,٢٧١,٥٣٩,٢٦٣  صارفامل لدى أرصدة

    -      -      ١٩٦,٥٣٥,٦٦٨    -      -      -      ٩٧٨,٥١٤,٠٥٨  ئع لدى املصارفاود
    ١,٢٥٧,٨٧٠,٠١٦    ١,١٧١,٨٦١,٩٠٢    ٢٢٥,٦٦٩,٣٥١    ٣١٣,٩٤٤,٨٥٦    ٥٧٧,٧٧٢,٠٢٥    ٥١٥,١٨٠,٠٧١    ٢٨٧,٨٤١,٠٦٥   املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف

    -      -      -      -      -      -      -    املطفأةموجودات مالية بالكلفة 
    -      -      -      -      -      -      -    مادية ثابتة موجودات
    -      -      -      -      -      -      -    ملموسة غري موجودات
    -      -      -      -      -      -      -    أخرى موجودات

    -      -      -      -      -      -      -    املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة

    ١,٢٥٧,٨٧٠,٠١٦    ٩٠٢,٨٦١,١٧١١,    ٤٢٢,٢٠٥,٠١٩    ٧٤١,٣٥٨,٢٨٣    ٥٧٧,٧٧٢,٠٢٥    ٨,٤٣٨,٢٨٩,٨٨٤    ٢٥,٣٥٠,٧١٤,٥٦٨  املوجودات جمموع  

  المطلوبات  
    -      -      -      -      -      -      ٩,١٨٣,٩٩٥,٤١٤  صارفامل ودائع
    -      ٩,٠٦٦,١٠٠    ٣٦٠,٦٨٤,٠٤٩    ١,٩١٣,٤١٣,١٥٦    ٤,٠٩٦,٢٧٣,٨١٣    ٥,٥٥٣,٠٨٨,٠٩٢    ٢٣,٥٢٩,٠٥٥,٧٣٢  الزبائن ودائع

    -      ١٢,٦٧٠,٠٢٠    ١٠٧,٠٣٦,٣٨٧    ٥,٢٩٦,٦٢٢    ٤٣١,٥٦٧,٧٦٦    ١٢٤,٢٧٠,٨٤٢    ١٩٨,١٠٠,٤٧٨  نقدية تأمينات
    -      -      -      -      -      -      -    متنوعة خمصصات
    -      -      -      -      -      -      -    أخرى مطلوبات

    -      ٢١,٧٣٦,١٢٠    ٦٤٦٧,٧٢٠,٤٣    ١,٩١٨,٧٠٩,٧٧٨    ٩٤,٥٢٧,٨٤١,٥٧    ٥,٦٧٧,٣٥٨,٩٣٤    ٤٣٢,٩١١,١٥١,٦٢  املطلوبات جمموع  

    ١,٢٥٧,٨٧٠,٠١٦    ١,١٥٠,١٢٥,٧٨٢  )  ٤٥,٥١٥,٤١٧(  )  ١,١٧٧,٣٥١,٤٩٥(  )  ٣,٩٥٠,٠٦٩,٥٥٤(    ٢,٧٦٠,٩٣٠,٩٥٠  )  ٧,٥٦٠,٤٣٧,٠٥٦(  الفائدة تسعري إعادة فجوة



 

- ١٠٩ - 

   / (تابع) الفائدة تسعيرإعادة  فجوة
  :أقرب أيهما االستحقاقأو  الفائدة تسعريإعادة  فرتات على التصنيف يتم

    ٨٢٠١األول  كانون ٣١كما في           
  ال تتأثر      أكثر من      سنوات ٤من       سنوات ٣من           
    المجموع      بأسعار الفوائد      سنوات ٥      سنوات ٥حتى       سنوات ٤حتى           
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

  الموجودات  
    ١٢,١٢١,٣٥٠,٨١٣    ١,٨٨١,١١٧,٢٠٤    -      -      -    املركزي سورية مصرف لدى أرصدة
    ٢٢,١٩٤,٦٤٩,٠٧٦    -      -      -      -    صارفامل لدى أرصدة
    ١,١٧٥,٠٤٩,٧٢٦    -      -      -      -    لدى املصارف ودائع
    ٦,٨٩٢,٤٧٧,٤٦٢    ١٢١,٠٦٠,٦٦٦    ١٥٤,٨٧٥,٦٥٨    ٦٩٧,٤٠٩,٣٢٦    ١,٥٦٨,٩٩٢,٥٢٦   املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف

    -      -      -      -      -    مالية بالكلفة املطفأةموجودات 
    ١,٠٣١,١٧٥,٣٣٩    ١,٠٣١,١٧٥,٣٣٩    -      -      -    مادية ثابتة موجودات
    ٢٧,٣٤٣,٤٢٩    ٢٧,٣٤٣,٤٢٩    -      -      -    ملموسة غري موجودات
    ١,٢٤٩,١٩٥,٠٩٣    ١,٢٤٩,١٩٥,٠٩٣    -      -      -    أخرى موجودات

    ١,٦٤٢,٨٤٧,٦٩٩    ١,٦٤٢,٨٤٧,٦٩٩    -      -      -    املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة

    ٤٦,٣٣٤,٠٨٨,٦٣٧    ٥,٩٥٢,٧٣٩,٤٣٠    ١٥٤,٨٧٥,٦٥٨    ٦٩٧,٤٠٩,٣٢٦    ١,٥٦٨,٩٩٢,٥٢٦  املوجودات جمموع  

  المطلوبات  
    ٩,١٨٣,٩٩٥,٤١٤    -      -      -      -    صارفامل ودائع
    ٣٥,٦٦٠,٣٥٣,٤٧٣    -      ١٩٨,٧٧٢,٥٣١    -      -    الزبائن ودائع

    ٨٧٨,٩٤٢,١١٥    -      -      -      -    نقدية تأمينات
    ٤٢,٩٧١,٣٧٩    ٤٢,٩٧١,٣٧٩    -      -      -    متنوعة خمصصات
    ٠١,١٦٨,٦٨٥,٧٨    ٠١,١٦٨,٦٨٥,٧٨    -      -      -    أخرى مطلوبات

    ١٤٦,٩٣٤,٩٤٨,١٦    ١,٢١١,٦٥٧,١٥٩    ١٩٨,٧٧٢,٥٣١    -      -    املطلوبات جمموع  

  )  ٤٦٠٠,٨٥٩,٥٢(    ١٤,٧٤١,٠٨٢,٢٧  )  ٤٣,٨٩٦,٨٧٣(    ٦٩٧,٤٠٩,٣٢٦    ١,٥٦٨,٩٩٢,٥٢٦  الفائدة تسعريإعادة  فجوة



 

- ١١٠ - 

  التركز في مخاطر العمالت األجنبية
    ٩٢٠١كانون األول   ٣١كما في     
    المجموع      أخرى      يـن ياباني      جينه استرليني      يـورو      دوالر أمريكي    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  الموجودات:  
    ١٣,٦٦٥,٨٠٥,١٤٥    ٤٠,٧٨٦,٦٦٥    -      -      ١,٨١٧,٩١٢,٢٤٠    ١١,٨٠٧,١٠٦,٢٤٠  املركزي سورية مصرفنقد وأرصدة لدى 

    ١٥,٦٦٧,٢٦٦,٥٤٥    ٢,٩٩٩,٨١٤,٦٦٥      ٢,٤٧٥      ١٠٩,٤٠٨    ٣,١٠٢,٢٨٢,٤٦٤    ٩,٥٦٥,٠٥٧,٥٣٣  أرصدة لدى املصارف
    -      -      -      -      -      -    لدى املصارف ودائع

    ٣,٧٦٠,١٦٨,٥٦٠    -      -      -      -      ٣,٧٦٠,١٦٨,٥٦٠  تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصايف)
    -      -      -      -      -      -    مالية بالكلفة املطفأةموجودات 
    ١٢٣,٢٢٤,٠٨١    ٣,٦٠٩,٨٦١    -      -      ٣,٢٩٤,٧٠٥    ١١٦,٣١٩,٥١٥  أخرىموجودات 

    ١,٦٥٢,١٤٤,٠٢١    -      -      -      -      ١,٦٥٢,١٤٤,٠٢١  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٣٤,٨٦٨,٦٠٨,٣٥٢    ٣,٠٤٤,٢١١,١٩١      ٢,٤٧٥      ١٠٩,٤٠٨    ٤,٩٢٣,٤٨٩,٤٠٩    ٢٦,٩٠٠,٧٩٥,٨٦٩  املوجودات جمموع  

  المطلوبات:  
    ٣,٣٤١,٢١٧,٩٩٥      ٦٤    -      -      ٣,١٦٥,٢٨٩,٧٢٩    ١٧٥,٩٢٨,٢٠٢  ودائع املصارف
    ١٤,٥٢١,٣٣٤,٨٠٥    ٤٣,٩٨٤,٢٩٦      ٤      ٢٢,٥٦٠    ١,٤٧٨,٨٢٤,٦٨٦    ١٢,٩٩٨,٥٠٣,٢٥٩  ودائع الزبائن
    ٢٦٦,٤٥١,٤٨٤      ٢٠٠    -      -      ٢٢٠,٠٤١,٢٦٤    ٤٦,٤١٠,٠٢٠  تأمينات نقدية
    ٤٤,٢١٣,١١٥    -      -      -      ٤٤,٢١٣,١١٥    -    وعةخمصصات متن

    ١٤٧,٠٩٦,٢٠٥      ٨٨    -      -      ٢,٠٩٢,٤٣٦    ١٤٥,٠٠٣,٦٨١   أخرىمطلوبات 

    ١٨,٣٢٠,٣١٣,٦٠٤    ٤٣,٩٨٤,٦٤٨      ٤      ٢٢,٥٦٠    ٤,٩١٠,٤٦١,٢٣٠    ١٣,٣٦٥,٨٤٥,١٦٢  جمموع املطلوبات  

    ١٦,٥٤٨,٢٩٤,٧٤٨    ٣,٠٠٠,٢٢٦,٥٤٣      ٢,٤٧١      ٨٦,٨٤٨    ١٣,٠٢٨,١٧٩    ١٣,٥٣٤,٩٥٠,٧٠٧  ٩٢٠١صايف الرتكز داخل امليزانية للعام 



 

- ١١١ - 

    ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في     
    المجموع      أخرى      يـن ياباني      جينه استرليني      يـورو      دوالر أمريكي    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  الموجودات:  
    ٤,٠٥٤,٤٨١,٣٦٢    ٤٤,٩٤٦,٧٩٦    -        -    ٨٤٠,٢٣٧,٢٧٧    ٣,١٦٩,٢٩٧,٢٨٩  املركزي سورية مصرفنقد وأرصدة لدى 

    ٢١,١٧٤,٧٨٤,٣٩٤    ١,١٣٨,١٠٧,٠٧٣      ٢,٤٣٦      ١٠٥,٨١٧    ٥,٤١٦,٨٩٠,٠٤٨    ١٤,٦١٩,٦٧٩,٠٢٠  أرصدة لدى املصارف
    ٩٩٦,٤٨٠,٠٠٠    -      -      -      ٩٩٦,٤٨٠,٠٠٠    -    لدى املصارف ودائع

    ٥,٠٥٥,١٨٤,٩٦٥    -      -      -      -      ٥,٠٥٥,١٨٤,٩٦٥  تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصايف)
    ١٦٣,٨٣٣,١٢٦    ٣١٥,٢٧١    -      -      ٥,٧٥١,٥٧٨    ١٥٧,٧٦٦,٢٧٧  موجودات أخرى

    ١,٤٥٦,٩٠٩,٦٩٦    -      -      -      -      ١,٤٥٦,٩٠٩,٦٩٦  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٣٢,٩٠١,٦٧٣,٥٤٣    ١,١٨٣,٣٦٩,١٤٠      ٢,٤٣٦      ١٠٥,٨١٧    ٧,٢٥٩,٣٥٨,٩٠٣    ٧٢٤,٤٥٨,٨٣٧,٢٤  جمموع املوجودات  

  المطلوبات:  
    ٥,٢٢٥,٤٢٤,٦٣٨    ١,١٣٤,٩٦٨,٩٦٩    -      -      ٢,٧١٠,٣٨٢,٦٦٧    ١,٣٨٠,٠٧٣,٠٠٢  ودائع املصارف
    ١٣,٥٦٤,٨٣٨,١٩٦    ٤٨,٢٩٣,٩٢٤      ٤      ٢٨,٤٥٦    ٤,٢٩٠,٥٨٦,٠٤٢    ٩,٢٢٥,٩٢٩,٧٧٠  ودائع الزبائن
    ٣٧٤,٠٢٥,٥٥٩      ٢٠٠    -      -      ٢٥٨,٩٩٦,٥٤٧    ١١٥,٠٢٨,٨١٢  تأمينات نقدية

    ١٨,٢٨٠,٩٦٩    -      -      -      ١٨,٢٨٠,٩٦٩    -    خمصصات متنوعة
    ٣٢١٣٠,٨٠٠,٢    ٥٣١٥,٣٢    -      -      ١,٦٤٤,٤١١    ٦١٢٨,٨٤٠,٤٩  مطلوبات أخرى 

    ١٩,٣١٣,٣٦٩,٥٩٤    ٨١,١٨٣,٥٧٨,٤١      ٤      ٢٨,٤٥٦    ٧,٢٧٩,٨٩٠,٦٣٦    ٨٠١٠,٨٤٩,٨٧٢,٠  املطلوباتجمموع   

    ١٣,٥٨٨,٣٠٣,٩٤٩  )  ٨٢٠٩,٢٧(      ٢,٤٣٢      ٧٧,٣٦١  )  ٢٠,٥٣١,٧٣٣(    ١٣,٦٠٨,٩٦٥,١٦٧  ٨٢٠١صايف الرتكز داخل امليزانية للعام 
  
  



 

- ١١٢ - 

 المسبق الدفع مخاطر
م العمالء دفع أو طلب نتيجة مالية خسارةإىل  البنك تعرض يف تكمن املسبق الدفع خماطر إن م أو اللتزاما  رهونات مثل استحقاقها، قبل مستحقا

 .املوجودات إلمجايل بالنسبة جوهرية تعد ال ثابتة فوائد حتمل اليت البنك موجودات إن .الفائدة معدالت تتدىن عندما ثابتة فائدة معدالت ذات
 البنك فإن وبالتايل، .البنك فيها يعمل اليت األسواق يف جوهرية غري هي املسبق الدفعإىل  تؤدي قد اليت خرىاأل السوق عوامل إن ذلك،إىل  باإلضافة

 .املسبق الدفع عن تنتج قد غرامات أية االعتبار بعني األخذ بعد جوهري، غري املقبوضة الفائدة صايف على املسبق الدفع خماطر تأثري يعترب

 السيولة مخاطر

 السيولة مخاطر تعريف
 مشاكل تنشأي. والتنافس املايل البنك وضع على سلباً  اليؤثر بشكل التزاماته وسداد نشاطاته لتمويل متطلباته تلبية على البنك بقدرة السيولة تعرف
 ظروف نتيجة أو املفاجئ السحب وعند استحقاقها عند االلتزامات لتغطية األمثل بالشكل توزيعها وعدم البنك أموال إدارة يف سوء نتيجة السيولة
 .جتنبها الميكن قاهرة اقتصادية
 :إىل السيولة خماطر تنقسم
 املفاجئة كالسحوبات املتوقعة، وغري املتوقعة اخلارجة النقدية التدفقات تلبية على البنك قدرة عدم عن الناجتة اخلسارة وهي :التمويل خماطر -

 امليزانية خارج لنشاطات االلتزامات سداد أو إلغاؤها الميكن واليت عليها املوافق املستغلة غري التسهيالت متويل الودائع، كسر اجلارية، للحسابات
 .واالعتمادات الكفاالت مثل

 ووفقاً  املناسب بالتوقيت البنك متطلبات لتمويل اجلارية املوجودات تسييل على البنك قدرة عدم عن الناجتة اخلسارة وهي :السوق سيولة خماطر -
 .املوجودات هلذه السوق سيولة اخنفاض بسبب العادلة لقيمتها

 تعثر بسبب متوقعة، داخلة نقدية تدفقات فقدان نتيجة املناسب بالوقت السيولة حاجات تلبية على البنك قدرة عدم وهي :التوقيت خماطر -
 .منتجة غري ديونإىل  حتوهلا وبالتايل الديون بعض

 السيولة مخاطر وإدارة قياس
 مبراقبة املخاطر إدارة تقوم اهلدف هذا حتقيق أجل ومن .األزمات أوقات ويف الطبيعية الظروف يف الالزمة السيولة توفري هو للبنك األساسي اهلدف إن

 والقرارات التعليمات مع تتوافق واليت اإلدارة وجملس العليا اإلدارة قبل من املوضوعة احلدود ضمن املتاحة السيولة على واحلفاظ البنك سيولة وحتليل
 .عليها واحلفاظ التمويل مصادر تنويع على العمل على باإلضافة املركزي، سورية مصرف عن الصادرة الناظمة
 املصارف ملراقبة بازل جلنة من املوضوعة املقاييس أحد بتطبيق اآلن تقوم حيث السيولة، خماطر قياس أجل من مقاييس عدة بتطبيق املخاطر إدارة تقوم

 القرار على باالعتماد خمتلفة زمنية فرتات خالل املتاحة السيولة بتحديد تقوم شهرية تقارير إعداد خالل من ٢٠٠٩ األول كانون يف تقدميه مت والذي
 :التالية باخلطوات تتلخص شهري بشكل السيولة خماطر جهة جهد باختبارات للقيام باالضافة .والتسليفجملس النقد  عن الصادر ٤/م ن/ب٥٨٨
 السيولة نسب على النتائج وعكس مقرتحة لسيناريوهات وفقاً  شهري تقرير حسب السيولة خماطر جتاه اجلهد اختبارات على العمل يتم .١

 .شهر كل اية يف املعتمدة البيانات حسب وذلك
 النسب واستخراج األجنبية والعمالت السورية باللريات األرصدة هذه وحتديد املالية اإلدارة قسم من واملطاليب املوجودات أرصدة استالم يتم .٢

 .املركزي سورية مصرف من به املسموح احلد مع ومقارنتها احلقيقية
 .املقرتحة السيناريوهات لتنفيذ لتحضريها وذلكة) مصرفي وغري مصرفية( املالية القطاعات حسب البنك مطاليب كافة توزيع يتم .٣



 

- ١١٣ - 

 اجلديدة النسب ومقارنة األجنبية والعمالت السورية باللريات وذلك واملطاليب املوجودات على تأثريها وعكس املقرتحة السيناريوهات تطبيق .٤
  .املتاحة البنك سيولة من املتوقعة السحوبات تغطية إمكانية وحتليل املركزي سورية مصرف من به املسموح احلد مع السيناريو تطبيق عن الناجتة

 اختبارات استخدام طريق عن املركزي سورية مصرف من املوضوعة احلدود ضمن السيولة نسب على احلفاظ على قدرته بتقييم يقوم البنك أن كما
   .الراهنة األوضاع عن الناجتة املخاطر مع يتناسب ومبا) stress testing( اجلهد

 & early warning indicators( وحدود مبكر إنذار مؤشرات وضع اخلطة ومشلت احلادة السيولة خماطر ملواجهة طوارئ خطة بإنشاء البنك قام

red flags( لتجنب دفاعية وخطط أطر ووضع احلادة السيولة خماطر مواجهة وكيفية سبل اخلطة هذه حتدد حيث املوضوعة، الطوارئ خطة لتفعيل 
 .للبنك قوية سيولة على واحلفاظ املستقبلية املشاكل

 ذلك،إىل  باإلضافة .السيولة يف منظورة غري نقص حالة أي ضد كحماية بسهولة تسييلها ميكن للتسويق عالية قابلية ذات مبوجودات البنك حيتفظ
 قياس يتم .البنك رأمسال من %١٠ و الزبائن ودائع متوسط من %٥ تساوي املركزي سورية مصرف لدى ةإلزامي وديعة على باحملافظة البنك يقوم
ا ومت والطارئة الطبيعية الظروف أساس على السيولة ورقابة   بتاريخ الصادر ٤ب/ن م/٥٨٨ رقم والتسليف النقد جملس قرار على بناءً  احتسا
 .املثقلة املايل املركز بيان خارج وااللتزامات العمالء مطلوباتإىل  املتداولة املوجودات صايف لنسبة حدود على البنك حيافظ .٢٠٠٩ الثاين تشرين ٢٢

    األول كانون  ٣١كما في     
    ٨٢٠١      ٩٢٠١    
    %      %   

اية السنة     ٨١      ٨٦,٤٤    الرصيد كما يف 
    ٨٠      ٨٤    املتوسط خالل السنة

    ٨٩      ٩٥    أعلى نسبة
    ٧٤      ٧٣    أقل نسبة

  
    



 

- ١١٤ - 

 والمطلوبات الموجودات استحقاقات تحليل
  بقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات املالية:املت لفرتة(غري خمصومة) على أساس ا واملطلوبات املوجودات توزيع التايل اجلدول يبني

    ٩٢٠١كانون األول   ٣١كما في     
                      من تسعة أشهر      من ستة أشهر      من ثالثة أشهر      شهر من      بين ثمانية أيام      عند الطلب    
    المجموع      بدون استحقاق      أكثر من سنة      إلى سنة      تسعة أشهرإلى        حتى ستة أشهر      إلى ثالثة أشهر      وشهر      أقل من ثمانية أيام    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  :الموجودات  
    ٢٠,٣٤٩,٣٥٤,٦٠٤    ١,٩٦٩,٥٥٦,٢٠٥    -      ٤٤٣,٨٥٨,٤٩٣    -      -      -      -      ١٧,٩٣٥,٩٣٩,٩٠٦  املركزي سورية مصرفنقد وأرصدة لدى 

    ١٧,٦٣٩,٥٣١,٤٠٠    -      -      -      -      -      ٦,٢٦٦,٩٥٣,٠٠٤    ٤,٣٨٥,٣٥٩,١٢٥    ٦,٩٨٧,٢١٩,٢٧١  أرصدة لدى املصارف 
    ٤٩٩,٨٨٦,٣٣٠    -      -      ٤٩٩,٨٨٦,٣٣٠    -      -      -      -      -    ودائع لدى املصارف

    ٩,٢١٩,٣٤٠,١٥٤    ١٠٤,٦٩٨,٩٧٣    ٥,٠٩٤,٣٤٥,٢١٤    ٣٠٩,٠٨١,٥٤٩    ٣٢٥,٠٥٧,٨٧٩    ١,٢٩٣,٩٦٠,٨٤٧    ١,٣٢٤,٠٥٨,٢٧٣    ٣٧١,٥٠٨,٦٤٥    ٣٩٦,٦٢٨,٧٧٤  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة 
    ١,٥١٦,١٩٠,٨٢٢    ١,٥١٦,١٩٠,٨٢٢    -      -      -      -      -      -      -    موجودات ثابتة مادية
    ٣١,٣٨٦,٧٤٤    ٣١,٣٨٦,٧٤٤    -      -      -      -      -      -      -    موجودات غري ملموسة
    -      -      -      -      -      -      -      -      -    موجودات ضريبية مؤجلة

    ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -    موجودات مالية بالكلفة املطفأة
    ٧٠٨,٤٤٢,٣٥٢    ٨٥,٦٩٩,٤٤٥    ١١٥,٧٤٤,٥٤٢    ١١٦,٥٤٠,١٤٥    ٣٥٠,٦٨١    ٢,٠٧٠,١٦٠    ١٢٤,٦٤٩,٤٦٧    ١,٦٦١,١٩١    ٢٦١,٧٢٦,٧٢١  أخرىموجودات 

    ٢,١٧٦,٤٣٩,٦٤٦    ٢,١٧٦,٤٣٩,٦٤٦    -      -      -      -      -      -      -    وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٥٢,٨٤٠,٥٧٢,٠٥٢    ٥,٨٨٣,٩٧١,٨٣٥    ٥,٢١٠,٠٨٩,٧٥٦    ١,٣٦٩,٣٦٦,٥١٧    ٣٢٥,٤٠٨,٥٦٠    ١,٢٩٦,٠٣١,٠٠٧    ٨,٤١٥,٦٦٠,٧٤٤    ٤,٧٥٨,٥٢٨,٩٦١    ٢٥,٥٨١,٥١٤,٦٧٢  جمموع املوجودات  

  المطلوبات:  
    ٧,١٢٢,٣٣٥,٦٤٦    -      -      -      -      -      -      ٢,٤٩٢,٠١٣,٠٠١    ٤,٦٣٠,٣٢٢,٦٤٥  ودائع املصارف
    ٣٥,٣٨٧,٥٠٨,٧٩٨    -      ٢١١,٣٩٣,٣١٣    ١٩٥,٠٦٨,٧٦٠    ١٥٩,٨٩٤,٥٣٦    ٢,٢٧٩,٣٣٨,٩٨٨    ٢,٥٥٠,٠١٥,٤٥١    ٥,٣١٤,٠٨١,٨٨٠    ٢٤,٦٧٧,٧١٥,٨٧٠  ودائع الزبائن
    ١,٠٢٣,٩٧١,٦٩٤    -      ٢,٣٢٥,٠٠٠    ٧٦,٢٧٠,٤٨٢    ٢٠١,٥٥٧,٦٧٩    ٦,٩٢٢,٤٠٦    ٧٤,٧٧٨,٥٣٦    ١٢,٥٢٦,٦٠١    ٦٤٩,٥٩٠,٩٩٠  تأمينات نقدية

    ٩١,٩٤٤,٥٦٨    -      -      -      -      -      -      -      ٩١,٩٤٤,٥٦٨  خمصصات متنوعة
    ٣,١١١,٠٢٧,٢٧٤    -      -      -      -      -      -      -      ٣,١١١,٠٢٧,٢٧٤  أخرىمطلوبات 

    ٤٦,٧٣٦,٧٨٧,٩٨٠    -      ٢١٣,٧١٨,٣١٣    ٢٧١,٣٣٩,٢٤٢    ٣٦١,٤٥٢,٢١٥    ٢,٢٨٦,٢٦١,٣٩٤    ٢,٦٢٤,٧٩٣,٩٨٧    ٧,٨١٨,٦٢١,٤٨٢    ٣٣,١٦٠,٦٠١,٣٤٧  جمموع املطلوبات  

    ٦,١٠٣,٧٨٤,٠٧٢    ٥,٨٨٣,٩٧١,٨٣٥    ٤,٩٩٦,٣٧١,٤٤٣    ١,٠٩٨,٠٢٧,٢٧٥  )  ٣٦,٠٤٣,٦٥٥(  )  ٩٩٠,٢٣٠,٣٨٧(    ٥,٧٩٠,٨٦٦,٧٥٧  )  ٣,٠٦٠,٠٩٢,٥٢١(  )  ٧,٥٧٩,٠٨٦,٦٧٥(  الصايف
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    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في     
                      من تسعة أشهر      من ستة أشهر      من ثالثة أشهر      من شهر      بين ثمانية أيام      عند الطلب    
    المجموع      بدون استحقاق      أكثر من سنة      إلى سنة      إلى تسعة أشهر       حتى ستة أشهر      إلى ثالثة أشهر      وشهر      أقل من ثمانية أيام    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  :الموجودات  
    ١٣,٢٥٤,٥١٥,١٧٩    ١,٨٨١,١١٧,٢٠٤    -      -      ٤٢٧,٤١٣,٤٢٧    -      -      -      ١٠,٩٤٥,٩٨٤,٥٤٨  املركزي سورية مصرفنقد وأرصدة لدى 

    ٢٢,١٩٤,٦٤٩,٠٧٦    -      -      -      -      -      ٧,٩٢٣,١٠٩,٨١٢    ٨,٦١٢,٣٣٢,٠٧٢    ٥,٦٥٩,٢٠٧,١٩٢  أرصدة لدى املصارف 
    ١,١٧٥,٠٤٩,٧٢٦    -      -      ١٩٦,٥٣٥,٦٦٩    -      -      -      ٩٧٨,٥١٤,٠٥٧    -    ودائع لدى املصارف

    ٦,٨٩٢,٤٧٧,٤٦٢    ١٢١,٠٦٠,٦٦٦    ٤,٨٥١,٠٠٩,٤٣١    ٢٢٥,٦٦٩,٣٥٠    ٣١٣,٩٤٤,٨٥٦    ٥٧٧,٧٧٢,٠٢٤    ٥١٥,١٨٠,٠٧١    ٢٤٩,٨٦٤,٨٠٦    ٣٧,٩٧٦,٢٥٨  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة 
    ١,٠٣١,١٧٥,٣٣٩    ١,٠٣١,١٧٥,٣٣٩    -      -      -      -      -      -      -    موجودات ثابتة مادية
    ٢٧,٣٤٣,٤٢٩    ٢٧,٣٤٣,٤٢٩    -      -      -      -      -      -      -    موجودات غري ملموسة
    -      -      -      -      -      -      -      -      -    موجودات ضريبية مؤجلة

    ١,٢٤٩,١٩٥,٠٩٣    ١٣٨,٤١٨,٩٢٦    ٦٦٠,٠٢١,٦٨٤    ٨٠,٦٩٤,٢١٠    ١٣,٩٣٠,٣٧٩    ٤,٠٢٧,٤٩٤    ١١٢,٦٦٩,٥٦٣    -      ٢٣٩,٤٣٢,٨٣٧  موجودات أخرى
    ١,٦٤٢,٨٤٧,٦٩٩    ١,٦٤٢,٨٤٧,٦٩٩    -      -      -      -      -      -      -    كزيوديعة جممدة لدى مصرف سورية املر 

    ٤٧,٤٦٧,٢٥٣,٠٠٣    ٤,٨٤١,٩٦٣,٢٦٣    ٥,٥١١,٠٣١,١١٥    ٥٠٢,٨٩٩,٢٢٩    ٧٥٥,٢٨٨,٦٦٢    ٥٨١,٧٩٩,٥١٨    ٨,٥٥٠,٩٥٩,٤٤٦    ٩,٨٤٠,٧١٠,٩٣٥    ١٦,٨٨٢,٦٠٠,٨٣٥  جمموع املوجودات  

  المطلوبات:  
    ٩,١٨٣,٩٩٥,٤١٤    -      -      -      -      -      -      ٨٣,٦٧٥,٩٩٢,٩٠    ٦٥,٥٠٨,٠٠٢,٥٠  ودائع املصارف
    ٣٥,٦٦٠,٣٥٣,٤٧٣    -      ٢٠٧,٨٣٨,٦٣١    ٣٦٠,٦٨٤,٠٤٩    ١,٩١٣,٤١٣,١٥٦    ٤,٠٩٦,٢٧٣,٨١٣    ٥,٥٥٣,٠٨٨,٠٩٢    ٨,١٠٥,٥٢٩,٦٨٣    ١٥,٤٢٣,٥٢٦,٠٤٩  ودائع الزبائن
    ٨٧٨,٩٤٢,١١٥    -      ١٢,٦٧٠,٠٢١    ١٠٧,٠٣٦,٣٨٧    ٥,٢٩٦,٦٢٢    ٤٣١,٥٦٧,٧٦٦    ١٢٤,٢٧٠,٨٤٢    ١,٤٠٣,٩٠٠    ١٩٦,٦٩٦,٥٧٧  تأمينات نقدية

    ٤٢,٩٧١,٣٧٩    -      -      -      -      -      -      -      ٤٢,٩٧١,٣٧٩  خمصصات متنوعة
    ٠١,١٦٨,٦٨٥,٧٨    -      -      -      -      -      -      -      ٠١,١٦٨,٦٨٥,٧٨  مطلوبات أخرى

    ١٤٦,٩٣٤,٩٤٨,١٦    -      ٢٢٢٠,٥٠٨,٦٥    ٦٤٦٧,٧٢٠,٤٣    ١,٩١٨,٧٠٩,٧٧٨    ٤,٥٢٧,٨٤١,٥٧٩    ٥,٦٧٧,٣٥٨,٩٣٤    ١١١,٧٨٢,٩٢٦,٤٩    ١٢٢,٣٣٩,٨٨٢,٢٩  جمموع املطلوبات  

    ٢٥٣٢,٣٠٤,٨٤    ٤,٨٤١,٩٦٣,٢٦٣    ٥,٢٩٠,٥٢٢,٤٦٣    ٣٥,١٧٨,٧٩٣  )١,١٦٣,٤٢١,١١٦(  )  ٠٦١,٠٤٢,٩٤٦٣,(    ٢,٨٧٣,٦٠٠,٥١٢  )  ١,٩٤٢,٢١٥,٥٥٦(  )  ٦٥,٤٥٧,٢٨١,٤٥(  الصايف
  
  



 

- ١١٦ - 

  :بنود خارج الميزانية
    ٩٢٠١كانون األول   ٣١كما في     
    المجموع     سنوات خمسإلى  من سنة      لغاية سنة    
    ل.س.    ل.س.      ل.س.    

    -      -      -    اعتمادات استرياد
    ٩٢٥,١٣٥,٣٦٤    ١٠,٨٢٥,٠٠٠    ٩١٤,٣١٠,٣٦٤  كفاالت

    ١,٠٤١,٥٦٥,١٠٣    -      ١,٠٤١,٥٦٥,١٠٣  السقوف املباشرة غري املستغلة
    ٩٢٥,٨٥٤,٩٠٠    -      ٩٢٥,٨٥٤,٩٠٠  السقوف غري املباشرة غري املستغلة
    ٦٣,٩٠٠,٠٠٠    -      ٦٣,٩٠٠,٠٠٠  التزامات عقود إجيارات تشغيلية

  ٢,٩٥٦,٤٥٥,٣٦٧    ١٠,٨٢٥,٠٠٠    ٢,٩٤٥,٦٣٠,٣٦٧    
  

    ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في     
    المجموع     خمس سنواتإلى  من سنة      لغاية سنة    
    ل.س.    ل.س.      ل.س.    

    -      -      -    اعتمادات استرياد
    ٨٨٧,٣٠٢,٠٩٦    ١١,٥١٨,٢٠٠    ٨٧٥,٧٨٣,٨٩٦  كفاالت

    ٩٩١,٣٦٠,٢٥٧    -      ٩٩١,٣٦٠,٢٥٧  السقوف املباشرة غري املستغلة
    ٣٥٧,٨٣٣,٦٨٠    -      ٣٥٧,٨٣٣,٦٨٠  السقوف غري املباشرة غري املستغلة

    ٥٦,٠٥٠,٠٠٠    -      ٥٦,٠٥٠,٠٠٠  إجيارات تشغيليةالتزامات عقود 
  ٢,٢٩٢,٥٤٦,٠٣٣    ١١,٥١٨,٢٠٠    ٢,٢٨١,٠٢٧,٨٣٣    

 العقد قيمة متثل أن الضروري غري من فإنه وبالتايل البنك من مبلغ أي سحبإىل  احلاجة دون احملتملة واالرتباطات االلتزامات تنتهي أن البنك يتوقع
 .مستقبلية نقدية متطلبات أو تدفقات

 التشغيل مخاطر
ا على التشغيلية املخاطر رفعت  .اخلارجية واألحداث واألنظمة البشري، والعنصر الداخلية، العمليات فشل أو جناح عدم عن تنتج خسائر حتمل خماطر" أ

 ."التنظيمية واملخاطر السمعة وخماطر االسرتاتيجية املخاطر يستثين ولكنه القانونية املخاطر التعريف هذا ويشمل

 التشغيلية المخاطر تخفيض أساليب
 املعلومات أنظمة على تقدمها اليت اخلدمات يف البنوك واعتماد اإللكرتونية التجارة منو بسبب حدوثها احتمال وازدياد التشغيلية املخاطر لطبيعة نظراً 

 اإلجراءات تطبيق على املوظفني تشجيع خالل من املخاطر ختفيف أساس على بنيت البنك لدى املخاطر إدارة وإجراءات سياسات فإن واسع، بشكل
 .الداخلية الرقابة أنظمة وقيمة أمهية عن املوظفني لدى الوعي وزيادة الرقابية
 من للمخاطر واعية بيئة خلق على املخاطر إدارة تعمل حيث املستمرة، والرقابة الفعالة الضبط أنظمة على احملافظةإىل  التشغيل خماطر إدارة عملية دف
 بغية حتدث اليت التشغيلية املخاطر عن اليومية التقارير وإرسال الذايت التقييم عمليات طريق عن وقياسها املخاطر على التعرف إجراءات تعميم خالل
 .مستقبالً  وقوعها من احلد و التشغيلية املخاطر خسائر حجم من التخفيف يف تساهم ومؤشرات مقاييسإىل  التوصل
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 علماً . املال رأس كفاية نسبة يف التشغيلية املخاطر باحتساب اخلاصة) Basic Indicator Approach( األساسي املؤشر طريقة استخدام البنك يعتمد
 .سابقاً  البنك واجهت اليت التشغيل خماطر جهة تارخيية أحداث على باالعتماد بيانات قاعدة بناء اً يحال يتم أنه

  إدارة المخاطر التشغيلية
  إدارة املخاطر يف إطار إدارة املخاطر التشغيلية باإلجراءات التالية:تقوم 

ا. •   تقييم اإلجراءات الرقابية املطبقة يف البنك للحد من حدوث هذه األخطاء واخلسائر التشغيلية ورفع التوصيات الالزمة لرفع كفاء
دف حتليلها واحلد من تكرار حدوثهالعمل على بناء قاعدة بيانات بكافة األخطاء واخلسائر التشغيلية اليت  •   ا مستقبًال.حتدث يف البنك 
  ربط بيانات املخاطر باإلجراءات الرقابية. •
  تزويد اإلدارة العليا بنتائج حتليل بيانات األخطاء التشغيلية بشكل منتظم. •
  العمل على رفع وحتليل تقارير اخلسائر التشغيلية املرفوعة من قبل مراكز العمل يف البنك. •
م اآلن التحضري للقيام مبهمات يف خمتلف الفروع واألقسام من أجل مجع بيانات األخطاء التشغيلية يف كافة مراكز العمل يف البنك لوضع يت •

ا ملعاجلة هذه املخاطر.   األولويات للخطوات الوجاب القيام 
  ى موجودات البنك.الغري كحاالت التأمني علإىل  وضع اإلجراءات والسياسات املرتبطة بتحويل املخاطر •

  مخاطر األعمال

 األعمال من عدة عوامل قد تؤثر على البنك أو قطاع البنوك بصفة عامة، ومنها األخطاء الناجتة عن الظروف السياسية واالقتصادية احمليطة خماطرتنشأ 
ا العديد من املؤشرات السلبية على نتائج أعمال البنك. تقوم إدارة البنك  اذ اإلجراءات املناسبة بتقييم تلك املخاطر بشكل مستمر واختواليت حتمل يف طيا

  للتقليل بقدر اإلمكان من أثرها على نتائج األعمال واملركز املايل للبنك.

  خطة الطوارئ وخطة استمرارية العمل

سبب توقف الت الطوارئ والكوارث اليت قد تقامت إدارة املخاطر التشغيلية يف البنك بوضع خطة لضمان استمرارية العمل ومواجهة األخطار احملتملة وحا
لكارثة وبعد حدوثها ا سري األعمال. وتضمن اخلطة توفري املوارد البشرية والبىن التحتية الالزمة باإلضافة لإلجراءات الفعالة والشاملة الواجب اتباعها خالل

  بنك واحلد من خماطر السمعة.مبا يضمن استمرار األعمال وتقليل اخلسائر للحد األدىن واحلفاظ على صورة ال

وفق اإلمكانات  كل مستمرليتها وحتديثها بشاععة خطة استمرارية العمل وتقييم فتعترب وحدة إدارة املخاطر التشغيلية يف قسم إدارة املخاطر مسؤولة عن مراج
إلدارة العليا ملعاجلة الثغرات ونقاط اإىل  على عاتقها مسؤولية تبليغ نتائج هذا التقييم واملراجعة عوتق، ليتها ومواكبتها للظروف املتغريةلضمان فاعاملتاحة 

  الضعف يف الوقت والطريقة املناسبة.

  مخاطر االلتزام 

ا املخاطر الناجتة عن العقوبات القانونية أو الرقابية، واخلسائر املادية، أو خماطر السمع ا البنك جراًء لعدم االلتزام ة اليت قد يتعرض هلتُعّرف خماطر االلتزام بأ
زام واحدة من أهم تبالقوانني واألنظمة والتعليمات واألوامر وقواعد السلوك واملعايري واملمارسات املصرفية وبناًء على ذلك وعلى اعتبار جتنب خماطر االل

املودعني وتوفري الضمانات محاية املسامهني و إىل  ها بني املؤسسات املالية، إضافةً العوامل لنجاح املؤسسات املالية اليت تكفل احلفاظ على مسعتها ومصداقيت
دائرة مستقلة إىل  اللتزاما للبنك ضد العقوبات القانونية واجلزائية وخماطر السمعة فقد قام البنك ممثًال مبجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بإسناد وظيفة مراقبة

، ومبا يتماشى مع أعراف وإجراءات العمل احمللية، لتحسني مستوى IIاإلدارة وذلك بناًء على ما تضمنته مبادئ جلنة بازل جملس إىل  تابعة بشكل مباشر
  وفاعلية االلتزام بالتشريعات والقوانني الصادرة.
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ا وتنتهي جبميع املوظفني  لس اإلدارة واإلدارة العليتعترب وظيفة االلتزام وظيفة شاملة ومتعددة اجلوانب يشارك فيها مجيع األفراد التابعني للبنك تبدأ من جم
  كل حسب الصالحيات واملهام املوكلة إليه.

املت ثقافة االلتزام مع  كيقوم مبدأ االلتزام على اعتباره جزءاً ال يتجزأ من ثقافة البنك، حيث يعترب البنك قادراً على إدارة خماطر االلتزام بشكل فعال إذا ت
 البنك املختلفة. مع العلم بأن إدارة البنك أكدت بشكل دائم على أن حتتل معايري الثقة والنزاهة املرتبة األمسى يف العالقة بني البنككافة أعمال وأقسام 

  وعمالئه.

  مسؤوليات االلتزام

الية، حبيث تشمل هذه لتزام بفاعلية كفاءة العمساعدة اإلدارة العليا يف إدارة خماطر عدم االإىل  ينبغي أن توجه مسؤوليات ووظائف مديرية االلتزام يف البنك
  املسؤوليات ما يلي:

 ى علم بالتطورات لتقدمي املشورة: على مديرية االلتزام تقدمي املشورة لإلدارة العليا بشأن قواعد االلتزام بالقوانني واملعايري، مبا يف ذلك إبقائها ع
  بشكل دائم.

  ن على تثقيف موظفيها بشأن قضايا االلتزام، والعمل كنقطة اتصال داخل البنك لالستعالمات املقدمة مالتوجيه والتوعية: تعمل مديرية االلتزام
وضع توجيهات مكتوبة للموظفني تشمل التنفيذ السليم لقواعد االلتزام والقوانني واملعايري من خالل السياسات إىل  قبل املوظفني، باإلضافة

  والقواعد الداخلية للسلوك واملبادئ التوجيهية.واإلجراءات وغريها من الوثائق 

 طة شحتديد وقياس وتقييم خماطر عدم االلتزام: تقوم مديرية االلتزام وعلى أساس استباقي بتحديد وتوثيق وتقييم خماطر عدم االلتزام مع األن
  التجارية للبنك، مبا يف ذلك تطوير املنتجات اجلديدة والعمليات التجارية.

 غختبار واإلبالغ: تقع على عاتق مديرية االلتزام مهمة مراقبة واختبار التزام البنك من خالل مراقبة حاالت االلتزام، حبيث يتم اإلبالاملراقبة واال 
اطر اليت اإلدارة العليا واملتعلقة مبواضيع االلتزام، وتقوم هذه التقارير على تقييم املخإىل  عن املخالفات من خالل التقارير املوجهة بشكل منتظم

ا ملعاجلة املخالفات احلاصلة، باإلضافة تقدمي التقارير ىل إ وقعت خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، والتوصيات والتدابري التصحيحية املوصى 
 التصحيحية عن التدابري املتخذة.
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 التحليل القطاعي  -٥٣

  يضاح معلومات عن قطاعات أعمال املصرف:يتضمن اإل  -أ
          ٩٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في         
    للسنة المنتهية في                                      
    ٨٢٠١كانون األول   ٣١      المجموع      أخرى      الخزينة      الشركات      األفراد        
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.        

  )  ٣٨٤,١٤٥,٧٥٠(    ١٤٥,٧٢٥,٣٧٧    -      ٤٤٠,٢٩٢,١٠٢    ٥٩٩,٠٧٦,٥٢٥  )  ٨٩٣,٦٤٣,٢٥٠(    الفوائددخل  صايف
    ٧٨,٩٤٠,٢٣٢    ٢٦٧,٤٣١,٣١٧    ٤٠,٤٠١,٧٥١  )  ٣٥,٦٣٠,٩٦٢(    ٩٠,٦٦١,٦٥٣    ١٧١,٩٩٨,٨٧٥    العموالتالدخل من الرسوم و صايف 
  عنالناجتة  )اخلسائر( األرباح / صايف
    ٢٢٢,٩٥٤,٩١٤    ٣٢,٩٦٧,٤٢٥    ٣٢,٩٦٧,٤٢٥    -      -      -      بالعمالت األجنبيةالتعامالت   

    -        ١,٣٧٧,٠٨٠    ١,٣٧٧,٠٨٠    -      -      -    تقييم مركز القطع البنيوي ناجتة عن خسائر
    ٨٤,٧١٩,٨٣٣    ٢٣٠,٠٨٦,٤٨٨    ٢٣٠,٠٨٦,٤٨٨    -      -      -      إيرادات أخرى

    ٤٠٠,٠٢٠,١٨٩    ٣١٩,٧٨٧,٤٠٠    -      ١٤٧,٩٦٤,١٢٧    ١٥٤,٢٤٢,٠٩٤    ١٧,٥٨١,١٧٩    تسهيالت ائتمانية خمصص اسرتداد
  )  ١,٢٨١,١٣٤,٤٦٦(  )  ١,٥١٦,٧٠٠,٩١٣(  )  ١,٥١٦,٧٠٠,٩١٣(    -      -      -      موزعة غري تشغيلية مصاريف 

  )  ٨٧٨,٦٤٥,٠٤٨(  )  ٥١٩,٣٢٥,٨٢٦(  )  ١,٢١١,٨٦٨,١٦٩(    ٥٥٢,٦٢٥,٢٦٧    ٨٤٣,٩٨٠,٢٧٢  )  ٧٠٤,٠٦٣,١٩٦(    قبل الضريبةسارة اخل
  )  ٥١٠,١٨٦,٨٤٣(    -      -      -      -      -      الدخلضريبة مصروف 

  )  ١,٣٨٨,٨٣١,٨٩١(  )  ٨٢٦,٣٢٥٩٥١,(  )  ١,٢١١,٨٦٨,١٦٩(    ٥٥٢,٦٢٥,٢٦٧    ٨٤٣,٩٨٠,٢٧٢  )  ٧٠٤,٠٦٣,١٩٦(    سنةال خسارة صايف
  

    كانون األول  ٣١كما في       ٩١٢٠كانون األول   ٣١في كما       
    ٨٢٠١      المجموع      أخرى      الخزينة      الشركات      األفراد        

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      
    ٤٦,٤٠٨,٧٣٤,٢٣٥    ٥١,٢٩٢,٩٩٤,٤٧٩    ٤٢١,٢٧٢,٩٧٢    ٤١,٣٩٣,٠١٨,٩٤٨    ٩,٢٥٣,٨٤٣,٧٤٦    ٢٢٤,٨٥٨,٨١٣  موجودات القطاع

    ٨١,٠٥٨,٥١٨,٧٦    ١,٥٤٧,٥٧٧,٥٧٣    ١,٥٤٧,٥٧٧,٥٧٣    -      -      -    موجودات غري موزعة على القطاعات
    ٤٧,٤٦٧,٢٥٣,٠٠٣    ٥٢,٨٤٠,٥٧٢,٠٥٢    ١,٩٦٨,٨٥٠,٥٤٥    ٤١,٣٩٣,٠١٨,٩٤٨    ٧٤٦,٨٤٣,٢٥٣٩,    ٢٢٤,٨٥٨,٨١٣  املوجوداتجمموع 

    ٤٦,٥٨٣,٠٨٧,٣٩٠    ٤٤,١٩٨,٤٢٨,٨٩٤    -      ٧,٦٣٣,٧٠١,٦٣٦    ١٨,٧٠١,٥٩٠,٣٣٥    ١٧,٨٦٣,١٣٦,٩٢٣  مطلوبات القطاع
    ١٣٥١,٨٦٠,٧٧    ٢,٥٣٨,٣٥٩,٠٨٦    ٢,٥٣٨,٣٥٩,٠٨٦    -      -      -    مطلوبات غري موزعة على القطاعات

    ١٤٦,٩٣٤,٩٤٨,١٦    ٤٦,٧٣٦,٧٨٧,٩٨٠    ٢,٥٣٨,٣٥٩,٠٨٦    ٧,٦٣٣,٧٠١,٦٣٦    ١٨,٧٠١,٥٩٠,٣٣٥    ١٧,٨٦٣,١٣٦,٩٢٣  جمموع املطلوبات
    ٦٠,٢٣٠,٨٩٨    ٥٧٢,٨٣٠,٦٧٦    ٥٧٢,٨٣٠,٦٧٦    -      -      -    رأمسالية يفر امص

    ٧٤,٤٧٥,٨٨٥    ٨٣,٧٧١,٨٧٨    ٨٣,٧٧١,٨٧٨    -      -      -    االستهالكات واإلطفاءات
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 :معلومات عن التوزيع اجلغرايف  -ب

ة يف ر يبني هذا اإليضاح التوزيع اجلغرايف ألعمال املصرف حيث ميارس نشاطه بشكل رئيسي من خالل مركزه الرئيسي يف القطر وبشبكة فروعه املنتش
  اجلمهورية العربية السورية.

  فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات املصرف ومصاريفه الرأمسالية حسب القطاع اجلغرايف:
  

    ٩٢٠١األول  كانون ٣١ في المنتهية للسنة    
    المجموع      سورية خارج      سورية داخل    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل    

    ٦٧٧,٥٨٧,٦٨٧        ٣٠٤,٣١٠,٧٢٠        ٣٧٣,٢٧٦,٩٦٧    التشغيلي الدخل إمجايل
    ٥٢,٨٤٠,٥٧٢,٠٥٢        ٩,١١٣,٧٤٢,٢٤٣        ٤٣,٧٢٦,٨٢٩,٨٠٩     املوجودات جمموع

    ٥٧٢,٨٣٠,٦٧٦        -          ٥٧٢,٨٣٠,٦٧٦    رأمسالية مصاريف
  

    ٨٢٠١األول  كانون ٣١ في المنتهية للسنة    
    المجموع      سورية خارج      سورية داخل    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل    

    ٢,٤٦٩,٢٢٩        ٢٠٢,٢٩٣,٧٤٥    )  ١٩٩,٨٢٤,٥١٦(  التشغيلي الدخل إمجايل
    ٤٧,٤٦٧,٢٥٣,٠٠٣        ٧,٠٢١,٦٩١,٧١٤        ٤٠,٤٤٥,٥٦١,٢٨٩     املوجودات جمموع

    ٦٠,٢٣٠,٨٩٨        -          ٦٠,٢٣٠,٨٩٨    رأمسالية مصاريف
  
  :ة رأس المالكفاي  -٦٣

 النسب خالل نم املال رأس كفاية مدى مراقبة يتم. املختلفة أنشطته تالزم اليت املخاطر ملواجهة مناسب مال رأس علىللحفاظ  املصرفيسعى 
  . املركزي سورية مصرف خالل من تبنيها يتم واليت الدولية بازل مقررات مبوجب الصادرة
  رقم التسليفو  النقد جملس قرار حسب %٨ والبالغة املال رأس كفاية ملتطلبات االدىن احلد تفوق معدالت على محافظةلل املصرفيسعى 

 مانيةاالئت بالرتكزات املتعلقة النسب كافة يراعي ،كما)الدولية بازل جلنة حسب %٨( ٢٠٠٧ الثاين كانون ٢٤ بتاريخ الصادر) ٤ب/ن م/٢٥٣(
  .الرتكزات لتلك كمؤشر التنظيمي املال رأس تستخدم واليت
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  . أنشطته يف راملخاط ووصف االقتصادية الظروف على تطرأ اليت التغريات ضوء يف عليه تعديالت وجيري ماله رأس هيكلية املصرف يدير
  :املال رأس كفاية نسبة احتساب كيفية التايل اجلدول يوضح
    كانون األول  ٣١كما في         
      (معّدلة) ٨٢٠١          ٩٢٠١       
    ل.س.          ل.س.        

    رأس املال األساسي:
      ٣,٨٥٠,١٤٠,٥٠٠        ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    رأس املال املكتتب به واملدفوع   
      ٣٤,٤٠٦,٤٢١        ٣٤,٤٠٦,٤٢١    االحتياطي القانوين  
      ٣٤,٤٠٦,٤٢١        ٣٤,٤٠٦,٤٢١    االحتياطي اخلاص  
      ٤٧,٨٠٢,٢٥٣,١٨        ٧,٨٠٣,٦٣٠,٢٦٤    أرباح مدورة غري حمققة  

    ينـزل منها:
  )  ١١,١٨٨,٩٠١,٦٨٤(  )    ١١,٧٦٨,٦٥٩,٠٣٤(  صايف اخلسارة املرتاكمة احملققة  
 )  ٢٧,٣٤٣,٤٢٩(  )    ٣١,٣٨٦,٧٤٤(  موجودات غري ملموسة  

ا جتاوزت العامني صرفاملإىل  العقارات اليت آلت ملكيتها     )  ٤١,٤٩٦,٨٢٣(  )      ٣٤٣,٤٧٧(  ومدة االحتفاظ 
  كبار املسامهني وأعضاء جملس اإلدارة إىل   املبالغ املمنوحة  
  )  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠(  )    ٦٠,٠٠٠,٠٠٠(  يهما أكرب)أو املستخدمة من قبلهم (أ    

      ٤٠٣,٤٦٤,٥٩٠        ٦,٠١٢,٠٥٣,٨٥١    صايف رأس املال األساسي
    يضاف رأس املال املساعد: 

    -          -      احتياطي عام ملواجهة خماطر التمويل  
  املؤونات املكونة لقاء اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتعرضات  
    ٧٥,٣٨٦,٣٠١        ١١٨,٥٠٨,٤٩٩    املصنفة ضمن املرحلتني األوىل والثانية    

      ١٤٧٨,٨٥٠,٨٩        ٦,١٣٠,٥٦٢,٣٥٠    جمموع رأس املال التنظيمي (األموال اخلاصة)
      ١٧,٨٠٣,٢٤٩,٠٠٠        ١٩,٧١٥,١٥١,٠٠٠    املرجحة باملخاطر خرىخماطر االئتمان وخماطر املوجودات األ  
      ١٧٤,٣٣١,٠٠٠        ٢٠٦,٧٦٥,٠٠٠    خماطر حسابات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر  
      ٢٠,٩٠١,٩٦٨        ٧٥,٧٤٧,٩٧٢    خماطر السوق  
      ٥٥٢,٨٢٧,٦٨٦        ٥٥٢,٨٢٧,٦٨٦    املخاطر التشغيلية  

      ١٨,٥٥١,٣٠٩,٦٥٤        ٢٠,٥٥٠,٤٩١,٦٥٨    جمموع املوجودات وااللتزامات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر
      %٢,٥٨          %٢٩,٨٣      نسبة كفاية رأس املال (%)

      %٢,١٧          %٢٩,٢٦      )%األساسي (املال رأس  كفايةنسبة  
     %٧٥,٨٠          %٩٨,٥٠      (%) لكيةامل إمجايل حقوقإىل  نسبة رأس املال األساسي
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والذي تضمن تعديل املادة الثامنة من قرار جملس النقد والتسليف  ٢٠١٤شباط  ٢٦) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٨٨جملس النقد والتسليف رقم ( قرارصدر 
حبيث يتم إدراج فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غري احملققة ضمن األموال اخلاصة األساسية ألغراض  ٢٠٠٨شباط  ٤) تاريخ ١/م ن/ب٣٦٢رقم (

  .٢٠٠٧) الصادر عام ٤/م ن/ب٢٥٣اية رأس املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم (احتساب كف
  
  تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات  -٧٣

  حتليل املوجودات واملطلوبات وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتها: التايلاجلدول  يبني
    ٩٢٠١كانون األول   ٣١كما في     
    المجموع     أكثر من سنة      سنةلغاية    
    ل.س.     ل.س.       ل.س.     

  الموجودات:  
  ٢٠,٣٤٩,٣٥٤,٦٠٤    ١,٩٦٩,٥٥٦,٢٠٥    ١٨,٣٧٩,٧٩٨,٣٩٩  مصرف سورية املركزينقد وأرصدة لدى 

    ١٧,٦٣٩,٥٣١,٤٠٠    -      ١٧,٦٣٩,٥٣١,٤٠٠  أرصدة لدى مصارف
    ٤٩٩,٨٨٦,٣٣٠    -      ٤٩٩,٨٨٦,٣٣٠  ودائع لدى مصارف

    ٩,٢١٩,٣٤٠,١٥٤    ٥,١٩٩,٠٤٤,١٨٧    ٤,٠٢٠,٢٩٥,٩٦٧  ائتمانية مباشرة (بالصايف)هيالت تس
    ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  موجودات مالية بالكلفة املطفأة

    ١,٥١٦,١٩٠,٨٢٢    ١,٥١٦,١٩٠,٨٢٢    -    موجودات ثابتة مادية
    ٣١,٣٨٦,٧٤٤    ٣١,٣٨٦,٧٤٤    -    موجودات غري ملموسة

    ٧٠٨,٤٤٢,٣٥٢    ٢٠١,٤٤٣,٩٨٧    ٥٠٦,٩٩٨,٣٦٥  أخرىموجودات 
    ٢,١٧٦,٤٣٩,٦٤٦    ٢,١٧٦,٤٣٩,٦٤٦    -    وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٥٢,٨٤٠,٥٧٢,٠٥٢    ١١,٠٩٤,٠٦١,٥٩١    ٤١,٧٤٦,٥١٠,٤٦١  جمموع املوجودات  

  المطلوبات:  
    ٧,١٢٢,٣٣٥,٦٤٦    -      ٧,١٢٢,٣٣٥,٦٤٦  ودائع املصارف
    ٣٥,٣٨٧,٥٠٨,٧٩٨    ٢١١,٣٩٣,٣١٣    ٣٥,١٧٦,١١٥,٤٨٥  ودائع الزبائن
    ١,٠٢٣,٩٧١,٦٩٤    ٢,٣٢٥,٠٠٠    ١,٠٢١,٦٤٦,٦٩٤  تأمينات نقدية

    ٩١,٩٤٤,٥٦٨    -      ٩١,٩٤٤,٥٦٨  خمصصات متنوعة
    ٣,١١١,٠٢٧,٢٧٤    -      ٣,١١١,٠٢٧,٢٧٤  أخرىمطلوبات 

    ٤٦,٧٣٦,٧٨٧,٩٨٠    ٢١٣,٧١٨,٣١٣    ٤٦,٥٢٣,٠٦٩,٦٦٧  جمموع املطلوبات  

    ٦,١٠٣,٧٨٤,٠٧٢        ١٠,٨٨٠,٣٤٣,٢٧٨    )    ٤,٧٧٦,٥٥٩,٢٠٦(  الصايف
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    ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في     
    المجموع     أكثر من سنة      لغاية سنة   
    ل.س.     ل.س.       ل.س.     

  الموجودات:  
    ١٣,٢٥٤,٥١٥,١٧٩    ١,٨٨١,١١٧,٢٠٣    ١١,٣٧٣,٣٩٧,٩٧٦  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٢٢,١٩٤,٦٤٩,٠٧٦    -      ٢٢,١٩٤,٦٤٩,٠٧٦  أرصدة لدى مصارف
    ١,١٧٥,٠٤٩,٧٢٦    -      ١,١٧٥,٠٤٩,٧٢٦  ودائع لدى مصارف

    ٦,٨٩٢,٤٧٧,٤٦٢    ٤,٩٧٢,٠٧٠,٠٩٤    ١,٩٢٠,٤٠٧,٣٦٨  تسهيالت ائتمانية مباشرة (بالصايف)
    ١,٠٣١,١٧٥,٣٣٩    ١,٠٣١,١٧٥,٣٣٩    -    موجودات ثابتة مادية
    ٢٧,٣٤٣,٤٢٩    ٢٧,٣٤٣,٤٢٩    -    موجودات غري ملموسة

    ١,٢٤٩,١٩٥,٠٩٣    ٧٩٨,٤٤٠,٦٠٧    ٤٥٠,٧٥٤,٤٨٦  موجودات أخرى
    ١,٦٤٢,٨٤٧,٦٩٩    ١,٦٤٢,٨٤٧,٦٩٩    -    وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٤٧,٤٦٧,٢٥٣,٠٠٣    ١٠,٣٥٢,٩٩٤,٣٧١    ٣٧,١١٤,٢٥٨,٦٣٢  جمموع املوجودات  

  المطلوبات:  
    ٩,١٨٣,٩٩٥,٤١٤    -      ٩,١٨٣,٩٩٥,٤١٤  ودائع املصارف

    ٣٥,٦٦٠,٣٥٣,٤٧٣    ٢٠٧,٨٣٨,٦٣٢    ٣٥,٤٥٢,٥١٤,٨٤١  الزبائنودائع 
    ٨٧٨,٩٤٢,١١٥    ١٢,٦٧٠,٠٢١    ٨٦٦,٢٧٢,٠٩٤  تأمينات نقدية

    ٤٢,٩٧١,٣٧٩    -      ٤٢,٩٧١,٣٧٩  خمصصات متنوعة
    ٠١,١٦٨,٦٨٥,٧٨    -      ٠١,١٦٨,٦٨٥,٧٨  مطلوبات أخرى

    ١٤٦,٩٣٤,٩٤٨,١٦    ٢٢٠,٥٠٨,٦٥٣    ٨٤٦,٧١٤,٤٣٩,٥٠  جمموع املطلوبات  

    ٥٣٢,٣٠٤,٨٤٢        ١٠,١٣٢,٤٨٥,٧١٨    )    ٦٩,٦٠٠,١٨٠,٨٧(  الصايف
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  محتملة (خارج الميزانية): ائتمانية ارتباطات والتزامات  -٨٣

  ارتباطات والتزامات ائتمانية (قيمة امسية): -أ
    كانون األول  ٣١كما في         
     ٨٢٠١      ٩٢٠١    
    ل.س.      ل.س.      

    -      -    اعتمادات استرياد
    :زبائن كفاالت

    ٩٣,٦٨١,٦٨٢    ٦٠,٦٨١,٦٨١  كفاالت الدفع  
    ٥٨١,٩٤٧,٨٧٩    ٦٩٤,٣٩٢,٣١٣  كفاالت حسن التنفيذ  
    ١٠٠,٨٠٣,٤٠٠    ٦٠,٥٧٣,٨١٠   أخرىكفاالت   

    ٧٧٦,٤٣٢,٩٦١    ٨١٥,٦٤٧,٨٠٤    
    ١١٠,٨٦٩,١٣٥    ١٠٩,٤٨٧,٥٦٠  كفاالت مصارف

    ٩٩١,٣٦٠,٢٥٧    ١,٠٤١,٥٦٥,١٠٣  تعهدات لتقدمي تسهيالت ائتمانية سقوف مباشرة غري مستغلة
    ٣٥٧,٨٣٣,٦٨٠    ٩٢٥,٨٥٤,٩٠٠  تعهدات لتقدمي تسهيالت ائتمانية سقوف غريمباشرة غري مستغلة 

    ١,٣٤٩,١٩٣,٩٣٧    ١,٩٦٧,٤٢٠,٠٠٣    

    ٢,٢٣٦,٤٩٦,٠٣٣    ٢,٨٩٢,٥٥٥,٣٦٧    
  ارتباطات والتزامات تعاقدية: -ب
    كانون األول  ٣١كما في         
     ٨٢٠١      ٩٢٠١    
    ل.س.      ل.س.      

    ٥٦,٠٥٠,٠٠٠    ٦٣,٩٠٠,٠٠٠  عقود إجيار فروع استحقاقها لغاية سنة
    -      -    عقود إجيار فروع استحقاقها أكثر من سنة

    ٥٦,٠٥٠,٠٠٠    ٦٣,٩٠٠,٠٠٠    
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  األحداث الالحقة  -٩٣

رابات واسعة النطاق طسبب هذا احلدث اض، حيث )COVID-19(اجتاحت العامل جائحة فريوس كورونا  الحقًا لتاريخ إعداد البيانات املالية،
طة التشغيلية بناءً على تقييم اإلدارة، ال ميكن التتبؤ بتأثري ذلك على األنش .لألعمال، وانعكس سلباً على النشاط االقتصادي ملعظم الشركات واملنشآت

 دار البيانات املالية.ثر بشكل موثوق يف تاريخ املوافقة على إصللمصرف يف حالة عدم اليقني االقتصادي املستمرة، وبالتايل ال ميكن تقدير قيمة هذا األ

 املؤكدة على تلك ريغيف احلالة الراهنة النتشار الفريوس، فإن حتديد املبالغ الدفرتية لبعض األصول وااللتزامات يتطلب تقديراً آلثار األحداث املستقبلية 
اية فرتة التقرير حلالية خالل الفرتات من احملتمل أن تتطلب النتائج اليت ختتلف عن االفرتاضات ا .واليت قد يسببها هذا الوباء األصول وااللتزامات يف 

ثريات يف الفرتات أالالحقة إلعداد البيانات املالية تعديًال ذا أمهية نسبية على املبلغ الدفرتي لألصل أو االلتزام املتأثر و سيتم اإلفصاح عن هذه الت
 واختاذ اإلجراءات املناسبة. لتأثري هذا احلدث على عمليات املصرفتقييمها  أن تستكمل اإلدارةد الالحقة بع

  
  القضايا المرفوعة على البنك  -٤٠

 .٢٠١٩كانون األول   ٣١كما يف املالية   بياناتعلى البنك جمموعة من القضايا املرفوعة، معظمها لصاحل البنك، واليت ليس هلا أي أثر على ال

 القانوين للبنك ال يوجد ضرورة لتشكيل أي خمصصات إضافية. واملستشاربرأي اإلدارة 


