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   املصرف الدويل للتجارة والتمويل
   شركة مسامهة مغفلة سورية عامة

  املرحلية املوجزة املوحدة ات املاليةإيضاحات حول املعلوم
  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةلفترة ال

  (غري مدققة)
    

  فنشاط املصرو موضوع  -١

/ح بتاريخ ٢٣١مبوجب القرار رقم  ٢٠٠٣كانون األول  ٤، مت تأسيسه يف عامةاملصرف الدويل للتجارة والتمويل (املصرف) هو شركة مسامهة مغفلة 
بوصفه  ١٠ويف سجل املصارف حتت الرقم  ٢٠٠١لعام  ٢٨ومبوجب قانون املصارف رقم  ١٣٨٨٥وحتت السـجل التجاري رقم  ٢٠٠٤أيار  ٢٣

 سورية. –ًا. اختذ املصرف مركزًا رئيسًا له يف دمشق مصرفًا خاص

 تلرية سورية للسهم الواحد، وقد مت ٥٠٠لرية سورية موزع على ثالثة ماليني سهم بقيمة امسية  ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠تأسس املصرف برأمسال مقداره 
لرية سورية للسهم  ٥٠٠ماليني سهم بقيمة امسية موزع على ستة  ٢٠٠٧لرية سـورية بنهاية عام  ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠زيادة رأس املال ليصـل إىل 

موزعة على عشرة ماليني  ٢٠١٠لرية سورية خالل شهري نيسان وأيار من عام  ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠زيادة رأس املال ليصـل إىل  متتالواحد، كما 
 .٢٠٠٩نيسان  ٢املالية بتاريخ لرية سورية للسهم الواحد، وقد مت إدراج أسهم املصرف يف سوق دمشق لألوراق  ٥٠٠سهم بقيمة امسية 

/  ٣لرية سورية مبا يتفق مع احكام الفقرة /  ٥٠٠لرية سورية بدًال من  ١٠٠مت تعديل القيمة االمسية للسهم احلايل لتصبح  ٢٠١١حزيران  ١٩بتاريخ 
لرية سورية  ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠رأس املال  ليصبح ٢٠١١/ لعام  ٢٩/ من قانون الشركات اجلديد الصادر باملرسوم التشريعي رقم /  ٩١من املادة / 

  لرية سورية للسهم الواحد. ١٠٠موزع على مخسني مليون سهم بقيمة امسية 

متت املوافقة على زيادة رامسال املصــرف مبقدار  ٢٠١٢ أيار ٣١مبوجـب قرار اهليئـة العـامة العادية وغري العادية ملســامهي املصــرف بتاريخ 
سهم وقد أودعت أسهم  ٢,٥٠٠,٠٠٠سهم، أي بواقع  ٢٠ق توزيع أسهم جمانية بواقع سهم لكل من ميلك لرية سـورية عن طري ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠

لرية سورية  ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ليصبح رأس املال  ٢٠١٢أيلول  ٤الزيادة يف مركز املقاصـة واحلفظ املركزي يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ 
 .٢٠١٢ورية للسهم الواحد بنهاية عام لرية س ١٠٠سهم بقيمة  ٥٢,٥٠٠,٠٠٠موزع على 

صرف مع البيانات املالية ، ويتم توحيد البيانات املالية للممن رأمسال املصرف %٤٩,٠٦األردن أسهم بنسبة  –ميتلك بنك اإلسكان للتجارة والتمويل 
  سكان للتجارة والتمويل يف األردن. لبنك اإل

  لرية سورية.  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠املايل الدويل للوساطة املالية والبالغ  من رأمسال شركة املركز %٨٥يساهم املصرف بنسبة 

جاز،  املرخصة يف دمشق (شارع الباكستان، احلنيالثالثالواحد ويقوم املصرف بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه 
) وريف دمشق (حوش بالس، دوما، أبو رمانة ،شارع الفردوس، برزة ، التجارة،فندق داما روز، خميم الريموك، مشـروع دمر، احلريقة، املزة، القصاع

سكة حلجرمانا، الزبداين) وحلب (شارع امللك فيصل، فندق الشرياتون، اجلميلية، شهبا مول، الشيخ جنار) ومحص وطرطوس والالذقية ومحاه ودرعا وا
 والسويداء والقامشلي ودير الزور وحمردة.

 املوافقات الالزمة الفتتاح فرع يف عدرا الصناعية، إال أنه مت ايقاف االفتتاح بسبب الظروف احلالية. كما مت احلصول على
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فرع ، و، احلسكة، درعاالريموك خميم مول، الشهبا حلب جنار، الشـيخ حلب ديرالزور، اسـتمر إغالق فروع البنك التالية مؤقتًا خالل العام: دوما،
  .الزبداين

  وقد بلغ سعر اإلغالق للسهم يف السوق  ويل املصـرف الدويل للتجارة والتمويل مدرجة يف سـوق دمشق لألوراق املالية،إن أسـهم املصـرف الد
  .(آخر يوم تداول يف سوق دمشق لألوراق املالية) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠ لرية سورية بتاريخ ٨١٨,٣٠

(غري  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠شــهر املنتهية يف أ ســتةاملعلومات املالية املرحلية املوجزة لفترة الملوافقة على باجملس اإلدارة  من التدقيق بتفويضجلنة قامت 
  خاضعة ملوافقة اهليئة العامة للمسامهني. ليست وهي ٢٠٢٠آب  ٩بتاريخ مدققة) 

  

  تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية    -٢

  ية اجلديدة واملعدلةاملعايري الدولية إلعداد التقارير املال .١

طبيق بسبب تأجيل ت ةيف سوريوفقًا للسياسات املحاسبية املتبعة  ٢٠١٨كانون األول  ٣١بإعداد البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف قام املصرف 
) لعام ١ة والتدقيق يف سورية يف جلسته رقم (، وذلك وفقًا لقرار جملس املحاسب٢٠١٩كانون الثاين  ١) لغاية ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

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

ض على  تفر، واليت""تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ألول مرة١، بتطبيق متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٢٠١٩يف عام  املصرف قام
  ملعايري.هذه اإىل  عرض بيان مركز مايل افتتاحي معّد وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية يف تاريخ التحوليّضر وحياملصرف أن 

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

  "األدوات املالية" ٩املالية رقم  املعيار الدويل التقارير  .١،١

، حيث كان تاريخ التطبيق ٢٠١٤الصادر عن املجلس الدويل ملعايري املحاسبة يف متوز  ٩اعتمد املصرف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
األدوات املالية  ٧تقارير املالية رقم . اعتمد املصرف التعديالت املرتبطة باملعيار الدويل لل٢٠١٨كانون الثاين  ١املبدئي هلذا املعيار يف 

  .٢٠١٨"اإلفصاحات" واليت مت تطبيقها على اإلفصاحات للعام 

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

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

  يف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية:تصن  أ)

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

املطفأة أو القيمة العادلة، بناًء  تكلفةيتم قياسها بشكل الحق إما بال ،٩دويل للتقارير املالية رقم مجيع املوجودات املالية ضمن نطاق املعيار ال
  إلدارة املوجودات املالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات املالية: صرفعلى منوذج أعمال امل

النقدية  ذج أعمال يتم حتقيق هدفه من خالل حتصيل التدفقاتأدوات الدين اليت يتم االحتفاظ ا ضمن منو املطفأة تكلفةتقاس بال -
دة املايل يف تواريخ حمددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من املبلغ األصلي والفائصل التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية لأل

  على املبلغ األصلي القائم.
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)، أدوات الدين اليت يتم االحتفاظ ا ضمن منوذج أعمال FVTOCIاآلخر (تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  -
املايل، يف صل لأل عن الشروط التعاقدية املالية، وينشأاألصول  يتم حتقيق هدفه من خالل حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع

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

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

  مايل.صل قوم باختيارات ال رجوع عنها، عند اإلثبات / االعتراف األويل أليميكن للمصرف أن  -

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

ائر، أو اخلسضمن األدوات املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  يصنفتار، بشكل ال رجوع عنه، أن خيميكن للمصرف أن  -
ر ، إذا كان هذا اخليااآلخراملطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  تكلفةأدوات دين ينطبق عليها شروط القياس بال

  املحاسيب. طابقيقلص بشكل جوهري عدم التيزيل أو 

فإنه يعاد تصنيف األرباح أو اخلسائر ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، قيمبال ةعندما يتم إلغاء إثبات أدوات دين مقاس -
تصنيف. ة إعاد األرباح أو اخلسائر على أنه تعديلإىل  املجمعة، املعترف ا سابقًا ضمن الدخل الشامل اآلخر، من حقوق امللكية

أو  رباحاألأما يف حال مت إلغاء تثبيت أدوات حقوق ملكية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم حتويل 
  املدورة. رباحاألإىل  اخلسائر املجمعة املعترف ا سابقًا ضمن الدخل الشامل اآلخر،

طفأة أو القيمة العادلة امل ةتكلفبالدوات الدين املقاسة ألبة قوم املصرف بتخصيص مؤونة مقابل اخلسائر االئتمانية املتوقعة بالنسي -
  )(الفقرة ب أدناه اآلخرمن خالل الدخل الشامل 

  تدين قيمة املوجودات املالية:  ب)

بنموذج "اخلسارة االئتمانية  ٣٩منوذج "اخلسارة املتكبدة" ضمن معيار املحاسبة الدويل رقم  ٩يستبدل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
 ة والتغريات يف هذه اخلسائر االئتمانية املتوقعة يفاالعتراف باخلسائر االئتمانية املتوقع ٩املتوقعة". يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

من  داية كل فترة مالية من أجل إظهار أثر التغريات يف األخطار االئتمانية من تاريخ االعتراف األساسي للموجودات املالية، أي أنه مل يع
  الضروري انتظار حدث من أجل االعتراف باخلسائر االئتمانية.

ة بالقيمة العادلة كلفة املطفأة (تشمل أدوات الدين املقاستلقيمة اجلديد على مجيع املوجودات املالية اليت يتم قياسها بالينطبق منوذج اخنفاض ا
  من خالل الدخل الشامل اآلخر). كما ينطبق هذا النموذج على بعض التزامات الدين وعقود الضمان املايل.

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

شهرًا. تتضمن األدوات املالية اليت مل تشهد زيادة جوهرية باملخاطر االئتمانية من تاريخ  ١٢: خسارة ائتمانية متوقعة ملدة املرحلة األوىل
  لتدين.قيمة الدفترية قبل خسائر ااالعتراف األويل. بالنسبة هلذه املوجودات املالية، يتم احتساب الفوائد بناًء على ال

: خسارة ائتمانية متوقعة على مدى احلياة. تتضمن األدوات املالية اليت شهدت زيادة جوهرية باملخاطر االئتمانية من تاريخ املرحلة الثانية
تنتج اليت ة وقعاالئتمانية املت االعتراف األويل، لكن دون وجود دالئل موضوعية على تدين القيمة. يتم احتساب اخلسائر

املايل. يتم احتساب الفوائد على القيمة الدفترية قبل خسائر صل عن مجيع األحداث املحتملة الوقوع على مدى حياة األ
  التدين.
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املالية.  ة: خسارة ائتمانية متوقعة على مدى احلياة. تتضمن األدوات املالية ذات داللة موضوعية على تدين قيمتها بنهاية الفتراملرحلة الثالثة
  املايل.صل يتم احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى حياة األ

  :العامة سياسة التحوط  ج)

، قواعد حماسبية جديدة للتحوط واليت توازن سياسة التحوط مع سياسة إدارة املخاطر. ال يغطي ٩رقم يتضمن املعيار الدويل للتقارير املالية 
بصدد العمل على مشروع  IASBجملس املعايري املحاسبية الدولية سياسة التحوط الكلي، حيث أن  ٩ملالية رقم املعيار الدويل للتقارير ا
  مستقل ذا اخلصوص.

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

  .٩للتقارير املالية رقم 
  
 اسات املحاسبيةالسي  -٣

  إعداد املعلومات املالية والسياسات املحاسبية

املتعلق بالتقارير املالية املرحلية ووفقًا للقوانني املصــرفية  ٣٤ملعيار املحاســبة الدويل رقم  ة املرفقة وفقًااملوجز املرحلية الية املوحدةمت إعداد املعلومات امل
  السورية النافذة وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف

عمال املصرف لفترة كما أن نتائج أ ،ت املالية السنويةإن املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للبيانا
  .٢٠٢٠كانون األول  ٣١ة املنتهية يف (غري مدققة) ال متثل بالضرورة مؤشرًا على النتائج املتوقعة للسن ٢٠٢٠ حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةال

ية اليت يتم تقييمها املوجودات املالية ومشتقات األدوات املال بعض التارخيية باستثناء وفقًا ملبدأ التكلفة املرحلية املوجزةمت إعداد املعلومات املالية املوحدة 
  القيمة العادلة بتاريخ املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة.  أساسعلى 

مبوجب  ة املوجزةاملرحلياملوحدة  مت تصنيف احلسـابات يف املوجودات واملطلـوبات حسب طبيعـة كل منها وجـرى تبويبها يف املعلومات املالية
  ترتيب تقريبـي تبعًا لسيولتها النسبية.

  لة االقتصاد.، وعماملرحلية املوجزةباللرية السورية (ل.س.)، عملـة إعداد املعلومات املاليـة املوحدة  املرحلية املوجزة املوحدة تظهر املعلومات املالية

ورية عامة شركة مسامهة مغفلة س لمصرف الدويل للتجارة والتمويللملوجزة على املعلومات املالية املرحلية تشمل املعلومات املالية املوحدة املرحلية ا
  .٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف والشركة التابعة له 

  ساسية هي مدرجة أدناه:إن السياسات املحاسبية األ

  :التوحيد أسس  -)أ(

. يتم حتقيق ٢٠٢٠ حزيران ٣٠التابعة ("املجموعة") كما يف املالية للمصرف وشركته  علوماتى املاملالية املوحدة املرحلية املوجزة علعلومات تشتمل امل
الل سلطة خ السيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق من العوائد املتغرية نتيجة مشاركتها باجلهة املستثمر فيها وهلا قدرة التأثري على هذه العوائد من

  التحكم باجلهة املستثمر فيها. 
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  تسيطر املجموعة بالتحديد على اجلهة املستثمر فيها إذا، وفقط إذا، كان لدى املجموعة:

 سلطة حتكم باجلهة املستثمر فيها (احلقوق القائمة اليت تعطيها القدرة على توجيه األنشطة املتعلقة باجلهة املستثمر فيها). •

 ا.حقوق من العوائد املتغرية نتيجة مشاركتها باجلهة املستثمر فيه •

  القدرة على استخدام سلطتها على اجلهة املستثمر فيها لتؤثر على عوائدها. •

لبية غمن املفترض أن احلصول على أغلبية حقوق التصويت يؤدي إىل السيطرة، لكي تقوم املجموعة بتأييد هذه الفرضية وعندما ال يكون للمجموعة أ
 خذ املجموعة بعني االعتبار مجيع احلقائق والظروف ذات الصلة يف تقييم ما إذا كان لدى املجموعةاألصوات أو احلقوق املماثلة يف اجلهة املستثمر فيها، تأ

  سلطة التحكم يف اجلهة املستثمر فيها، مبا يف ذلك:

 الترتيبات التعاقدية مع أصحاب األصوات األخرى يف اجلهة املستثمر فيها. •

 احلقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى. •

 يت للمجموعة وحقوق التصويت املحتملة.حقوق التصو •

ن العناصر متقوم املجموعة بإعادة تقييم سيطرا على اجلهة املستثمر فيها إذا كانت احلقائق والظروف تشري إىل أن هناك تغيريات يف واحد أو أكثر 
يطرة على الشركة ة التابعة ويتوقف عندما تفقد املجموعة السالثالثة للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما حتصل املجموعة على السيطرة على الشرك

ملوحد املرحلي ا التابعة. تدرج املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف للشركة التابعة املقتناة أو املستبعدة خالل الفترة يف بيان الدخل الشامل
  موعة عن السيطرة على الشركة التابعة.املوجز من تاريخ اكتساب املجموعة السيطرة حىت تاريخ توقف املج

، حىت ة غري املسيطرة)هتعود األرباح أو اخلسائر وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى ملسامهي الشركة األم للمجموعة وإىل حقوق االقلية (اجل
عة إجراء تعديالت على البيانات املالية للشركات التابة غري املسيطرة). عند الضرورة، يتم هقلية (اجللو كان هذا يؤدي إىل عجز يف أرصدة حقوق األ

  جلعل سياساا املحاسبية تتماشى مع السياسات املحاسبية للمجموعة.

  توحيد.ليتم حذف مجيع املوجودات واملطلوبات وحقوق املسامهني واإليرادات واملصاريف والتدفقات النقدية الناجتة عن عمليات ضمن املجموعة عند ا
  ت األجنبيةالعمال  )ب(

(عمالت أجنبية) يتم تسـجيلها على أسـاس أسـعار القطع السائدة  املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزةإن العمليات بعمالت غري عملة إعداد 
ة بتاريخ بيان الوضع السائد بتواريخ العمليات. بتاريخ كل بيان وضـع مايل يتم إعادة حتويل البنود املالية بالعمالت األجنبية على أسـاس أسعار القطع

  كما يف لرية ســورية للدوالر األمريكي ٤٣٦(مقابل  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف  رية ســورية للدوالر األمريكيل ١,٢٥٦حيث بلغ  املايل املوحد
ع السائدة يف سعار القطأا على أساس ن البنود غري املالية بالعمالت األجنبية املسجلة على أساس القيمة العادلة يعاد حتويلهإ. )٢٠١٩كانون األول  ٣١

  ال يعاد حتويلها. ةأجنبيكلفة التارخيية بعملة تن البنود غري املالية اليت جرى تقييمها على أساس الإالتاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة. 
ط ملخاطر حمددة قطع على العمليات املنفذة بقصد التحّوفروقات القطع يف األرباح أو اخلسـائر يف الفترة اليت نشـأت فيها، باسـتثناء فروقات ال تقيد

تم مدينة مطلوبة من أو دائنة متوجبة إىل نشاط أجنيب من غري املقرر أو املتوقع تسديدها ي بعمالت أجنبية وفروقات القطع على بنـود مالية متثل أرصدة
عن  ومن مث تقيد يف الدخل عند التفرغ لكية،أجنبية ضمن حقوق املظهارها يف حساب فروقات حتويل عمالت إتسـجيلها يف الدخل الشامل اآلخر و

  صايف املسامهة.
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  األدوات املالية  (ج)

 .يف األحكام التعاقدية لألداة صبح املصرف طرفًاياملايل للمصرف عندما  بيان الوضعُيعترف باملوجودات واملطلوبات املالية يف 

الية بالقيمة العادلة. كما ُتضاف تكاليف املعامالت املتعلقة مباشرة باقتناء أو إصدار املوجودات امل ف ا مبدئيًاُتقاس املوجودات واملطلوبات املالية املعتر
املالية أو  ) إىل القيمة العادلة للموجوداتاألرباح أو اخلســائرواملطلوبات املالية (خبالف املوجودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل 

الية أو م املطلوبات املالية، أو تطرح منها، حســب اإلقتضــاء، عند اإلعتراف األويل. كما ُتثبت تكاليف املعاملة املتعلقة مباشــرة باقتناء موجودات
  .مباشرة يف الربح أو اخلسارة ئرأو اخلسا ألرباحمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل ا

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

 اليوم األول)؛منذ أو اخلسارة عند اإلعتراف األويل (أي ربح أو خسارة أسواق ميكن مالحظتها، فإنه ُيعترف بالفرق يف الربح 

ألول من خالل اليوم ا منذ يل ربح أو خسارةسجيف مجيع احلاالت األخرى، ُتعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر املعاملة (أي أنه سيتم ت •
  تضمينه / تضمينها يف القيمة الدفترية األولية لألصل أو اإللتزام).

ري يف عامل ، فقط إىل احلد الذي ينشأ فيه عن تغيمنطقيالربح أو اخلسارة املؤجلة إىل الربح أو اخلسارة على أساس  تسـجيلعتراف األويل، يتم عد االب
  .(مبا يف ذلك الوقت) يأخذه املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعري األصل أو اإللتزام

  املوجودات املالية
جودات املالية ويعترف ا يف تاريخ املتاجرة حيث يكون شـراء أو بيع أحد األصـول املالية مبوجب عقد تتطلب شروطه تسليم األصل ُتثبت مجيع املو

املصنفة  جودات املاليةواملايل ضـمن اإلطار الزمين املحدد من السوق املعين، ويقاس مبدئيًا بالقيمة العادلة باإلضافة إىل تكاليف املعاملة، باستثناء تلك امل
). كما ُتثبت تكاليف املعامالت املتعلقة مباشرة باقتناء موجودات مالية مصنفة FVTPLعلى أسـاس القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر (

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

كلفة املطفأة أو القيمة العادلة تالحقًا بال ٩رقم يت تقع ضمن نطاق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية جيب قياس مجيع املوجودات املالية املعترف ا وال
 :على أساس منوذج أعمال املنشأة إلدارة األصول املالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية. وعلى وجه التحديد

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

ية تعاقدية لتعاقدية وبيع أدوات الدين، واليت هلا تدفقات نقدتقاس أدوات الدين املحتفظ ا يف منوذج أعمال هدفها حتصيل التدفقات النقدية ا •
 ) الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ وSPPIمدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم ( هي

سهم بعد ذلك ألاة أو املحتفظ ا للبيع) واستثمارات ُتقاس مجيع أدوات الدين األخرى (مثل أدوات الدين اليت تدار على أساس القيمة العادل •
 .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

  :دةعلى أساس كل أصل على ح ةاملالي باملوجوداتختيار / التعيني غري القابل لإللغاء بعد االعتراف األويل ومع ذلك، جيوز للمصرف إجراء اال

لإللغاء إدراج التغيريات الالحقة يف القيمة العادلة الستثمار أسهم غري حمتفظ ا للمتاجرة أو إلعتبار جيوز للمصرف أن خيتار بشكل غري قابل  •
الدخل الشامل اآلخر؛  يف)، IFRS 3( ٣الدويل للتقارير املالية رقم  حوذ يف جمموعة األعمال اليت ينطبق عليها املعيارستحمتمل معترف به من امل

 و

 )FVTOCIالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( كلفة املطفأة أو معايريتدين غري قابلة لإللغاء تتوافق مع الجيوز للمصرف تعيني أداة  •
خلسارة إذا أدى ذلك إىل إزالة عدم التطابق املحاسيب أو تقليله بشكل كبري (يشار إليه خبيار اتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو يكما 

    .دلة)القيمة العا
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 كلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرتأدوات الدين بال  (د)

لتصنيف األصل املايل. كما حيدد املصرف مناذج العمل على مستوى يعكس كيفية إدارة  أسـاسيًا يعترب تقييم مناذج العمل إلدارة األصـول املالية أمرًا
هدف أعمال معني. ال يعتمد منوذج العمل اخلاص باملصــرف على نوايا اإلدارة فيما يتعلق بأداة فردية، وبالتايل  لتحقيق جمموعات األصــول املالية معًا

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

د رف ألصوله املالية من أجل توليد التدفقات النقدية. حتدلدى املصـرف أكثر من منوذج أعمال واحد إلدارة أدواته املالية اليت تعكس كيفية إدارة املص
 .مناذج أعمال املصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول املالية أو كليهما

، ُيعاد تصنيف الربح / اخلسارة املتراكمة املعترف ا (FVTOCI)  رعندما ُتستبعد أداة الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ
على أا مقاسة  ةمن حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة. وعلى النقيض من ذلك، وخبصوص االستثمار يف األسهم املعين سابقًا يف الدخل الشامل اآلخر

إىل الربح  حقًاال الربح / اخلسارة املتراكمة املعترف ا سابقًا يف الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال يعاد تصنيف 
  .أو اخلسارة ولكن حتول ضمن حقوق امللكية

  .كلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للتدينتختضع أدوات الدين اليت تقاس الحقًا بال
القيمة العادلة من  كلفة املطفأة أو معايريتابقة، طبق املصــرف خيار القيمة العادلة وكذلك حدد أدوات الدين اليت تفي باليف فترة التقرير احلالية والســ
  ).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 •

 حتفاظ ا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو االحتفاظ ا وبيعها ؛ أواملوجودات املحتفظ ا يف منوذج أعمال خبالف اال •

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

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

 إعادة التصنيف

التصنيف والقياس  . تسري متطلباتاملالية املتأثرة املوجودات تصنيف، فإنه يعاد مبوجودات ماليةتفظ مبوجبه املصرف حيي الذ تغري منوذج األعمالإذا 
نتج عنه إعادة تصنيف  تعقب التغيري يف منوذج األعمال والذي ياليت من اليوم األول من فترة التقرير األويل ًااملتعلقة بالفئة اجلديدة بأثر مستقبلي اعتبار

  لمصرف. لاألصول املالية 
  تدين قيمة املوجودات املالية

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

 .لف للبنوكالقروض والس •

 قروض ودفعات مقدمة للعمالء. •

 مدينون مبوجب قبوالت. •

 أوراق استثمار الديون. •

 التزامات القروض الصادرة.  •

 .عقود الضمان املايل الصادرة •

    .ال يتم إثبات خسارة تدين القيمة يف استثمارات األسهم
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خسائر اإلئتمان  عتبارها بشكل منفصل أدناه)، جيب قياسا(اليت يتم  (POCI) باسـتثناء املوجودات املالية املشـتراة أو الناشئة ذات التدين االئتماين
  :من خالل خمصص خسارة مببلغ مساوي املتوقعة

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

ملدى احلياة اليت تنتج عن مجيع األحداث االفتراضية املحتملة على مدى  خسارة ائتمانية متوقعة خسارة ائتمانية متوقعة ملدى احلياة، أي •
  .)٣واملرحلة  ٢عمر األداة املالية (املشار إليها يف املرحلة 

خسـارة للخسارة االئتمانية املتوقعة على مدى احلياة لألداة املالية إذا زادت خماطر االئتمان على تلك األداة املالية بشكل كبري منذ  كوين مؤونةتجيب 
 .  شهرًا ١٢توقعة ملدة اخلسارة االئتمانية امل مببلغ يعادل اخلسارة االئتمانية املتوقعة االعتراف األويل. وخبصوص مجيع األدوات املالية األخرى، تقاس

دية حتمالية للقيمة احلالية خلسائر االئتمان، وتقاس على أا القيمة احلالية للفرق بني التدفقات النقاخلسـائر االئتمانية املتوقعة هي تقدير مرجح باالإن 
ستقبلية، خمصومة يح عدة سيناريوهات اقتصادية متوقع املصرف تلقيها واليت تنشأ من ترجياملسـتحقة للمصرف مبوجب العقد والتدفقات النقدية اليت 

  .لألصل ليةوفقًا لسعر الفائدة الفع
هي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعاقدية املستحقة  اخلسارة االئتمانية املتوقعة خبصوص التزامات القروض غري املسحوبة، فإن •

 توقع املصرف تلقيها يف حالة السحب من القرض ؛ وينقدية اليت للمصرف إذا قام املقترض بسحب القرض والتدفقات ال

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

على أسـاس فردي، أو على أساس مجاعي ملحافظ القروض اليت تتقاسم خصائص خماطر اقتصادية مماثلة.  س املصـرف اخلسـارة االئتمانية املتوقعةيقي
إذا كان  ر عماظويستند قياس بدل اخلسارة إىل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة لألصل باستخدام سعر الفائدة الفعال األصلي لألصل، بصرف الن

  .ُيقاس على أساس فردي أو على أساس مجاعي

 ئتمانيًاااملوجودات املالية املتدنية 

. ويشار لموجودات املاليةلائتمانيًا عند وقوع حدث أو أكثر له تأثري ضار على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة  ةاملالي وجوداتحيصل "التدين" يف امل
 :. تشمل األدلة على التدين االئتماين بيانات ميكن مالحظتها حول األحداث التالية٣لتدين االئتماين كموجودات املرحلة إىل املوجودات املالية ذات ا

 صعوبة مالية كبرية للمقترض أو املصدر ؛ أو •

 خرق للعقد مثل احلدث االفتراضي أو املتأخر ؛ أو •

 بالصعوبة املالية للمقترض، تنازًال ؛ أو ، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلققيام املصرف مبنح املقترض •

 اختفاء سوق نشط لألوراق املالية بسبب الصعوبات املالية ؛ أو •

 .شراء أصل مايل بسعر خمفض ختفيضًا كبريًا يعكس خسائر االئتمان املتكبدة •

ىل موجودات ذات إ األصول املالية ولداث يف حتوبدًال من ذلك، قد يتسبب التأثري املشترك لعدة أح، حتديد حدث منفرد يقوم املصرف ويف حال تعذر
 القيمةأو  املطفأة بالتكلفة ةاملقاس املوجودات املالية اليت متثل لدينقد حصل تدين ائتماين ألدوات ا نکاإذا ما يقوم املصرف بتقييم . قيمة ائتمانية متدنية

ائدة والع الدين السياديةئتماين يف أدوات ان هناك تدين کاإذا ما  ييملتق. تقرير كل تاريخفي  (FVTOCI) ل الدخل الشـامل اآلخرخال منلة دلعاا
  .زيادة التمويلعلی  ملقترضاعائدات السندات والتصنيف االئتماين وقدرة  عوامل مثلللشركات، يعترب املصرف 
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 )POCI(املوجودات املالية املشتراة أو املنشأة املتدنية ائتمانيًا 

ألن األصل يكون ذو قيمة ائتمانية منخفضة عند  ) بطريقة خمتلفة نظرًاPOCIاملالية املشتراة أو املنشأة املتدنية ائتمانيًا (يتم التعامل مع املوجودات 
ألويل ا االعتراف األويل. وخبصوص هذه املوجودات، يستدرك املصرف مجيع التغريات يف اخلسارة االئتمانية املتوقعة على مدى احلياة منذ االعتراف

  .خسارة، وتستدرك أي تغيريات يف الربح أو اخلسارة. يؤدي التغيري اإلجيايب ملثل هذه األصول إىل حتقيق مكاسب تدين القيمةكمخصص 

  التخلف عن السداد
اس قيمة اخلسارة يُيعترب تعريف التخلف عن السداد أمرًا يف غاية األمهية عند حتديد اخلسارة االئتمانية املتوقعة. يستخدم تعريف التخلف عن السداد يف ق

شهرًا أو ملدى احلياة، ألن التخلف عن السداد  ١٢ملدة  االئتمانية املتوقعة ويف حتديد ما إذا كان خمصص اخلسارة يستند إىل اخلسارة االئتمانية املتوقعة
وحتديد الزيادة الكبرية يف  ئتمانية املتوقعةاخلسائر 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
 يومًا خبصوص أي التزام ائتماين مهم إىل املصرف؛ أو ٩٠ختلف املقترض عن السداد ألكثر من  •
 .من غري املحتمل أن يدفع املقترض التزاماته االئتمانية للمصرف بالكامل •

ُيصمم تعريف التخلف عن السداد بشكل مناسب ليعكس اخلصائص املختلفة ألنواع خمتلفة من األصول. وتعترب السحوبات على تسهيالت ائتمانية 
 .مستحقة الدفع مبجرد إنتهاك العميل حدًا حمددًا أو مت إعالمه حبد أصغر من املبلغ احلايل غري املسدد

مل أن يدفع املقترض التزامه االئتماين، يأخذ املصرف يف احلسبان املؤشرات النوعية والكمية. وتعتمد املعلومات اليت عند تقييم ما إذا كان من غري املحت
جزئة. تم على نوع األصل، وعلى سبيل املثال يف اإلقراض املؤسسي، فإن املؤشر النوعي املستخدم هو خرق العهود، وهو أمر غري مناسب لإلقراض بالتقّي

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

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

ارة على أساس صصات اخلسزيادة كبرية يف خماطر االئتمان منذ االعتراف األويل. إذا كانت هناك زيادة كبرية يف خماطر االئتمان، فإن املصرف يقيس خم
  .شهرًا ١٢اخلسارة االئتمانية املتوقعة مدى احلياة بدًال من 

طر حدوث التخلف يف اعند تقييم ما إذا كانت خماطر االئتمان على األداة املالية قد ارتفعت ارتفاعًا كبريًا منذ االعتراف األويل، يقوم املصرف مبقارنة خم
يخ التقرير استنادًا إىل اإلستحقاق املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث ختلف عن السداد كان متوقعًا لفترة االستحقاق السداد على األداة املالية يف تار

من املعلومات الكمية  املتبقية يف تاريخ التقرير احلايل عندما مت االعتراف باألداة املالية ألول مرة. عند إجراء هذا التقييم، يأخذ املصرف باالعتبار كالً 
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

  للمصرف وتقييم اخلبري االئتماين مبا يف ذلك املعلومات املستقبلية.

 املالية وجوداتتعديل واستبعاد امل

و ُتعدل بطريقة أخرى بني أ للموجودات املاليةعند إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية اليت حتكم التدفقات النقدية  املوجودات املاليةالتعديل يف حيدث 
تاريخ مستقبلي. باإلضافة  االعتراف األويل واستحقاق األصل املايل. يؤثر التعديل على مبلغ و/أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سواء على الفور أو يف

النقدية على الفور  تلذلك، سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القائمة لقرض قائم تعديًال حىت إذا مل تؤثر هذه املواثيق اجلديدة أو املعدلة بعد على التدفقا
ينشأ عندما  على سبيل املثال التغيري يف زيادة معدل الفائدة الذيعلى ما إذا كان امليثاق مستوفيًا أم ال (  ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية اعتمادًا

    .يتم خرق املواثيق)
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العتراف لسياسة املصرف، يؤدي التعديل إىل عدم ا ًاعتراف. ووفققيم املصرف ما إذا كان هذا التعديل يؤدي إىل إلغاء االي، املوجودات املاليةعند تعديل 
  روط. عندما ينتج عنه اختالف كبري يف الش

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

لتزام البكافة خماطر ومزايا امللكية بشكل جوهري واستمر يف السيطرة على املوجودات املحولة، فإن املصرف يعترف حبصته املحتفظ ا يف األصل وا
عتراف باألصل املايل ، فإن املصرف يستمر يف اإلضطر لدفعها. إذا احتفظ املصرف بكافة خماطر ومزايا ملكية األصل املايل املحولياملرتبط باملبالغ اليت قد 

 .قتراض مضمون للعائدات املستلمةاب قر أيضًايو

واألرباح/ اخلسائر  وجمموع اإلعتبار املستلم واملدين لموجوداتبالكامل، فإنه ُيعترف بالفرق بني القيمة الدفترية ل باملوجودات املاليةعند إلغاء اإلعتراف 
 دلةمت يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارة، بإستثناء االستثمار يف األسهم املحددة بالقيمة العاتراكاا يف الدخل الشامل اآلخر واملتراكمة اليت مت إثب

يف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو  ، حيث ال تصنف األرباح / اخلسائر املتراكمة املعترف ا سابقًا(FVTOCI) من خالل الدخل الشامل اآلخر
  .اخلسارة

)، فإن ةملحولا ملوجوداتخبالف بالكامل (على سبيل املثال عندما حيتفظ املصرف خبيار إعادة شراء جزء من ا باملوجودات املاليةعتراف عند إلغاء اال
ترف به على أساس عيعد يدرجه كتحسني مستمر واجلزء الذي مل يزال يبني اجلزء الذي ما  للموجودات املاليةاملصرف خيصص القيمة الدفترية السابقة 

موع اإلعتبار جمالقيم العادلة النسبية لتلك األجزاء يف تاريخ التحويل. يتم إثبات الفرق بني القيمة الدفترية املخصصة للجزء الذي مل يعد معترف به و
م توزيع مل اآلخر يف الربح أو اخلسارة. يتاملستلم للجزء الذي مل يعد معترف به وأي أرباح / خسائر تراكمية ُخصصت له واعترف ا يف الدخل الشا

لى أساس القيم عألرباح / اخلسائر املتراكمة اليت اعترف ا يف الدخل الشامل اآلخر بني اجلزء الذي ما يزال يعترف به واجلزء الذي مل يعد ُيعترف به ا
ة كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، حيث ال يعاد العادلة النسبية لتلك األجزاء. ال ينطبق هذا على االستثمارات يف األسهم املحدد

  .يف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو اخلسارة تصنيف األرباح / اخلسائر املتراكمة املعترف ا سابقًا
 الشطب

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

ة املشطوبة ة ملحاولة استرداد الذمم املدينة املستحقة على املوجودات املالييف حال قام املصرف باالستعانة بالقوانني والتعليمات النافذحدث إلغاء اإلعتراف، 
  فإنه يتم قيدها يف بيان الدخل عند استردادها.

 املايل الوضعيف بيان  عرض خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة

 :املايل كما يلي وضعيف بيان ال يتم عرض خمصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة

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

قيمة م تضمني خمصص اخلسارة كجزء من مبلغ إعادة التقييم يف التغري املتراكم يف الحيث أن القيمة الدفترية هي بالقيمة العادلة. ومع ذلك، يت
 وراق مالية؛أالعادلة الستثمارات يف 

 التزامات القروض وعقود الضمان املايل: كمخصص؛ و •
على مكون التزام  توقعةاخلسارة االئتمانية امل 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. ُيعرض املبلغ املجمع كخصم 
  .من القيمة الدفترية اإلمجالية للمكون املسحوب. ُتعرض أي زيادة يف خمصص اخلسارة عن املبلغ اإلمجايل للمكون املسحوب كمخصص
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 املطلوبات املالية وحقوق امللكية  (ه)

 .تصنف أدوات الدين وحقوق امللكية الصادرة إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقًا ملضمون الترتيب التعاقدي

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

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

 أدوات حقوق امللكية

لكية الصادرة عن املصرف ُيعترف بأدوات حقوق امل .متبقية يف موجودات املنشأة بعد خصم مجيع مطلوباا حصةأداة حقوق امللكية هي أي عقد يثبت 
  .وفقًا للعوائد املستلمة، بعد خصم تكاليف اإلصدار املباشرة

 أسهم اخلزينة

ح أو اخلسارة / خسارة يف الرب ربحُيعترف بإعادة شراء أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملصرف وختصم مباشرة يف حقوق املسامهني. ال يتم إثبات أي 
  .غاء أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملصرفعند شراء أو بيع أو إصدار أو إل

 أدوات مركبة

 بشكل منفصل كمطلوبات مالية وحقوق ملكية وفقًاصرف تصنف األجزاء املكونة لألدوات املركبة (مثل األوراق القابلة للتحويل) الصادرة من امل
نقدي ثابت  إن خيار التحويل الذي سيتم تسويته من خالل تبديل مبلغملضمون الترتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزامات املالية وأدوات حقوق امللكية. 

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

ويل. ويف حالة وجود القابلة للتح يف تاريخ اإلصدار، ُتقدر القيمة العادلة ملكون املطلوبات باستخدام معدل الفائدة السائد يف سوق األدوات املماثلة غري
حىت إطفائها  ةمشتقات غري مضمنة ذات صلة، يتم فصلها أوًال وتسجل باقي املطلوبات املالية على أساس التكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعال

 .عند التحويل أو يف تاريخ استحقاق األداة

  املطلوبات املالية
  ."" أو "املطلوبات املالية األخرىئرأو اخلسا رباحكمطلوبات مالية "بالقيمة العادلة من خالل األ ُتصنف املطلوبات املالية إما

 املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

الحقًا  (FVTPL)ل األرباح أو اخلسائر يتم قياس االلتزامات املالية غري املحتفظ ا للمتاجرة واليت مل يتم حتديدها على أا بالقيمة العادلة من خال
  بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

  .(FVTPL)عندما يتم االحتفاظ بااللتزام املايل للتداول أو يتم تعيينها على أا  (FVTPL)يتم تصنيف املطلوبات املالية على أا 
املحتفظ به لغرض املتاجرة أو اإلعتبار املحتمل الذي ميكن أن يدفعه مشتري كجزء من دمج األعمال ميكن حتديد اإللتزام املايل خبالف االلتزام املايل 

  :) عند االعتراف األويل إذاFVTPLبالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة (
 أو ذلك؛لكان هذا التعيني يلغي أو يقلل بشكل كبري من عدم تناسق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ خالفًا  •
، ها على أساس القيمة العادلةؤمن جمموعة موجودات مالية أو مطلوبات مالية أو كليهما، واليت تدار ويقيم أدا كان اإللتزام املايل ُيشكل جزءًا •

 ،ى هذا األساس؛ أولع إلستراتيجية إدارة املخاطر أو االستثمار املوثق للمصرف، وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل املصرف مقدمة داخليًا وفقًا
بعقد  ٩قم رمن عقد حيتوي على مشتق واحد أو أكثر من املشتقات، ويسمح املعيار الدويل للتقارير املالية  ًاإذا كان اإللتزام املايل يشكل جزء •

    ). FVTPL(هجني بالكامل (املركب) ليتم حتديده بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 
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  املطلوبات املاليةتقاص املوجودات و  (و)

نوي املصرف يتقاص املوجودات واملطلوبات املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل بالقيمة الصافية فقط عندما يكون هناك حق قانوين لعمل ذلك أو عندما 
  إما القيام بالتسوية على أساس صايف القيمة وإما أن حيقق املوجودات ويسدد املطلوبات بشكل متزامن.

  مة العادلةالقي  (ز)

خ أو دفعه لتحويل التزام مبوجب عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يف تاريصل ن القيمـة العادلة هي السعر الذي ميكن احلصول عليه من بيع األإ
  القياس.

االعتبار عند عملية  بعنيخذها أالسوق ب أو االلتزام واليت يقوم املتشاركني يفصل والتزام معني استنادًا إىل خصائص األصل يتم قياس القيمة العادلة أل
  .تسعري األصل أو االلتزام يف تاريخ القياس

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

ماد تقنيات لقياس يقوم املصرف باعت داة نشطًاذا مل يكن سوق األإ .دواته املالية املتداولة يف سوق مايل نشطأيقوم املصرف باعتماد أسعار السوق لتقييم 
  .نطبققصى ملعلومات منظورة يف السوق حيث يالقيمة العادلة تأخذ يف االعتبار االستعمال األ

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

 األدوات املالية املشتقة  (ح)

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

 .على طبيعة عالقة التحوط ئربيان األرباح أو اخلسااالعتراف يف 

 املشتقات املتضمنة

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

 ضيفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارةال تقاس العقود امل   
  ٩ليست من ضمن األصول ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم.  
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 عقود الضمان املايل  (ط) 

حدد يف سداد املعقد الضمان املايل هو عقد يتطلب من املصدر أن يسدد دفعات حمددة لتعويض حامله عن اخلسارة اليت تكبدها بسبب إخفاق املدين 
  .املدفوعات عند استحقاقها وفقًا 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 مبدئيًا
 قًا:الحاخلسارة واليت ال تنتج عن حتويل أصل مايل، يتم قياسها 

 ؛ و٩مببلغ خمصص اخلسارة املحدد وفقًا للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  •

للمصرف،  املتراكم املعترف به وفقًا لسياسات حتصيل اإليرادات ربح، مبلغ ال، مطروحًا منه، عندما يكون ذلك مناسبًااملبلغ املعترف به مبدئيًا •
 أيهما أكرب.

  .)FVTPL( ن مايل بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائردد املصرف أي عقود ضماحيمل 
 حماسبة التحوط   (ي)

التدفقات  تُيحدد املصرف بعض املشتقات كأدوات حتوط فيما يتعلق مبخاطر العمالت األجنبية وخماطر سعر الفائدة يف حتوطات القيمة العادلة أو حتوطا
التزامات  على األجنيبليات األجنبية حسب االقتضاء. كما يتم املحاسبة عن حتوطات خماطر الصرف النقدية أو حتوطات صايف االستثمارات يف العم

 يستخدمال ، لذلكضافة باإلكتحوطات للتدفق النقدي. ال يطبق املصرف حماسبة التحوط للقيمة العادلة على حتوطات حمفظة خماطر سعر الفائدة. صرف امل
التحوط ملعيار التقارير يطبق قواعد حماسبة ، أي أن املصرف ٣٩ التحوط باستخدام معيار املحاسبة الدويل رقمقواعد حماسبة  ملواصلةء إلعفااملصرف ا

 .٩ رقم املالية الدويل

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

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

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

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

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

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

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

د اخليار يف  هذه احلالة، يؤجل تغيري القيمة العادلة ملكون القيمة الزمنية لعقيف بعض عالقات التحوط، حيدد املصرف القيمة احلقيقية للخيارات فقط. ويف
سارة عندما ال خلالدخل الشامل اآلخر، على مدى فترة التحوط، إىل احلد الذي يتعلق به بالبند املتحوط له ويعاد تصنيفه من حقوق امللكية إىل الربح أو ا

نود غري املالية. ال تتضمن سياسة املصرف إلدارة املخاطر حتوطات البنود اليت تؤدي إىل االعتراف بالبنود غري يؤدي البند املتحوط له إىل اإلعتراف بالب
  .املالية، وذلك ألن خماطر املصرف تتعلق باملواد املالية فقط
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ملتعلق بالبند املتحوط ُتطفأ القيمة الزمنية األصلية للخيار اإن البنود املتحوط هلا واليت حيددها املصرف هي بنود حتوط ذات صلة بالفترة الزمنية، مما يعين أنه 
 .له من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة على أساس منطقي (على سبيل املثال، وفقًا لطريقة القسط الثابت) على مدى فترة عالقة التحوط

 .العمالت ط عربلتحودوات األأو الفرق على أساس العمالت  لةللعقود اآلج اآلجلت التحوط، يستبعد املصرف من التحديد العنصر عالقابعض في 
العملة أمرًا  وتعترب معاجلة العنصر اآلجل للعقد اآلجل والعنصر على أساس ،يف هذه احلالة، ُتطبق معاملة مماثلة للحالة املطبقة على القيمة الزمنية للخيارات

تقات ف معاجلة القيمة الزمنية للخيارات اليت تعترب إلزامية. وخبصوص عالقات التحوط واملشاختياريًا ويطبق اخليار على أساس كل حتوط على حدى، خبال
يف، فإن ناآلجلة أو العمالت األجنبية مثل مقايضات أسعار الفائدة عرب العمالت، عندما ُيستبعد العنصر اآلجل أو الفرق على أساس العملة من التص

  الدخل الشامل اآلخر.املصرف يعترف عمومًا بالعنصر املستبعد يف

 التحوطات بالقيمة العادلة

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

  ). FVTOCIبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (املحددة لملكية ط أداة حقوق التحوا

جراء إهلا و خاطر املتحوطامللی الذي ميكن أن يعزى إة لدلعاا القيمةغيري يف تباللة دلعاا يتم قياسه بالقيمةللبند املتحوط له الذي مل  القيمة الدفترية ُتعدل
، ال ُتعدل القيمة الدفترية (FVTOCI) . وخبصوص أدوات الدين اليت ُتقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراخلسارةأو بح رلافي  مقابلقيد 

القيمة العادلة على البند املتحوط له املرتبط باخلطر املتحوط له يف الربح أو كما هي بالفعل بالقيمة العادلة، ولكن ُيدرج جزء الربح أو اخلسارة من 
آلخر اخلسارة بدًال من الدخل الشامل اآلخر. عندما يكون البند املتحوط له أداة حقوق ملكية حمددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا

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

 .عندما ُيعترف مبكاسب / خسائر التحوط يف األرباح أو اخلسائر، فإنه ُيعترف ا يف نفس البند مثل البند املتحوط له

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

العادلة بالقيمة ة أو لمطفأا بالتكلفةلمقاسة ا لدين(أي أدوات ا الفعليةة لفائدل اطريقة معدُتستخدم بشأا لتي ط هلا والمتحود الدفترية للبنوالة للقيمة دلعاا
  ط. لتحوامحاسبة ال يتجاوز تاريخ التوقف عن يخ رمن تا ًاءبدرة لخساأو الربح الها في ط لمتحوالمخاطر اعن  الناتجمن خالل الدخل الشامل اآلخر) 

 حتوطات التدفق النقدي

تقات وأدوات التحوط األخرى املؤهلة واليت حتدد وتؤهل كتحوطات للتدفقات النقدية يف ُيستدرك اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للمش
له من بداية  بالتغري التراكمي يف القيمة العادلة للبند املتحوط احتياطي التحوط للتدفقات النقدية، وهو مكون منفصل يف الدخل الشامل اآلخر، حمصورًا

 .رها إىل الربح أو اخلسارةمنه أي مبالغ أعيد تدوي التحوط مطروحًا

ؤثر فيها بند التحوط يف بيان الربح أو اخلسارة يف الفترات اليت ي لكيةيعاد تصنيف املبالغ املعترف ا سابقًا يف الدخل الشامل اآلخر وتراكم يف حقوق امل
الربح لی إ فورًا بلغتصنيف هذا امل، فإنه يعاد دوث املعاملةح يتوقعيعد املصرف  ملعلى الربح أو اخلسارة، يف نفس سطر البند املتحوط له املستدرك. إذا 

 أو اخلسارة.

عن حماسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء باملعايري املؤهلة (بعد إعادة التوازن، إن وجدت). ويشمل  املصرفيتوقف 
بدرجة كبرية،  ًالها أو إاؤها أو ممارستها، أو عندما ال يعترب حدوث معاملة حتوط حمددة أمرًا حمتمذلك احلاالت اليت تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيع

ق ووُيحتسب التوقف بأثر مستقبلي. تبقى أي أرباح / خسائر معترف ا يف الدخل الشامل اآلخر ومراكمة يف حقوق امللكية يف ذلك الوقت يف حق
 املة املتوقعة يف النهاية يف الربح أو اخلسارة. عندما يصبح حدوث معاملة كانت متوقعة غري متوقع، فإنه يعاد تصنيفامللكية ويعترف ا عند تسجيل املع

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

أداة علی  خسائر/  أرباح يبأاالستثمارات يف العمليات األجنبية حماسبيًا على حنو مشابه لتحوطات التدفقات النقدية. ويعترف ُتعاجل حتوطات صايف 
 .وتراكم يف احتياطي حتويل العمالت األجنبية ل للتحوط يف الدخل الشامل اآلخرلفعاا التحوط املتعلقة باجلزء

ألرباح أو اخلسائر اأداة التحوط املتعلقة باجلزء الفعال للتحوط املتراكم يف احتياطي حتويل العمالت األجنبية إىل  ُيعاد تصنيف األرباح واخلسائر الناجتة عن
 .بنفس الطريقة كفروقات أسعار صرف العمالت األجنبية العائدة للعملة األجنبية كما هو موضح أعاله

  قروض وتسليفات  (ك)

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

  موجودات ثابتة مادية   (ل)

  ـزيل االستهالكات املتراكمة وخسارة تدين القيمة، إن وجدت. تظهر املوجودات الثابتة املادية على أساس التكلفـة التارخيية، بعد تن
مال طريقة عيتم احتساب استهالك املوجودات الثابتة املادية إلطفاء تكلفة املوجودات، باستثناء األراضي والدفعات على حساب نفقـات رأمسالية، باست

  األعمار اإلنتاجية التالية :القسط الثابت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لألصول املعنية باعتماد 
      %    

  ٥-٢    مباين  
  ١٥-١٢    وأثاث وأجهزة معدات  
  ٢٠    نقل وسائط  
  ٣٣    أجهزة احلاسب  
  ١٥    املأجور على حتسينات  

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

  موجودات غري ملموسة   (م)

  لتدين يف قيمتها.أدناه وهي ختضع الختبار ااألعمار االنتاجية  غري امللموسة، باستثناء الشهرة، باستعمال طريقة القسط الثابت وفق املوجوداتإطفاء  يتم
      %    

  ٣٣,٣    حاسوب برامج  
  ٢٠    الفروغ  

  ملكيتها للمصرف وفاًء لديون مستحقةاملوجودات اليت آلت   (ن)

ذه كلفة ناقص أي خسائر تدين متراكمة. إن متلك مثل هتلقد مت متلك عقارات تنفيذًا لضمانات على قـروض وتسليفات. تظهر هذه املوجودات بال
لتخلف عن  من تاريخ التملك. ويف حال ااملوجودات هو منّظم من قبل السلطات املصرفية املحلية اليت توجب تصفية هذه املوجودات خالل مهلة سنتني

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



 

- ٢٥ - 

 ملوجوداتاالداخلية أو جيب أن تباع. يتم نقل  املستملكة من األفضل أن تستخدم للعمليات املوجوداتوفقًا لسياسة املصرف يتم حتديد ما إذا كانت 
 ملوجوداتااملشاة حسب قيمتها املستملكة أو القيمة الدفترية لألصل املضمون األصلي، أيهما أقل. يتم نقل  املوجوداتاملفيدة للعمليات الداخلية لفئة 

غري  لموجوداتلبيع بالقيمة العادلة أو القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع اليت يتم حتديد خيار بيعها ليكون اخليار األفضل، للموجودات املحتفظ ا لل
   املالية يف تاريخ التملك وذلك متاشيًا مع سياسة املصرف.

  التدين يف قيمة موجودات ملموسة وغري ملموسة   (س)

ديون) لتحديد  امللموسة (مبا فيها املوجودات املأخوذة استيفاء لبتاريخ كل بيان وضع مايل، يقوم املصرف مبراجعة القيم الدفترية ملوجوداته امللموسة وغري
صل لتحديد فيما إذا كان يوجد أي مؤشر بأن تلك املوجودات قد أصاا خسارة تدين يف قيمتها. إن وجد هكذا مؤشر، يتم تقدير القيمة االستردادية لأل

  مدى خسارة تدين القيمة (إن وجدت).
قات كلفة البيع والقيمة االستعمالية. عند حتديد القيمة االستعمالية، يتم حسم التدفتيمة األعلى ما بني القيمة العادلة ناقص القيمة االستردادية هي الق

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

د خسارة تدنـي يإذا كان تقدير القيمـة االستردادية لألصل أقـل من قيمته الدفترية، يتم إنقاص القيمة الدفترية لألصل لتوازي القيمة االستردادية. تق
ان األصل املختص مسجل دفتريًا بقيمة إعادة التقييم، ويف هذه احلالة تعامل خسارة تدين القيمة كتخفيض القيمة حاًال يف األرباح أو اخلسائر، إال إذا ك

  لوفر إعادة التقييم (املقيد سابقًا).
ملعّدل لقيمتها ا يف حال أن خسارة تدين القيمة انعكست الحقًا، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (وحدة منتجة لتدفقات نقدية) إىل أن تصل إىل التقدير

ين قيمة لألصل داالستردادية، لكن حبيث أن القيمة الدفترية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفترية اليت كان ميكن أن حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة ت
ل دفتريًا ذا كان األصل املختص مسج(وحدة منتجة لتدفقات نقدية) يف سنوات سابقة. يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة حاًال يف بيان الدخل، إال إ

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

  مؤونة تعويضات اية اخلدمة للموظفني  (ع)
 هذهل سدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيه إىل املؤسسة. متثإن املصرف مسجل يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية وي

اتفاق املصرف مع موظفيه حول تعويض اية اخلدمة وبالتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض من مؤسسة التأمينات االجتماعية.  املسامهات
  خلدمة.ليس على املصرف أي التزامات أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض اية ا

  املؤونات  (ف)
 بيتم قيد املؤونات إذا، نتيجة حدث سابق، ترتب على املصرف موجب قانوين أو استنتاجي ميكن تقديره بشكل موثوق، وأنه من املحتمل أن يتوج

  اقتصادية إىل اخلارج لتسديد املوجب.  منافعإجراء تدفق 

  صايف إيرادات الفوائد  (ص)
د جلميع األدوات املالية باستثناء تلك املصنفة على أا حمتفظ ا للمتاجرة أو تلك املقاسة أو املحددة بالقيمة العادلة من يتم إثبات إيرادات وأعباء الفوائ

 كما ُتدرج باستخدام طريقة الفائدة الفعالة. بيان الدخلخالل األرباح الصافية يف "صايف إيرادات الفوائد" كـ "إيرادات فوائد" و "أعباء فوائد " يف 
أرباح على ضمن حركة القيمة العادلة خالل الفترة، "صايف  (FVTPL) أو اخلسارة رباحالفوائد على األدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األ

 ."رئأو اخلسا رباحبالقيمة العادلة من خالل األحمفظة األدوات املالية للمتاجرة 

ي ُيخفض بالضبط التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألداة املالية خالل العمر املتوقع لألداة املالية أو، عند هو السعر الذ (EIR) يةمعدل الفائدة الفعل
التعاقدية  أو املطلوبات املالية. كما تقدر التدفقات النقدية املستقبلية مبراعاة مجيع الشروط للموجوداتاإلقتضاء، لفترة أقصر، إىل صايف القيمة الدفترية 

    .داةلأل
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مجيع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة بني أطراف العقد واليت تكون إضافية وتنسب مباشرة إىل ترتيبات  يةيتضمن احتساب سعر الفائدة الفعل
دلة من خالل القيمة العااإلقراض املحددة، وتكاليف املعاملة، ومجيع األقساط األخرى أو اخلصومات األخرى. وفيما يتعلق باملوجودات املالية املدرجة ب

  .ألرباح أواخلسائر، ُتثبت تكاليف املعامالت يف الربح أو اخلسارة عند اإلعتراف األويلا
ملتدنية ائتمانيًا (أي اُتحتسب إيرادات الفوائد / أعباء الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على القيمة الدفترية اإلمجالية للموجودات املالية غري 

خبصوص املوجودات كلفة املطفأة للمطلوبات املالية. وتكلفة املطفأة لألصل املايل قبل التسوية ألي خمصص خسارة ائتمانية متوقعة) أو إىل التى أساس العل
ة املتدنية ائتمانيًا (أي إمجايل اليكلفة املطفأة للموجودات املتاملالية املتدنية ائتمانيًا، ُتحتسب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على ال

، فإن (POCI)شتريت وهي متدنية ائتمانيًا اخمصص خسائر اإلئتمان املتوقعة). أما خبصوص املوجودات املالية اليت نشأت أو  القيمة الدفترية ناقصًا
  ..لنقدية املستقبلية املتوقع استالمها من األصل املايلالتدفقات ا يف حتديد )ECLs) يعكس اخلسائر االئتمانية املتوقعة (EIRمعدل الفائدة الفعال (

 صايف إيرادات الرسوم والعموالت  (ق)

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

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

  .اخلدمات ُتحتسب أعباء الرسوم والعموالت فيما يتعلق باخلدمات عند استالم

 أرباح على حمفظة األوراق املالية للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائرصايف   (ر)

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

 توزيعات األرباح  (ش)

  .تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند إثبات حق استالم املدفوعات

  الضرائب  (ت)

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

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

اجلائز  غ غريلاألرباح 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 بإن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات يف ال
تزام الضرييب أو حتقيق لنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية االلاليت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسها. وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقًا ل

  املوجودات الضريبية املؤجلة.
االعتراف بينما يتم  .يتم االعتراف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقبًال

  ية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف ترتل مستقبًال عند احتساب الربح الضرييب.باملوجودات الضريب
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ك املوجودات ويتم ختفيضها يف حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من تل يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ البيانات املالية املوحدة
  كليًا.الضريبية جزئيًا أو 

نون ضريبة احيتسب املصرف مؤونة ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة على إيرادات املصرف املتحققة خارج أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقًا لق
من  %٧,٥ ، والذي حدد الضريبة مبعدل٢٠١٩نيسان  ٢٩الصادر عن وزارة املالية بتاريخ  ١٢٣٨/٣والقرار رقم  ٢٠٠٣/ لعام ٢٤الدخل رقم /

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

  النقد وما يوازي النقد  (ث)

  قات تعاقدية أساسية تقل عن ثالثة أشهر.يتضمن النقد وما يوازي النقد أرصدة ذات استحقا

  
 املقررات املحاسبية اهلامة واملصادر األساسية لعدم اليقني يف التقدير  -٤

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

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

ليت حيصل فيها ناجتة عن تعديل التقديرات املحاسبية يف الفترة املالية ايتم مراجعة التقديرات واالفتراضات اخلاصة ا بصورة مستمرة، يتم إجراء القيود ال
الية وفترات حلتعديل التقدير وذلك إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، أو يف فترة التعديل وفترات الحقة إذا كان التعديل يؤثر على الفترة ا

  الحقة. 

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

  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

امة يف هليتطلب من إدارة املصرف استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاا وتقدير خماطر الزيادة ا
رات ياس املستقبلية خلسائر اإلئتمان املتوقعة. إن أهم السياسات والتقديخماطر اإلئتمان للموجودات املالية بعد اإلعتراف األويل ا ومعلومات الق

  املستخدمة من قبل إدارة املصرف مفصلة أدناه:

  تقييم منوذج األعمال

عمال. ىل نتائج اختبار مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم واختبار منوذج األعيعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية 
يم لتحقيق هدف أعمال معني. ويتضمن هذا التقي حيدد املصرف منوذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة جمموعات املوجودات املالية معًا

دات وكيفية واحلكم الذي يعكس مجيع األدلة ذات الصلة مبا يف ذلك كيفية تقييم أداء املوجودات وقياس أدائها، واملخاطر اليت تؤثر على أداء املوج
ا قبل استحقاقها هإدارا. يراقب املصرف املوجودات املالية املقاسة بالكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واليت مت استبعاد

ل للمصرف حول ن التقييم املتواصلفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلدف من األعمال املحتفظ ا. وتعترب املراقبة جزءًا م
 منوذج يف ما إذا كان منوذج األعمال الذي يتم مبوجبه االحتفاظ باملوجودات املالية املتبقية مناسبًا، وإذا كان من غري املناسب ألن هناك تغيري

  األعمال وبالتايل يتم إدخال تغيريًا مستقبليًا لتصنيف تلك املوجودات.
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  ئتمانزيادة هامة يف خماطر اال

) شهرًا ملوجودات املرحلة األوىل، أو اخلسارة االئتمانية ١٢يتم قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة كمخصص يعادل اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة (
ئتمان بشكل كبري زيادة خماطر االعلى مدى العمر الزمين للموجودات من املرحلة الثانية أو املرحلة الثالثة. ينتقل األصل إىل املرحلة الثانية يف حال 

) ما الذي يشكل زيادة كبرية يف خماطر االئتمان. وعند تقييم ما إذا كانت ٩منذ االعتراف األويل. ال حيدد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
ولة واملدعومة كمية والنوعية املستقبلية املعقخماطر االئتمان ألي من املوجودات قد ارتفعت بشكل كبري، يأخذ املصرف يف االعتبار املعلومات ال

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

  إنشاء جمموعات من املوجودات ذات خصائص خماطر ائتمانية مماثلة

ياس خسائر االئتمان املتوقعة على أساس مجاعي، يتم جتميع األدوات املالية على أساس خصائص املخاطر املشتركة (مثل نوع األداة، عندما يتم ق
خل). ا درجة خماطر االئتمان، نوع الضمانات، تاريخ االعتراف األويل، الفترة املتبقية لتاريخ اإلستحقاق، الصناعة، املوقع اجلغرايف للمقترض،

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

  لية تعكس بشكل أفضل خصائص خماطر االئتمان املماثلة لتلك املجموعة من املوجودات.موجودات إىل حمفظة حا

  إعادة تقسيم املحافظ واحلركات بني املحافظ

كبرية) ليعد إعادة تقسيم املحافظ واحلركات بني املحافظ أكثر شيوعًا عند حدوث زيادة كبرية يف خماطر االئتمان (أو عندما تنعكس تلك الزيادة ا
) شهرًا إىل آخر، أو العكس، ولكنها قد حتدث أيضًا ضمن ١٢ايل تنتقل األصول من اخلسائر االئتمانية املتوقعة اليت تتراوح مدا بني (وبالت

) شهرًا أو مدى احلياة ولكن مقدار تغيريات اخلسائر ١٢املحافظ اليت يستمر قياسها على نفس األساس من اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدة (
  ئتمانية املتوقعة نظرًا الختالف خماطر االئتمان من املحافظ.اال

  املصادر الرئيسية للتقديرات غري املؤكدة   .ب)٤(

املبالغ املعترف ا  ىفيما يلي التقديرات الرئيسية اليت استخدمتها اإلدارة يف عملية تطبيق السياسات املحاسبية للمصرف واليت هلا التأثري األكثر أمهية عل
  لبيانات املالية:يف ا

  مبدأ االستمرارية:

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

  حدة حمضرة على أساس مبدأ االستمرارية.على االستمرار كمنشأة مستمرة. وبالتايل إن البيانات املالية املو

  حتديد القيم العادلة:

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

  من األحكام تعتمد على السيولة، التركيز، عوامل سوق غري أكيدة، افتراضات تسعري، وخماطر أخرى تؤثر على األداة املعنية.
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يت تكون فيها ري متوفرة، وبالتايل تنطبق يف احلاالت التستخدم املعطيات غري املنظورة يف قياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غ
حركة السـوق بتاريخ التقييم ضعيفة هذا إن وجدت، وجيب أن تبقى الغـاية من قيــاس القــيمة العــادلة نفسها، أي أن متثل السعر 

لى تم الوصول إىل املعطيات غري املنظورة باالعتماد عاملقبول للتفرغ عنها من مالك األدوات املالية أو صاحب االلتزام ملطلوبات أدوات مالية. ي
معينة  مأفضل املعلومات املتوفرة يف ظل الظروف املحيطة، واليت ميكن أن تتضمن املعلومات املتوفرة لدى املنشأة باإلضافة إىل تطبيق معدالت حس

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

 

صلة بكل لحتديد العدد والوزن النسيب للسيناريوهات، النظرة املستقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات / السوق وحتديد املعلومات املستقبلية ذات ا
  سيناريو

ياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة، يستخدم املصرف معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افتراضات احلركة املستقبلية ملختلف عند ق
  املحركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه املحركات على بعضها البعض.

  نسبة احتمال التعثر
ر عن السداد على االئتمانية املتوقعة. وتعترب نسبة احتمال التعثر تقديرًا الحتمالية التعث تشكل نسبة احتمال التعثر مدخًال رئيسيًا يف قياس اخلسارة

  مدى فتره زمنية معينة، واليت تشمل إحتساب البيانات التارخيية واالفتراضات والتوقعات املتعلقة بالظروف املستقبلية.

  اخلسارة يف حال التعثر

حقة وتلك للخسارة الناجتة عن التعثر يف السداد. وهو يستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية املستتعترب اخلسارة يف حال التعثر هي تقدير 
  اليت يتوقع املمول حتصيلها، مع األخذ يف اإلعتبار التدفقات النقدية من الضمانات اإلضافية والتعديالت االئتمانية املتكاملة.

  الثابتة: األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات

) أعاله إن املصرف يراجع األعمار اإلنتاجية يف اية كل فترة مالية. خالل الفترة مل تظهر أية مؤشرات تدعو ٣يف اإليضاح رقم ( موضحكما هو 
  إىل تغيري األعمار املقدرة للموجودات الثابتة.

  تدين قيمة املوجودات غري املالية وتكوين املؤونات الالزمة:

ك من خالل إجراء غري املالية وذلالراهنة اليت متر ا اجلمهورية العربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االستردادية لألصول  الظروفيف ظل 
ت . باعتقاد اإلدارة، ال توجد مؤشرات لتكوين مؤوناالدفترية هلذه األصول لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر على تدين قيمتها للقيممراجعة 

 دين إضافية.ت
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 لدى مصرف سورية املركزيأرصدة و نقد  -٥

 يتضمن هذا البند مايلي :

     كانون األول ٣١كما يف           ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف           
     )(مدققة ٢٠١٩          (غري مدققة)          
     ل.س.          ل.س.          

      ٤,٧٥٤,٨٥٤,٣١٦        ٤,٢٤٠,٣٩٣,٩٢٨   نقد يف اخلزينة
      ٥,٠٦٩,٦٥٨        -     ة*نقد يف الفروع املغلق

 أرصدة لدى بنوك مركزية:

      ٤٣,٠٨٢,٩٢٨,٣٩٥        ٦٠,٤٨٧,٩٠٤,٢٩٢   حسابات جارية وحتت الطلب  
      ٢,١٦٧,٢٠٢,٣٢٨        ٦,٢٤٤,٧٧٣,٦٧٨   ودائع ألجل وخاضعة إلشعار**  
      ٦,٣٠٢,٨٧٠,٣٨٩        ١١,٩٦١,٨٦٨,٤٨٠   احتياطي نقدي الزامي ***  

  )  ٦٣,٥١٦,٢٨٧(  )  ١٨٦,٧٤١,٧٥٦(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

     ٥٦,٢٤٩,٤٠٨,٧٩٩        ٨٢,٧٤٨,١٩٨,٦٢٢   املجموع

  السنةالفترة /فيما يلي احلركة على األرصدة لدى بنوك مركزية خالل 

    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةلفترة ال        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٥١,٥٥٣,٠٠١,١١٢       -         -        ٥١,٥٥٣,٠٠١,١١٢   الفترةبداية يف  كما الرصيد
      ٤٠,١٢٦,٠٦٠       -          -          ٤٠,١٢٦,٠٦٠    الفترةاألرصدة اجلديدة خالل 
  )  ٤٢,٨٨٢,٥٩٤,٢٦٠(     -          -      )٤٢,٨٨٢,٥٩٤,٢٦٠(  الفترةاألرصدة املسددة خالل 

      ٣٥,٦٦٨,٢٢٢,٨٦٨       -          -        ٣٥,٦٦٨,٢٢٢,٨٦٨    الفترةالتغري خالل 
      ٣٤,٣١٥,٧٩٠,٦٧٠       -          -        ٣٤,٣١٥,٧٩٠,٦٧٠  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

      ٧٨,٦٩٤,٥٤٦,٤٥٠       -          -        ٧٨,٦٩٤,٥٤٦,٤٥٠    الفترةالرصيد كما يف اية 
 

    (مدققة) ٢٠١٩ون األول كان ٣١للسنة املنتهية يف        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٥٣,٤٧٢,٧٢٩,٢٨٤       -         -        ٥٣,٤٧٢,٧٢٩,٢٨٤   سنةالبداية يف  كما الرصيد
      ١,٧٢١,٨٣٩,١١٥       -          -          ١,٧٢١,٨٣٩,١١٥    األرصدة اجلديدة خالل السنة
  )  ١٢,٨٨٠,٥٧٧,٥٢٩(     -          -      )١٢,٨٨٠,٥٧٧,٥٢٩(  األرصدة املسددة خالل السنة

    ٩,٢٨٦,٩٦٨,٣١٨       -          -          ٩,٢٨٦,٩٦٨,٣١٨    التغري خالل السنة
  )  ٤٧,٩٥٨,٠٧٦(     -          -      )  ٤٧,٩٥٨,٠٧٦(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٥١,٥٥٣,٠٠١,١١٢       -          -        ٥١,٥٥٣,٠٠١,١١٢    الرصيد كما يف اية السنة
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  السنة الفترة / ألرصدة لدى بنوك مركزية خالللصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة فيما يلي احلركة على خم

    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةلفترة ال        
    املجموع          ة الثالثةاملرحل          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٦٣,٥١٦,٢٨٧        -         -         ٦٣,٥١٦,٢٨٧   الفترةبداية يف  كما الرصيد
  اخلسائر االئتمانية املتوقعة على 

     ٣,٩١٤,٢٩٨        -          -         ٣,٩١٤,٢٩٨    الفترةاألرصدة اجلديدة خالل   
  ملتوقعة علىاملسترد من اخلسائر االئتمانية ا

  )  ٣٤,٦٠٥,٥٥٩(      -          -      )  ٣٤,٦٠٥,٥٥٩(  الفترةاألرصدة املسددة خالل   
    ١١٩,٣١١,١٧١        -          -         ١١٩,٣١١,١٧١    الفترةالتغري خالل 

    ٣٤,٦٠٥,٥٥٩        -          -         ٣٤,٦٠٥,٥٥٩  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ١٨٦,٧٤١,٧٥٦        -          -         ١٨٦,٧٤١,٧٥٦    الفترةالرصيد كما يف اية 
  

    (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة املنتهية يف        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ١٨,٤٠٠,٠٣٠        -         -         ١٨,٤٠٠,٠٣٠   سنةالبداية يف  كما الرصيد
  الئتمانية املتوقعة على اخلسائر ا

     ٤٣,٥٣٤,٦٨٩        -          -         ٤٣,٥٣٤,٦٨٩    األرصدة اجلديدة خالل السنة  
  املسترد من اخلسائر االئتمانية املتوقعة على

  )  ١٣,٦٨١,٣٧٨(      -          -      )  ١٣,٦٨١,٣٧٨(  األرصدة املسددة خالل السنة  
    ٩٤٦,١٥,٢٦٢        -          -         ١٥,٢٦٢,٩٤٦    التغري خالل السنة

    ٦٣,٥١٦,٢٨٧        -          -         ٦٣,٥١٦,٢٨٧    الرصيد كما يف اية السنة

، حيث مت شطب مبلغ النقد ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما يف ) الشهباء مول –ع (حلب النقد املوجود يف الفر الفروع املغلقة يف مبلغ نقدميثل   *
  النقد. بعد الدخول إىل الفرع والتأكد من فقدان ٢٠٢٠حزيران  ٣٠كما يف 

لرية سورية، وأرصدة  ٢,٢٤٨,٣٠٢باللرية السورية جمموعها من أرصدة  ٢٠١٩كانون األول  ٣١يتكون النقد يف الفروع املغلقة كما يف   
  . ٢٠١٩كانون األول  ٣١لرية سورية حسب سعر الصرف كما يف  ٢,٨٢١,٣٥٦بالعمالت األجنبية يبلغ جمموعها مقومًا باللرية السورية 

 مؤقتًا نتيجة للظروف االستثنائية اليت متر ا اجلمهورية العربية السورية، وذلك بعد احلصول على موافقة مصرف يف الفروع املغلقة العملإيقاف مت   
  سورية املركزي على إيقاف العمل فيها مؤقتًا حلني زوال تلك الظروف لتعود بعدها إىل اخلدمة.

تأمني إال أن احتمالية عدم دفع التعويض من قبل شركة التأمني نتيجة األوضاع األمنية السائدة يف  وعلى الرغم من أن تلك األرصدة مغطاة بعقود  
(مقابل مبلغ  ٢٠٢٠جزيران  ٣٠وقام املصرف بعكس املؤونات املحتجزة كما يف  مناطق الفروع املغلقة جعلت املصرف يقوم باحتجاز مؤونات

تغطي املخاطر اليت ال تشملها بوليصة  ، تظهر ضمن خمصص املخاطر املحتملة،)٢٠١٩ كانون األول ٣١لرية سورية كما يف  ٥,٠٦٩,٦٥٨
  اإليضاحراجع ( التأمني وذلك لسد أي ضرر قد يصيب املصرف أو فروعه املنتشرة يف املحافظات على اختالف طبيعته أو قيمته

    ).١٧رقم 



 

- ٣٢ - 

(مقابل مبلغ  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠أشهر كما يف  ةثالثعن يد فترة تزل لرية سورية خال ٦,٢٤٤,٧٧٣,٦٧٨يشمل هذا البند مبلغ   **
  .)٢٠١٩كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ٢,١٦٧,٢٠٢,٣٢٨

على شكل  باحتياطي إلزامي لدى مصرف سورية املركزي ، على البنك االحتفاظاليت ختضع هلا املصارف العاملة يف سوريةنظمة األقوانني ولل وفقًا  ***
لرية  ١١,٩٦١,٨٦٨,٤٨٠ مبلغ ٢٠٢٠ حزيران ٣٠د، وقد بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية املركزي كما يف ودائع من دون فوائ

 ٢٠٢٠كانون الثاين  ٢١/م.ن) تاريخ ٧ىل قرار جملس النقد والتسليف رقم (‘استنادًا ط ودائع العمالء من متوس %٥ سورية واليت متثل نسبة
 ٥٩٣٨ىل القرار الصادر عن رئاسة جملس الوزراء رقم إباالستناد ) ٢٠١٩كانون األول  ٣١ ة كما يفسوريلرية  ٦,٣٠٢,٨٧٠,٣٨٩مقابل مبلغ (

  التشغيلية. املصرفإن هذا االحتياطي إلزامي وال يتم استعماله خالل أنشطة  .٢٠١١ أيار للعام ٢ الصادر بتاريخ
  
 صارفاملأرصدة لدى    -٦

 مايلي:يتضمن هذا البند 

     (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف     
    املجموع      مصارف خارجية      مصارف حملية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٢٩,٦٩٦,٠٣٩,٥٤٩        ٧,٥٩٦,١٥٩,٨٨٨        ٢٢,٠٩٩,٨٧٩,٦٦١    حسابات جارية وحتت الطلب
  ١٤٧,٨٧٤,٨١٤,٥١٣    ١٣١,٦٩٩,٠٣٠,٣٧١        ١٦,١٧٥,٧٨٤,١٤٢    أقل) أشهر أو ثالثةودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فترة 

  )  ٦٤٧,٤٣٦,٨٤٠(  )  ٣٩٣,٤٩٧,٦٨٤(    )  ٢٥٣,٩٣٩,١٥٦(  خسائر ائتمانية متوقعة خمصص

      ١٧٦,٩٢٣,٤١٧,٢٢٢    ١٣٨,٩٠١,٦٩٢,٥٧٥        ٣٨,٠٢١,٧٢٤,٦٤٧  
  

    )(مدققة ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما يف     
    املجموع      مصارف خارجية      مصارف حملية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٩,٣٧٦,١٤٣,٧٣٠       ١,٤٢٤,٥٣٣,٠٥٨      ٧,٩٥١,٦١٠,٦٧٢    رية وحتت الطلبحسابات جا
    ٣٥,٤٦٢,٧٩٩,٥٨٥       ٣١,٥٥٣,٢٢٦,٤١٥      ٣,٩٠٩,٥٧٣,١٧٠    ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل)

  )  ٩٤,٥٢٩,٧٥٢(  )  ٥٦,١٩٧,٣٧١(  )  ٣٨,٣٣٢,٣٨١(  خسائر ائتمانية متوقعة خمصص

      ,٤٤,٧٤٤,٤١٣,٥٦٣       ٣٢,٩٢١,٥٦٢,١٠٢      ٤٦١,٨٥١١١,٨٢٢    
  

  السنة: الفترة / فيما يلي احلركة على األرصدة لدى املصارف خالل
    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةلفترة ال        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٤٤,٨٣٨,٩٤٣,٣١٥       -       ١٤,٢٧٢,٨٩٨,٨٢٤      ٣٠,٥٦٦,٠٤٤,٤٩١   الفترةبداية يف  كما الرصيد
  ١١٣,٣١٣,٤٦٠,٦٨٢       -        ١٩,٩٣٠,٤٥٢,٧٨٠      ٩٣,٣٨٣,٠٠٧,٩٠٢    الفترةاألرصدة اجلديدة خالل 
  )١١٨,٧٦١,٦١٤,٤٠٢(     -      )١٣,٩٨٣,٥٨٠,٤٦١(  )١٠٤,٧٧٨,٠٣٣,٩٤١(  الفترةاألرصدة املسددة خالل 

    ٤١,١١٩,٠١٢,٣٠٩       -          ٥٤٨,٣٧١,٦٠٦      ٤٠,٥٧٠,٦٤٠,٧٠٣    الفترةالتغري خالل 
    ٩٧,٠٦١,٠٥٢,١٥٨       -          -        ٩٧,٠٦١,٠٥٢,١٥٨    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

  ٦٢١٧٧,٥٧٠,٨٥٤,٠       -        ٢٠,٧٦٨,١٤٢,٧٤٩    ١٥٦,٨٠٢,٧١١,٣١٣    الفترةالرصيد كما يف اية 



 

- ٣٣ - 

  
    (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة املنتهية يف        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٣٦,٢٦١,٥٩٣,٢٢٢       ٣١٠,٦٧٨,٣١٠       -        ٣٥,٩٥٠,٩١٤,٩١٢   سنةالبداية يف  كما الرصيد
    -      )  ٣,٨١٥,٨٩١(      -          ٣,٨١٥,٨٩١    إىل املرحلة األوىل  ما مت حتويله

    -      )  ٢٨٠,٦٤٢,٢٩٨(      ٩٧٣,٢١١,٤٧٥    ) ٦٩٢,٥٦٩,١٧٧(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    ٣٢,١٨٠,١٧٢,٥٣٣       -        ١٢,٢٣٦,٥٥٧,٥٢٨      ١٩,٩٤٣,٦١٥,٠٠٥    األرصدة اجلديدة خالل السنة
  )  ٢٥,٨٥٢,٤٧٣,١٢٣(     ٥٦,٤١٦,٤٦٥    )  ٢٤٤,٣٣٦(  )٢٥,٩٠٨,٦٤٥,٢٥٢(  األرصدة املسددة خالل السنة

    ٢,٣٣٢,٢٨٧,٢٦٩       -          ١,٠٦٣,٣٧٤,١٥٧      ١,٢٦٨,٩١٣,١١٢    التغري خالل السنة
  )  ٨٢,٦٣٦,٥٨٦(  )  ٨٢,٦٣٦,٥٨٦(      -          -    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٤٤,٨٣٨,٩٤٣,٣١٥       -          ٨٢٤,٨٩٨١٤,٢٧٢,    ٣٠,٥٦٦,٠٤٤,٤٩١      الرصيد كما يف اية السنة
  

  السنة:الفترة / ألرصدة لدى املصارف خالل لفيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةلفترة ال        
    جموعامل          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٩٤,٥٢٩,٧٥٢       -         ١٣,١٢٢,٨٨٢        ٨١,٤٠٦,٨٧٠   الفترةبداية يف  كما الرصيد
  اخلسائر االئتمانية املتوقعة على 

    ٥٣٧,٦٥٣,٣٥٠       -          ٤٩,٠٨٩,٥٣٩        ٤٨٨,٥٦٣,٨١١    الفترةاجلديدة خالل  األرصدة  
  املتوقعة على املسترد من اخلسائر االئتمانية

  )  ١٤٧,٢٧٨,٨٥٧(     -      )  ٨,٨٠٤,٠٩٣(  )  ١٣٨,٤٧٤,٧٦٤(  الفترةاملسددة خالل  رصدةاأل  
    ٦٧,١٣١,٧٦٨       -          ٧٩٥,١٧٨        ٦٦,٣٣٦,٥٩٠    الفترةالتغري خالل 

    ٩٥,٤٠٠,٨٢٧       -          -          ٩٥,٤٠٠,٨٢٧  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٦٤٧,٤٣٦,٨٤٠       -          ٥٤,٢٠٣,٥٠٦        ٩٣,٢٣٣,٣٣٤٥    الفترةالرصيد كما يف اية 
   



 

- ٣٤ - 

    (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة املنتهية يف        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٣٤,٠٧٤,٤٥٧       ٥,٥٤٣,٣٩٦       -          ٢٨,٥٣١,٠٦١   سنةالبداية يف  كما الرصيد
    -      )    ٦٨,١٠٤(      -            ٦٨,١٠٤    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٥,٠٠٧,٣٠٨(      ٥,١٩٩,٦٧٤    ) ١٩٢,٣٦٦(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
  اخلسائر االئتمانية املتوقعة على 

    ٧٤,١٣٨,٣٥٠       -          ٧,٩١٩,٤٣٠        ٦٦,٢١٨,٩٢٠    اجلديدة خالل السنة األرصدة  
  املسترد من اخلسائر االئتمانية املتوقعة على

  )  ٢٥,٥٣١,٦٩٥(  )  ٤٦٧,٩٨٤(  )  ٦٨٨,٥١٨(  )  ٢٤,٣٧٥,١٩٣(  املسددة خالل السنة رصدةاأل  
    ٦,٣٨٢,٦٠٩       -          ٦٩٢,٢٩٦        ٥,٦٩٠,٣١٣    التغري خالل السنة

    ٥,٤٦٦,٠٣١       -          -          ٥,٤٦٦,٠٣١  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٩٤,٥٢٩,٧٥٢       -          ١٣,١٢٢,٨٨٢        ٨١,٤٠٦,٨٧٠    الرصيد كما يف اية السنة

لرية  ٧,٩٥١,٦١٠,٦٧٢(مقابل  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف لرية سورية  ٢٢,٠٩٩,٨٧٩,٦٦١بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال تتقاضى فوائد 
  ).٢٠١٩كانون األول  ٣١سورية كما يف 

  .٢٠١٩كانون األول  ٣١وكما يف  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠لقاء اعتمادات مستندية كما يف  مقيدة السحبال يوجد أرصدة 

  .٢٠١٩كانون األول  ٣١والسنة املنتهية يف  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠ال توجد أرصدة معدومة خالل الفترة املنتهية يف 
  
 إيداعات لدى املصارف  -٧

  يتضمن هذا البند ما يلي:
    (غري مدققة) ٠٢٠٢ حزيران ٣٠ كما يف      
    املجموع      مصارف خارجية      مصارف حملية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  ١٨,٦٣٨,٤٧٠,٣٨٧  ١٢,٠٦٣,٠١٠,٩٦٢    ٦,٥٧٥,٤٥٩,٤٢٥  أشهر) ثالثةودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من 
  )    ٩١,٨٤٧,٠٩٢(  )  ٦٢٩,٧٧٧,٧٩(  )  ٦٢,٠٦٩,٢٩٦(  خسائر ائتمانية متوقعة خمصص

    ١٨,٥٤٦,٦٢٣,٢٩٥  ١٢,٠٣٣,٢٣٣,١٦٦    ١٢٩,٦,٥١٣,٣٩٠    
  

    )(مدققة ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما يف       
    املجموع      مصارف خارجية      مصارف حملية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٢٤,٥١٤,٩٧٢,٦٩١    ٢٠,٠٩٤,٣١٦,٣٢٥    ٤,٤٢٠,٦٥٦,٣٦٦  ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر)
  )  ١٢٢,٥٩٥,٢٥٦(  )  ٥٠,٦٩٠,٧٦٢(  )  ٧١,٩٠٤,٤٩٤(  توقعة خمصص خسائر ائتمانية م

    ٢٤,٣٩٢,٣٧٧,٤٣٥    ٢٠,٠٤٣,٦٢٥,٥٦٣    ٤,٣٤٨,٧٥١,٨٧٢    



 

- ٣٥ - 

  

  السنة: الفترة / فيما يلي احلركة على اإليداعات لدى املصارف خالل

    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةلفترة ال        
    املجموع          املرحلة الثالثة          لة الثانيةاملرح         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٢٤,٥١٤,٩٧٢,٦٩١       -       ١٢,٦٢٢,٣٤٨,١٤٨      ١١,٨٩٢,٦٢٤,٥٤٣   الفترةبداية يف  كما الرصيد
    ١٥,١٠٦,٦٦٩,٩٣٥       -          ٩,٥٣١,٢١٠,٥١٠        ٥,٥٧٥,٤٥٩,٤٢٥    الفترةاإليداعات اجلديدة خالل 

  )  ٤٣,٨٠٩,١٥٧,٧٦٦(     -      )١٠,٠٩٠,٥٤٧,٦٩٨(  )٣٣,٧١٨,٦١٠,٠٦٨(  الفترةاعات املسددة خالل اإليد
    ٢٢,٨٢٥,٩٨٥,٥٢٧       -          -        ٢٢,٨٢٥,٩٨٥,٥٢٧    يجة تغري أسعار الصرفتتعديالت ن

    ١٨,٦٣٨,٤٧٠,٣٨٧       -        ١٢,٠٦٣,٠١٠,٩٦٠        ٦,٥٧٥,٤٥٩,٤٢٧    الفترةالرصيد كما يف اية 
  

    (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١املنتهية يفللسنة         
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٢٨,٨٤٢,١١٩,٠٢٣       -         -        ٢٨,٨٤٢,١١٩,٠٢٣   سنةالبداية يف  كما الرصيد
    -         -          ١,٣٢٢,٢٥٧,٣٦٦    )  ١,٣٢٢,٢٥٧,٣٦٦(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

    ١٩,٢٤٨,٥٩٩,٠٦٤       -          ٩,٨٨٧,٦٦١,٤٦٢        ٩,٣٦٠,٩٣٧,٦٠٢    اإليداعات اجلديدة خالل السنة
  )  ٢٤,٩٨٨,١٧٤,٧١٦(     -          -      )٢٤,٩٨٨,١٧٤,٧١٦(  اإليداعات املسددة خالل السنة

    ٤١٢,٤٢٩,٣٢٠,١       -          ٢٠١,٤١٢,٤٢٩,٣        -      التغري خالل السنة

    ٢٤,٥١٤,٩٧٢,٦٩١       -        ٨١٢,٦٢٢,٣٤٨,١٤      ٣١١,٨٩٢,٦٢٤,٥٤    الرصيد كما يف اية السنة

  :السنة الفترة / يداعات لدى املصارف خالللإلفيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠يف املنتهية أشهر  ستةال ةلفتر        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ١٢٢,٥٩٥,٢٥٦       -         ٣١,٣٤٦,١٢١        ٩١,٢٤٩,١٣٥   الفترةبداية يف  كما الرصيد
  اخلسائر االئتمانية املتوقعة على 

    ٨٣,١٣٠,٨٦٣       -          ٢٣,٥٢٨,١٣٠        ٥٩,٦٠٢,٧٣٣    الفترة اجلديدة خالل اإليداعات  
  املسترد من اخلسائر االئتمانية املتوقعة على

  )  ١٧٦,١١٣,٣٣٨(     -      )  ٢٥,٠٩٦,٤٥٦(  )  ١٥١,٠١٦,٨٨٢(  الفترةاملسددة خالل اإليداعات   
    ٦٢,٢٣٤,٣١١       -          -          ٦٢,٢٣٤,٣١١  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٩١,٨٤٧,٠٩٢       -          ٢٩,٧٧٧,٧٩٥        ٦٢,٠٦٩,٢٩٧    الفترةالرصيد كما يف اية 
   



 

- ٣٦ - 

    (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة املنتهية يف        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٣٣,٠٩٠,٤٣٦       -         -          ٣٣,٠٩٠,٤٣٦   سنةالبداية يف  كما الرصيد
    -         -          ٢٩٧,٥٠٤    )  ٢٩٧,٥٠٤(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
  اخلسائر االئتمانية املتوقعة على 

    ٦٤,٢٦٣,١٢١       -          ٢٤,٥٦٧,٠٣٨        ٣٩,٦٩٦,٠٨٣    اجلديدة خالل السنة اإليداعات  
  املسترد من اخلسائر االئتمانية املتوقعة على

  )  ٢٢,٢٢٤,٢٩٤(     -          -      )  ٢٢,٢٢٤,٢٩٤(  خالل السنةاملسددة اإليداعات   
    ٤٧,٤٦٥,٩٩٣       -          ٦,٤٨١,٥٧٩        ٤٠,٩٨٤,٤١٤    التغري خالل السنة

    ١٢٢,٥٩٥,٢٥٦       -          ٣١,٣٤٦,١٢١        ٩١,٢٤٩,١٣٥    الرصيد كما يف اية السنة
  
   مصارفقروض لل  -٨

  يتكون هذا البند مما يلي:
    (غري مدققة) ٠٢٢٠ حزيران ٣٠كما يف      
    املجموع      مصارف خارجية      مصارف حملية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٢٨,٤١٩,٦٣٥,٨٢٩        ٢٨,٤١٩,٦٣٥,٨٢٩        -        القروض

  )  ٩,٥٧٩,٦٣٥,٩١٧(  )  ٩,٥٧٩,٦٣٥,٩١٧(      -      فوائد معلقة

  )  ٩,٩٤٧,٨١٧,٩٨٧(  )  ٩,٩٤٧,٨١٧,٩٨٧(      -      خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 

        -        ٨,٨٩٢,١٨١,٩٢٥        ٨,٨٩٢,١٨١,٩٢٥    

  
   )(مدققة ٩٢٠١كانون األول  ٣١كما يف      

    املجموع      مصارف خارجية      مصارف حملية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٩,٦١٥,٦٥٦,٥١٤        ٩,٦١٥,٦٥٦,٥١٤        -        القروض

  )  ٣,٠٧٥,٦٥٦,٥١٤(  )  ٣,٠٧٥,٦٥٦,٥١٤(      -      فوائد معلقة

  )  ٣,٤٥٣,٢٢٣,٤٨٠(  )  ٣,٤٥٣,٢٢٣,٤٨٠(      -      نية متوقعة خمصص خسائر ائتما

      -    ٣,٠٨٦,٧٧٦,٥٢٠    ٣,٠٨٦,٧٧٦,٥٢٠    

   



 

- ٣٧ - 

  السنة: الفترة / لمصارف خاللالقروض لفيما يلي احلركة على 

    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠يف املنتهية أشهر  ستةال ةلفتر        
    املجموع          حلة الثالثةاملر          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٩,٦١٥,٦٥٦,٥١٤        ٤,٩٦٨,٠٨٩,٢١٨       ٤,٦٤٧,٥٦٧,٢٩٦       -     الفترةبداية يف  كما الرصيد
    ٤٣٠,٣٩٤,٢٥١        ٢٢٢,٣٧٠,٣٦٣        ٢٠٨,٠٢٣,٨٨٨       -      الفترةالتغري خالل 

    ١٨,٣٧٣,٥٨٥,٠٦٤        ٩,٤٩٣,٠١٨,٩٣٢        ١٣٢,٥٦٦٨,٨٨٠,       -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٢٨,٤١٩,٦٣٥,٨٢٩      ١٤,٦٨٣,٤٧٨,٥١٣        ١٣,٧٣٦,١٥٧,٣١٦       -      الفترةلرصيد كما يف اية ا

  
    )دققة(م ٢٠١٩كانون األول  ٣١ للسنة املنتهية يف        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
    ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٩,١٣٦,٩٢٣,٦٦١       ٢,٨٩٣,٣٥٩,١٧٩       -          ٦,٢٤٣,٥٦٤,٤٨٢   سنةالبداية يف  كما الرصيد
    -         -          ٤,٤١٦,١٧٩,٧٥٣    )  ٤,٤١٦,١٧٩,٧٥٣(  ثانيةما مت حتويله إىل املرحلة ال

    -         ١,٨٢٧,٣٨٤,٧٢٩      -      )  ١,٨٢٧,٣٨٤,٧٢٩(  لثةما مت حتويله إىل املرحلة الثا
    ٤٧٨,٧٣٢,٨٥٣       ٢٤٧,٣٤٥,٣١٠        ٢٣١,٣٨٧,٥٤٣        -      التغري خالل السنة

    ٩,٦١٥,٦٥٦,٥١٤       ٤,٩٦٨,٠٨٩,٢١٨        ٤,٦٤٧,٥٦٧,٢٩٦        -      لرصيد كما يف اية السنةا

ن تمويل باعتباره مصرفًا وسيطًا وهو ميثل جزء ممليون دوالر أمريكي مت صرفه عن طريق املصرف الدويل للتجارة وال ١٥متثل القروض للمصارف مبلغ 
بتحويل  ةقرض ممنوح من جتمع مصريف خارجي لشركة حملية. إن املبلغ مغطى بضمانات من البنوك املقرضة مبوجب اتفاقية التجمع املصريف. قامت اإلدار

من خمصص خماطر حمتملة إىل خمصص  ٢٠١٨م رية خالل عاولرية س ٢,٠٧١,٠٠٠,٠٠٠و ٢٠١٩لرية سورية خالل عام  ١,٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠مبلغ 
تصنيف لاخلسائر االئتمانية املتوقعة للقروض للمصارف مبا يعادل قيمة الضمانات املقدمة من أربعة مصارف من التجمع املصريف اخلارجي بعد أخذ ا

ف الضمانة ائد املرصدة على القروض واليت تزيد عن سق، باإلضافة إىل حتويل كامل الفواالئتماين للمصارف وتاريخ التعامالت السابقة معها باالعتبار
  .إىل فوائد معلقة ٢٠٢٠ حزيران ٣٠منذ بداية عدم التزام الشركة لغاية 

  :السنة الفترة / لمصارف خاللللقروض لفيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

    مدققة) (غري ٢٠٢٠ حزيران ٣٠يف املنتهية أشهر  ستةال ةلفتر        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٣,٤٥٣,٢٢٣,٤٨٠       ٣,٣٧٨,٨٢٨,٨٧٩       ٧٤,٣٩٤,٦٠١       -      الفترةبداية يف  كما الرصيد
    ٢,٧٠٦,٣١١,٥٠٢     ٢,٥٦٦,٧١٦,٩٥٦        ١٣٩,٥٩٤,٥٤٦        -      خالل الفترةالتغري 

    ٣,٧٨٨,٢٨٣,٠٠٥       ٣,٧٨٨,٢٨٣,٠٠٥        -          -    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٩,٩٤٧,٨١٧,٩٨٧       ٩,٧٣٣,٨٢٨,٨٤٠        ٢١٣,٩٨٩,١٤٧        -      الفترةالرصيد كما يف اية 
   



 

- ٣٨ - 

  
    (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١ للسنة املنتهية يف        
    املجموع          املرحلة الثالثة          ثانيةاملرحلة ال         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٢,١٤٥,٢٥٣,٧٧٣       ٢,٠٧١,٣٢٨,٨٣٨       -          ٧٣,٩٢٤,٩٣٥   سنةالبداية يف  كما الرصيد
    -         -          ٧٣,٩٢٤,٩٣٥    )  ٧٣,٩٢٤,٩٣٥(  نيةما مت حتويله إىل املرحلة الثا

  )    ٣٠,٢٩٣(  )  ٤٩٩,٩٥٩(      ٤٦٩,٦٦٦        -      التغري خالل السنة
  صص املحول من خم

    ١,٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠       ١,٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠        -          -      ملخاطر املحتملةا  

    ٣,٤٥٣,٢٢٣,٤٨٠       ٣,٣٧٨,٨٢٨,٨٧٩        ٧٤,٣٩٤,٦٠١        -      الرصيد كما يف اية السنة

  
  السنة:الفترة / فيما يلي حركة الفوائد املعلقة خالل 

     كانون األول ٣١كما يف           زيرانح ٣٠كما يف           
     )دققة(م ٩٢٠١          (غري مدققة) ٢٠٢٠          
     ل.س.          ل.س.          

      ٢,٥٩٦,٩٢٣,٦٦١       ٣,٠٧٥,٦٥٦,٥١٤    الفترة / السنةالرصيد كما يف بداية 
      ٤٧٨,٧٣٢,٨٥٣        ٤٣٠,٣٩٤,٢٥١    الفترة / السنةخالل  إضافات

    -          ٠٧٣,٥٨٥,١٥٢,٦    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

      ٣,٠٧٥,٦٥٦,٥١٤        ٩,٥٧٩,٦٣٥,٩١٧    الفترة / السنةالرصيد كما يف اية 
   



 

- ٣٩ - 

 التسهيالت االئتمانية املباشرةصايف   –٩

  يتضمن هذا البند مايلي:
     كانون األول ٣١كما يف           ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف           
    (مدققة) ٩٢٠١          (غري مدققة)           
    ل.س.          ل.س.          

  الشركات الكربى:
      ٦,٠٢٨,٠٣٣,٥٤٤        ١٦,٨١٦,٦٢٤,٦١١   جارية مدينة حسابات  
      ٢٨,٤١٧,٨١٨,١٤٠        ٣٣,٤٢٩,٤٧٧,١٠٠    وسلف قروض  
      ٨,٦٨٢,٣٤١,٥٥٧        ٦,٩٧٥,٨٦٧,٤٧٤    * سندات حمسومة  
      ٥٥,٨٠٤,٢٢٣        ٧١,١٨٧,٥٢٨    حسابات دائنة صدفة مدينة  
        ٩٩٧,٤٦٤,٤٣,١٨٣        ٥٧,٢٩٣,١٥٦,٧١٣      

  املؤسسات الصغرية واملتوسطة:
      -            ١١٦,٦٨٢   جارية مدينة حسابات  
      ٥٠٦,٧٥١,٢٣١        ٧٤٢,٣٥٢,٧٣٩    وسلف قروض  
      ٢٣١,٢٤٤,٥٢٣        ٤٤١,٧١٨,٨١٥    * سندات حمسومة  
        ٤٣٩,٢٣٤          ٤٨٦,٦٢٢    حسابات دائنة صدفة مدينة  
      ٧٣٨,٤٣٤,٩٨٨        ١,١٨٤,٦٧٤,٨٥٨      

  األفراد:
      ٤,١٣٢,٦٢٧,٧٨٩       ٤,٥٨٢,٢٢٥,٩٦٧    وسلف قروض  
        ١٣٣,٥٥٧        ٢٤٥,٢٥٤    حسابات دائنة صدفة مدينة  
        ٨٠٤,٥٢٩        ٢,٤٦١,٩٣٦    بطاقات ائتمان  
        ,٤,١٣٣,٥٦٥,٨٧٥        ١٥٧,٩٣٣٤٤,٥٨      

      ٤٨,٠٥٥,٩٩٨,٣٢٧        ٦٣,٠٦٢,٧٦٤,٧٢٨    إمجايل التسهيالت االئتمانية
  )    ٦,١٧٨,٢٢٣,٨٩٤(  )  ١٢,٤٣٠,٣٨٦,٦٠٦(  قعة خسائر ائتمانية متو خمصص

  )    ٥,٧٠٩,٧٦٩,٩٢٥( )  ١٢,٣٢٩,٧٤٣,٠١١(  فوائد معلقة

      ٣٦,١٦٨,٠٠٤,٥٠٨        ٣٨,٣٠٢,٦٣٥,١١١    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة

 ٢٠٢٠ حزيران ٣٠رية سورية كما يف ل ١٨٣,٩٩٥,١٣٩زيل الفوائد والعموالت املقبوضة مقدمًا البالغة ـبعد تن السندات املحسومة صايفبلغ   *
  .)٢٠١٩ كانون األول ٣١لرية سورية كما يف  ٣٧١,٢١٨,٩٣١مقابل (

  
   



 

- ٤٠ - 

  :خالل الفترة/ السنة باشرةاملئتمانية االتسهيالت فيما يلي احلركة على أرصدة ال
    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠        
    املجموع          الثةاملرحلة الث          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٤٨,٠٥٥,٩٩٨,٣٢٧     ١٠,٦٦٦,٥٩٧,٠٦٩      ١٣,٣٠٤,٩٧٧,٢٣٢      ٢٤,٠٨٤,٤٢٤,٠٢٦    فترةالبداية يف  كما الرصيد
     -          -      )  ٤٩٠,٢٥٣,٣٨١(     ٤٩٠,٢٥٣,٣٨١    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

    -          -          ٨,٨٧١,٤٦٣,٨٥١    )  ٨,٨٧١,٤٦٣,٨٥١(  يةما مت حتويله إىل املرحلة الثان
    -          ٤٩,٩١٤,٥٦٧    )    ٥٨,٧٨٢(  )  ٤٩,٨٥٥,٧٨٥(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة
    ٩,٣٤٧,٧٤٢,٧٤٩        -          ٣,٦٩٢,٤٨٢,٥٢١       ٥,٦٥٥,٢٦٠,٢٢٨    فترةالتسهيالت اجلديدة خالل ال
  )  ١٩,٧١٣,٣٩١,٥٤٨(  )  ١٢,٣٨٢,١٤٠,٧٢٣(  )  ٣,١٤٩,٨٥٣,٥٠٩(  )  ٤,١٨١,٣٩٧,٣١٦(  فترةالتسهيالت املسددة خالل ال

    ١٣,٤١٩,٦٦٠,٨٢٣        ١٢,١١٧,٩٠١,٠٦٨        ١,٠٣٢,٢٩٦,٧٨٣       ٢٦٩,٤٦٢,٩٧٢    ةالتغري خالل الفتر
  )    ٦٣,٧٥٤(  )    ٦٣,٧٥٤(      -         -      التسهيالت املعدومة

    ١١,٩٥٢,٨١٨,١٣١        ٨,١٣١١١,٩٥٢,٨١        -         -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٦٣,٠٦٢,٧٦٤,٧٢٨        ٢٢,٤٠٥,٠٢٦,٣٥٨        ٢٣,٢٦١,٠٥٤,٧١٥       ١٧,٣٩٦,٦٨٣,٦٥٥    ةالرصيد كما يف اية الفتر
  

    )(مدققة ٩٢٠١كانون األول  ٣١        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٣٦,٨٨٣,٤٥٨,٩١٢        ١٠,٨١٢,٣٥٦,٣٠٣        ١٢,١٦٧,٤١٢,٦٠٧       ١٣,٩٠٣,٦٩٠,٠٠٢    سنةالبداية يف  كما الرصيد
     -      )  ١١٥,٥٩٩,٠٥٦(  )  ٨٤٤,٣٤٣,٠٢٤(     ٩٥٩,٩٤٢,٠٨٠    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ١٣١,٧٩٦,٥٦٩(      ٢,٢٢٢,٧٠٩,٢٢٩    )  ٢,٠٩٠,٩١٢,٦٦٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -          ٥٦٩,٤٣٠,١٨٨    )  ٥٦٩,٤٣٠,١٨٨(     -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    ٢٢,٩١٦,٣٣٩,٤٤٩        -          ٦,٥٠٠,٧٤٨,٧٩٣       ١٦,٤١٥,٥٩٠,٦٥٦    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ١٤,١٣١,١٩٦,٦٢٤(  )  ١,٨٠٤,٩٨٦,٥٨٤(  )  ٦,٦٠٥,٧٨٣,٦٨٨(  )  ٥,٧٢٠,٤٢٦,٣٥٢(  التسهيالت املسددة خالل السنة

    ٢,٤٠١,٢٠٤,٨٠٤        ١,٣٥١,٠٠١,٠٠١        ٤٣٣,٦٦٣,٥٠٣       ٦١٦,٥٤٠,٣٠٠    التغري خالل السنة
  )  ١٣,٦٣٠,٠٦٤(  )  ١٣,٦٣٠,٠٦٤(      -         -      التسهيالت املعدومة

  )   ١٧٨,١٥٠(  )  ١٧٨,١٥٠(      -         -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٤٨,٠٥٥,٩٩٨,٣٢٧        ١٠,٦٦٦,٥٩٧,٠٦٩        ١٣,٣٠٤,٩٧٧,٢٣٢       ٢٤,٠٨٤,٤٢٤,٠٢٦    اية السنة الرصيد كما يف

  



 

- ٤١ - 

  املتوقعة خالل الفترة/ السنة:املباشرة فيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمانية 
    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠        
    املجموع          ثةاملرحلة الثال          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٦,١٧٨,٢٢٣,٨٩٤        ٤,٩٥٠,٩٦٢,٨٧٠        ٨٧١,٩١٣,٨١٠       ٣٥٥,٣٤٧,٢١٤    فترةالبداية يف  كما الرصيد
     -          -      )  ٣٥,٨٨٢,٠٨٣(     ٣٥,٨٨٢,٠٨٣    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -          -          ١٠,٣٩٥,٢٠٥    )  ١٠,٣٩٥,٢٠٥(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -            ٧٦,٧٨٨    )    ٤٧,٧٠٦(  )    ٢٩,٠٨٢(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  اخلسائر االئتمانية املتوقعة على 
    ٢٤١,٩٠٣,٨٢٠        -          ١٤٦,٥٥٦,٩٣٥       ٩٥,٣٤٦,٨٨٥    التسهيالت اجلديدة خالل الفترة  

   املسترد من اخلسائر االئتمانية املتوقعة
  )  ٥,٧٩١,١٣٦,٠١٧(  )  ٥,٤٢١,٠٢٠,٨١٩(  )  ٢٢٠,٤٤٤,٢٩٢(  )  ١٤٩,٦٧٠,٩٠٦(  على التسهيالت املسددة  

    ٦,٤٦٧,٣٨٥,٤٣٨        ٥,٣٢١,٤١٧,١٢٧        ١,١٤٠,٢٦٣,٤٣٢       ٥,٧٠٤,٨٧٩    ةالتغري خالل الفتر
  )    ٦٣,٧٥٤(  )    ٦٣,٧٥٤(      -         -      *التسهيالت املعدومة

    ٥,٣٣٤,٠٧٣,٢٢٥        ٥,١٩٢,٩٦٣,٣٨٥        ٩٣,٥٦٤,٣٦٠       ٤٧,٥٤٥,٤٨٠  **الصرفتعديالت نتيجة تغري أسعار 

    ١٢,٤٣٠,٣٨٦,٦٠٦        ١٠,٠٤٤,٣٣٥,٥٩٧        ٢,٠٠٦,٣١٩,٦٦١       ٣٧٩,٧٣١,٣٤٨    ةالرصيد كما يف اية الفتر
  

    (مدققة) ٩٢٠١كانون األول  ٣١        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٦,٨٨٣,٤٦١,٣٦٧        ٥,٢٩٣,١٩٣,٤٣٥        ٧٣٤,٣٩٠,٥٧٢       ٨٥٥,٨٧٧,٣٦٠    سنةالبداية يف  كما الرصيد
    -      )  ٤٤,٠٧٥,٨٥٠(  )  ٣٤,٤٥١,١٦٠(     ٧٨,٥٢٧,٠١٠    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٣٢,٨٦٣,٢١٥(      ١٠٥,٢٦٣,٤٦٥    )  ٧٢,٤٠٠,٢٥٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -          ٦,٥٠٧,٦٠٠    )  ٦,٥٠٧,٦٠٠(     -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  اخلسائر االئتمانية املتوقعة على 
    ٧٣٥,٤٣٩,٢٤٦        ١٤٦,٥٨٧,٢٦٨        ٣١٢,٥٢٥,٥٣٤       ٢٧٦,٣٢٦,٤٤٤    التسهيالت اجلديدة خالل السنة  

  ر االئتمانية املتوقعة املسترد من اخلسائ
  )  ٢,٢٠٧,٣٨٩,٥٧١(  )  ٧٧٨,٧٤٩,٨٤٣(  )  ٦١٧,٦٣٦,٣٢٢(  )  ٨١١,٠٠٣,٤٠٦(  على التسهيالت املسددة  

    ٧٨٠,٣٤٨,٥٠٢        ٣٧٣,٩٩٩,١٢٥        ٣٧٨,٣٢٩,٣٢١       ٢٨,٠٢٠,٠٥٦    التغري خالل السنة
  )  ١٣,٦٣٠,٠٦٦(  )  ١٣,٦٣٠,٠٦٦(      -         -      التسهيالت املعدومة*

  )    ٥,٥٨٤(  )    ٥,٥٨٤(      -         -   ت نتيجة تغري أسعار الصرف**تعديال

    ٦,١٧٨,٢٢٣,٨٩٤        ٤,٩٥٠,٩٦٢,٨٧٠        ٨٧١,٩١٣,٨١٠       ٣٥٥,٣٤٧,٢١٤    الرصيد كما يف اية السنة

 ١٣,٦٣٠,٠٦٦قابل (م ٢٠٢٠ حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةسورية مقابل شطب تسهيالت فترة ال ةلري ٦٣,٧٥٤مت استخدام خمصصات مببلغ   *
  ) وذلك نتيجة القيام مبجموعة من التسويات مع بعض العمالء.٢٠١٩كانون األول  ٣١لرية سورية للسنة املنتهية يف 

   



 

- ٤٢ - 

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

    تتلخص حركة الفوائد املعلقة كما يلي:

     كانون األول ٣١          ٢٠٢٠ حزيران ٣٠          
     )(مدققة ٩٢٠١          (غري مدققة)          
      ل.س.          ل.س.          

      ٤,٥٥٦,٧٩٧,٧٣٩        ٥,٧٠٩,٧٦٩,٩٢٥    الفترة / السنة أول يف الرصيد
      ١,٢٦٤,٥٠٧,٩٥٠        ٦,٨٦٠,٠١٦,٩٤٦    رة / السنةإضافات خالل الفت

  )  ٢٣,٦٨٩,٩٩٨(  )  ١٤٨,٤٧٢,٩٦١(  الفوائد املحولة لإليرادات
  )  ٨٧,٨٤٥,٧٦٦(  )  ٩١,٥٧٠,٨٩٩(  فوائد مشطوبة

      ٥,٧٠٩,٧٦٩,٩٢٥        ١٢,٣٢٩,٧٤٣,٠١١    الفترة / السنة اية يف الرصيد
  

   املطفأة التكلفةب مالية موجودات  -١٠

تستحق بعد سنة وتبلغ القيم  ٢٠١٩شباط  ٢٢ ى مصرف سورية املركزي اعتبارًا منا لدشهادة) مكتتب ٤٠شهادات إيداع ( ا البنديتضمن هذ
  بتاريخ التسوية. %٤,٥مليون لرية سورية لكل شهادة وقد مت تسديد القيمة خمصومة مبعدل  ١٠٠اإلمسية حني استحقاقها 

     كانون األول ٣١يف  كما          ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف           
     (مدققة) ٩٢٠١          (غري مدققة)          
    ل.س.         ل.س.          

    ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠        ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    القيمة اإلمسية
  )    ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠(  )  ٢٥,١٥٠,٦٨٥( خصم إصدار

    ١٥٤,٨٤٩,٣١٥        ٢٥,١٥٠,٦٨٥   / للسنة إطفاء خصم اإلصدار للفترة
    -      )  ٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(  استحقاقات

          -      ٣,٩٧٤,٨٤٩,٣١٥    

، ٢٠١٩كانون األول  ٣١إن شهادات اإليداع املكتتب ما لدى مصرف سورية مركزي هي باللرية السورية ومصنفة ضمن املرحلة األوىل كما يف 
  ومل يتم تشكيل خمصص خسائر ائتمانية متوقعة مقابلة هلا.

حيث مت إيداع املبلغ يف احلساب اجلاري للمصرف لدى  ٢٠٢٠شباط  ٢٣ورية بتاريخ لرية س ٤,٠٠٠,٠٠٠٠,٠٠٠استحقت السندات املذكورة بقية 
  مصرف سورية املركزي.



 

- ٤٣ - 

  / التزامات عقود اإلجيار حقوق استخدام األصول املستأجرة  -١١

  يتكون هذا البند مما يلي:
     حقوق استخدام األصول املستأجرة          
     املجموع          مباين          
     .س.ل          ل.س.          

  كلفة التارخييةتال

      -          -      ٢٠١٩كانون الثاين  ١الرصيد كما يف 
      ٣٧٠,٨٦٦,٩٤٤        ٣٧٠,٨٦٦,٩٤٤    ١٦أثر التطبيق األويل للمعيار الدويل رقم 

    ١٢٨,٨٩٧,٥٩٩        ١٢٨,٨٩٧,٥٩٩    إضافات
      ٤٩٩,٧٦٤,٥٤٣        ٤٩٩,٧٦٤,٥٤٣    ٢٠١٩كانون األول  ٣١الرصيد كما يف 

    -          -      إضافات

      ٤٩٩,٧٦٤,٥٤٣        ٤٩٩,٧٦٤,٥٤٣    ٢٠٢٠ حزيران ٣٠الرصيد كما يف 
  املتراكمستهالك اال

    -          -      ٢٠١٩كانون الثاين  ١الرصيد كما يف 
  )  ٧٤,٩٧٩,٥٧٦(  )  ٧٤,٩٧٩,٥٧٦(  إضافات، أعباء السنة

  )  ٧٤,٩٧٩,٥٧٦(  )  ٧٤,٩٧٩,٥٧٦(  ٢٠١٩األول كانون  ٣١الرصيد كما يف 
  )  ٣٧,٥٢٢,٨٧٦(  )  ٣٧,٥٢٢,٨٧٦(  ةإضافات، أعباء السن

  )  ١١٢,٥٠٢,٤٥٢(  )  ١١٢,٥٠٢,٤٥٢(  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠الرصيد كما يف 
  القيمة الدفترية

     ٣٨٧,٢٦٢,٠٩١        ٣٨٧,٢٦٢,٠٩١    ٢٠٢٠ حزيران ٣٠الرصيد كما يف صايف 

     ٤٢٤,٧٨٤,٩٦٧        ٤٢٤,٧٨٤,٩٦٧    ٢٠١٩كانون األول  ٣١الرصيد كما يف صايف 

   



 

- ٤٤ - 

     ارجيت عقود األالتزاما          
     املجموع          مباين          
      .س.ل          ل.س.          

    -          -      ٢٠١٩كانون الثاين  ١الرصيد كما يف 
      ٣٧٠,٨٦٦,٩٤٤        ٣٧٠,٨٦٦,٩٤٤    ١٦أثر التطبيق األويل للمعيار الدويل رقم 
  إطفاء رصيد مصاريف إجيار مدفوعة

  )  ٢٢٩,١٠٧,٠٣٣(  )  ٢٢٩,١٠٧,٠٣٣(  مقدمًا كما يف أول السنة   
    ١٢٨,٨٩٧,٥٩٩        ١٢٨,٨٩٧,٥٩٩   إضافات

    ١١,٤٠٠,٠١٧        ١١,٤٠٠,٠١٧    سنةالفائدة خالل ال
  )  ٢٣,٥٤٥,٠٠٠(  )  ٢٣,٥٤٥,٠٠٠(  املدفوع خالل السنة

    ٢٥٨,٥١٢,٥٢٧        ٢٥٨,٥١٢,٥٢٧    ٢٠١٩كانون األول  ٣١الرصيد كما يف 
    ٤,٩٧٢,٥٥٤        ٤,٩٧٢,٥٥٤   فترةالفائدة خالل ال

  )  ٣٩,٤٧٥,٠٠٠  (  )  ٣٩,٤٧٥,٠٠٠(  فترةع خالل الاملدفو

    ٢٢٤,٠١٠,٠٨١        ٢٢٤,٠١٠,٠٨١    ٢٠٢٠ حزيران ٣٠الرصيد كما يف 
  

  كانت كما يلي:قائمة الدخل خالل من ار جيإن احلركة على حقوق استخدام األصول املستأجرة والتزامات عقود األ
  يفللسنة املنتهية           أشهر املنتهية ستةلفترة ال          
  كانون األول ٣١          ٢٠٢٠ حزيران ٣٠          
    (مدققة) ٢٠١٩          (غري مدققة)          
      ل.س.          ل.س.          

      ٢٧,٢٨٨,٧٢٦          ٨٧٨,٤٩٨    مصاريف عقود إجيار قصرية املدة 
    ٧٤,٩٧٩,٥٧٦        ٣٧,٥٢٢,٨٧٦    الك حقوق استخدام األصول املستأجرةهتسا

      ١١,٤٠٠,٠١٧        ٤٢,٥٥٤,٩٧   ارجيفوائد على التزامات عقود األ

        ١١٣,٦٦٨,٣١٩        ٤٣,٣٧٣,٩٢٨    



 

- ٤٥ - 

 موجودات أخرى  -٢١

 يتضمن هذا البند مايلي:

     كانون األول ٣١كما يف           ٢٠٢٠ حزيران ٣٠ كما يف        
     )(مدققة ٩٢٠١          (غري مدققة)           
      ل.س.          ل.س.          

  فوائد وإيرادات برسم القبض:
      ١٠٧,٢٩٦,٢٣٦        ٣٥٧,٩٤٨,٣٥٨    ماليةمصارف ومؤسسات   
      ١٤٧,٠٥٣,٦٩٥        ٢٢٦,٩٢٣,٢٥٠    قروض وتسليفات  

        ٢٥٤,٣٤٩,٩٣١        ٥٨٤,٨٧١,٦٠٨      
    -            ٢٨٤,٨٠٨    نقص يف الصندوق

      ١٢٨,٥٤٦,٧٥٩        ٣١,٩١٤,٢٩٤    بطاقات الصراف االيل حساب
      ٣٥٨,٦٢٨,٨٧٥        ٤٠٣,٧٥٢,١٩٠    دفعات مقدمة إىل موردي املوجودات الثابتة

      ٨٣,٨٧٤,٨٦٢        ٩٠,٩٩٠,٧٨٥    مصاريف مدفوعة مقدمًا
      ١٠٠,٤٨٢,٠٠٠        ١٠٠,٤٨٢,٠٠٠    املسامهة يف مؤسسة ضمان خماطر القروض*

      ٥٤,٧٥٩,٠١٣        ٤٦,٠٣٤,٦٣٨    مصاريف قضائية
      ١٠٢,٠٧٠,٣٨٤        ١٠٢,٠٧٠,٣٨٤    عقارات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة

      ٢٥,٧٩٦,٩٥٣        ١٨,٤٣٧,٦٩٣    حسابات مؤقتة مدينة
      ٣٥,٦٥٣,٤٣٤        ٤٠,٢٠٦,١١٤    خمزون مطبوعات وقرطاسية

      ٨,٢٣٢,٠٠٠        ٤,٧٣٦,٠٠٠    تأمينات مستردة
        ٢٤٢,٩٧٦          ٧٠٦,٧٤٥    شيكات تقاص

      ١,١٢٧,٣٧٨        ٣,٤٤٢,٤٤٧    حسابات مدينة أخرى

        ١,١٥٣,٧٦٤,٥٦٥        ١,٤٢٧,٩٢٩,٧٠٦      

 تبلغ ٢٠١٦لعام  ١٢كة مسامهة مغفلة خاصة ختضع ألحكام القانون رقم رهي شو ضمان خماطر القروضاملصرف يف مؤسسة  ميثل املبلغ استثمار .
من حصته يف رأس املال وذلك بتسديد  %٤٠قام املصرف بتسديد . لرية سورية ٢٥١,٢٠٥,٠٠٠واليت متثل  %٥,٠٢املسامهة يف املؤسسة 

 لرية سورية. ١٠٠,٤٨٢,٠٠٠
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  جممدة لدى مصرف سورية املركزي وديعة   -٣١
 %١٠يتوجب على مصارف القطاع اخلاص أن حتتجز  ٢٠٠١/ لعام ٢٨قانون رقم /لل التعليمات التنفيذية / للفقرة /ب/ من١٢بناًء على أحكام املادة /

  من رأمساهلا لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد ميكن استرداده عند تصفية املصرف.
 ايلي:يتضمن هذا البند م

     كانون األول ٣١كما يف           ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف         
     (مدققة) ٩٢٠١          (غري مدققة)           
      ل.س.          ل.س.          

      ٢٦٥,٠٣٣,٦٥٠        ٢٦٥,٠٣٣,٦٥٠    أرصدة باللرية السورية
      ٢,٣٣١,٤٠٩,٣٣٢        ٦,٧١٦,١٧٠,٠٠٢    أرصدة بالدوالر األمريكي

        ٤٢,٩٨٢٢,٥٩٦,٤        ٦,٩٨١,٢٠٣,٦٥٢      
  
 صارفاملودائع    -٤١

  يتضمن هذا البند مايلي:

    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠يف  كما      
    املجموع     مصارف خارجية      حمليةمصارف      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  ٢٠,٦٤٩,١٦٢,٦٣٧    ٣١٠,٧٦٩,٨٥٤  ٢٠,٣٣٨,٣٩٢,٧٨٣ وحتت الطلبحسابات جارية 
    ٦,٢٥٢,٤٤٢,٩٧٠    -      ٦,٢٥٢,٤٤٢,٩٧٠  ثالثة أشهر)ن أقل م(استحقاقها األصلي  ودائع ألجل
    ١٠,٧٣٣,٧٤٢,٨٩٢    -    ١٠,٧٣٣,٧٤٢,٨٩٢ ثالثة أشهر) أكثر من(استحقاقها األصلي  ودائع ألجل

  ٣٧,٦٣٥,٣٤٨,٤٩٩    ٣١٠,٧٦٩,٨٥٤  ٣٧,٣٢٤,٥٧٨,٦٤٥    
  

    )(مدققة ٩٢٠١كانون األول  ٣١كما يف       
    عاملجمو     مصارف خارجية      مصارف حملية     
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٧,٧٥٨,٠٣١,٢١٣    ١٠٦,٩٦٩,٢٨٧    ٧,٦٥١,٠٦١,٩٢٦  حسابات جارية وحتت الطلب
    ٢,١٥٩,٩٨٣,٧٣٧    -      ٢,١٥٩,٩٨٣,٧٣٧  (استحقاقها األصلي أقل من ثالثة أشهر)  ودائع ألجل
    ٦٣,٧٠٤,٧٣٧,٤٦    -      ٣,٧٠٤,٧٣٧,٤٦٦  (استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر) ودائع ألجل

    ١٣,٦٢٢,٧٥٢,٤١٦    ١٠٦,٩٦٩,٢٨٧    ١٣,٥١٥,٧٨٣,١٢٩    
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 الزبائنودائع    -٥١

  هذا البند مايلي: يتضمن

     كانون األول ٣١كما يف           ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف           
    )(مدققة ٩٢٠١          (غري مدققة)           
    ل.س.          ل.س.          

 الشركات الكربى

     ١٤,٥٧٠,٣٨٢,١١٥        ٣٥,٩٣٩,٨٠٤,٧٧١    حسابات جارية وحتت الطلب 
    -          ١,١١٤,٧٦٧    ودائع توفري 
     ٤,٨٩٨,٣٨٥,٢١٠       ٤,١٠٢,٠٢٤,٨٦٤    ودائع ألجل وخاضعة إلشعار 

       ١٩,٤٦٨,٧٦٧,٣٢٥        ٤٠,٠٤٢,٩٤٤,٤٠٢    
 الشركات الصغرية و املتوسطة

     ٢,٥٩٥,٣١٤,٣٣٤        ٢,٦١٨,٢١٥,٣٧٥    حسابات جارية وحتت الطلب 
     ١٩,٣٦٣,٣٥٠        ١٥,٥٧٠,٤٠٣   ودائع توفري 
     ٤٤٥,٣٠٥,٩٥١       ٢٠٦,١٠١,٩٨٣    ودائع ألجل وخاضعة إلشعار 

       ٣,٠٥٩,٩٨٣,٦٣٥        ٢,٨٣٩,٨٨٧,٧٦١     
   األفراد (التجزئة)

     ٤١,٢٧٦,٢٦١,٢٦٣        ٨٧,٣٢٩,٦٥٩,١١٥   حسابات جارية وحتت الطلب 
     ٢١,٣٨٦,٦٤٦,٩٦٤        ١٩,٦٩٥,٣٧٣,٧٢٤    ودائع توفري 
     ٣١,٣٠٢,٨١٣,٩٠٥        ٥٤,٣٤٤,٢٣٣,١٩٨   ألجل وخاضعة إلشعار ودائع 

        ٩٣,٩٦٥,٧٢٢,١٣٢        ١٦١,٣٦٩,٢٦٦,٠٣٧     

        ١١٦,٤٩٤,٤٧٣,٠٩٢        ٢٠٤,٢٥٢,٠٩٨,٢٠٠   
      ٥٨,٤٤١,٩٥٧,٧١٢        ١٢٥,٨٨٧,٦٧٩,٢٦١    الطلب وحتت جارية حسابات    
      ٢١,٤٠٦,٠١٠,٣١٤        ١٩,٧١٢,٠٥٨,٨٩٤    التوفري ودائع    
      ٣٦,٦٤٦,٥٠٥,٠٦٦        ٥٨,٦٥٢,٣٦٠,٠٤٥    إلشعار وخاضعة ألجل ئعودا    

    ١١٦,٤٩٤,٤٧٣,٠٩٢        ٢٠٤,٢٥٢,٠٩٨,٢٠٠    املجموع    

 من إمجايل الودائع كما يف %٠,٥٢لرية سورية أي ما نسبته  ١,٠٥٩,٤٠٧,٠٦٥بلغت ودائع القطاع التعاوين واملشترك والقطاع العام داخل سورية 
 .)٢٠١٩كانون األول  ٣١من إمجايل الودائع كما يف  %١,٠٦سورية أي ما نسبته  ١,٢٣٩,٥٥٨,٥٠١مقابل ( ٢٠٢٠ حزيران ٣٠

مقابل ( ٢٠٢٠ حزيران ٣٠إمجايل الودائع كما يف  %٦٥,٤١ لرية سورية أي ما نسبته ١٣٣,٥٩٤,٣٤٨,٢٤٨بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد 
 .)٢٠١٩كانون األول  ٣١مجايل الودائع كما يف من إ %٥١,٩٥لرية سورية أي ما نسبته  ٦٠,٥٢٤,٢٨٤,٥٨٢

  لرية سورية كما يف ٥٦,٥٤٠,٣٠٣مقابل ( ٢٠٢٠ حزيران ٣٠لرية سورية كما يف  ٣٤٥,٠٢٧,٦٨٣ بلغت الودائع املحجوزة (املقيدة السحب)
  .)٢٠١٩ كانون األول ٣١
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كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ١١,٩٦٥,٢٤٨,٠٠٠قابل م( ٢٠٢٠ حزيران ٣٠لرية سورية كما يف  ٢٧,٧٥٤,٤٩٣,٦٠٩ بلغت الودائع اجلامدة
  .)٢٠١٩األول 

  
  تأمينات نقدية   -٦١

 يتضمن هذا البند مايلي:

     كانون األول ٣١كما يف           ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف           
     )(مدققة ٩٢٠١          (غري مدققة)           
      ل.س.          ل.س.          

      ٨,٨٦٣,١٥٧,٦٤٥        ٢١,١١٤,٢١٨,٨٨٤    تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
     ١,٨٣٨,٥١٦,٠٣٥        ٣,٩٣٨,٤٨٣,٢٨٦    تأمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة

     ١٦,٩٣٦,٠٠٠        ١٨,١٨٦,٠٠٠    تأمينات الصناديق احلديدية

      ١,٤٥٣,٢١٢,٥٧٢        ٣٥٥,٨٦٩,٤٧٦    أخرى*تأمينات 

        ١٢,١٧١,٨٢٢,٢٥٢        ٢٥,٤٢٦,٧٥٧,٦٤٦     

 مؤسسات مالية غري مصرفية مؤونة استرياد يتم احتجازها  -جارية وجاري حواالتحسابات خرى إضـافة إىل تأمينات متثل التأمينات النقدية األ
من  %٢٥من القيمة املقابلة ملشروع اإلجازة بدون فوائد وذلك حىت تاريخ تنفيذ اإلجازة أو عدم استخدامها، ومؤونة مبا يعادل  %١٥مبا يعادل 

جازة باللرية السورية على أن يتم حترير املبلغ املحتجز بعد مرور شهر من تاريخ طلب اإلجازة وفقًا لقرار وزارة االقتصاد القيمة املقابلة ملشروع اإل
 .٢٠١٩تشرين الثاين  ٢١/ الصادر بتاريخ ٩٤٤والتجارة اخلارجية رقم /

  
  خمصصات متنوعة  -٧١

   يتضمن هذا البند ما يلي:

     كانون األول ٣١يف  كما          ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف           
     )(مدققة ٢٠١٩          (غري مدققة)           
      ل.س.          ل.س.          

  غري مباشرةتسهيالت  خسائر ائتمانية متوقعةخمصص 
      ٣٢,٣١٣,٢٢٧        ٩٩,٩٣٩,٠٩٦    (مرحلة أوىل وثانية) خمصص الديون املنتجة  
      ٣,٥٧٦,٩٧٣        ١,٠٣٨,١٢٥    (مرحلة ثالثة) خمصص الديون غري املنتجة  

  -خمصص خسائر ائتمانية متوقعة
      ٢٢١,٧٣٠,٧٥٢        ٣١٤,٢٩٧,٠٨٢    مصارف -أرصدة خارج امليزانية   

      ١,٠٧٧,٧١٦,٢٤٥        ١,٤٥٧,٦٧٧,١٧٢    خمصص خماطر حمتملة
      ٤٤,٥١٣,٦٦٦        ٤٤,٥١٣,٦٦٦    خمصص غرامات الدوائر املالية
        ٧٣٨,٦٧٥        ٢,٠٦٠,٨١١    مؤونة تقلبات أسعار الصرف 

      ٢٣,١٢١,١١٧        ٤٨,٥٢٤,١١٦    عاوى قضائيةخمصص د

        ١,٤٠٣,٧١٠,٦٥٥        ١,٩٦٨,٠٥٠,٠٦٨    
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 :فيما يلي حركة املخصصات املتنوعة

        تأثري فروقات      املستخدم      ما مت      خالل املكون      رصيد      
    ةفتراية الرصيد       حتويالت      أسعار الصرف      فترةخالل ال      رده لإليرادات      فترةال      فترةبداية ال      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  (غري مدققة): ٢٠٢٠ حزيران ٣٠
  غري  تسهيالت خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

    ٩٩,٩٣٩,٠٩٦    -      ٨٥٥,٧٢٩,٣٤٣    -    )  ٨٥٧,٩٤٥,٤٤٧(    ٦٩,٨٤١,٩٧٣    ٣٢,٣١٣,٢٢٧  مباشرة منتجة (مرحلة أوىل وثانية)   
  تسهيالت ية متوقعةخمصص خسائر ائتمان

    ١,٠٣٨,١٢٥    -      -      -    )  ٢,٥٣٨,٨٤٨(    -      ٣,٥٧٦,٩٧٣  غري مباشرة غري منتجة (مرحلة ثالثة)   
  خسائر ائتمانية متوقعة خمصص 
    ٣١٤,٢٩٧,٠٨٢    -      ٤٥٠,٣٩٣,٠٢٨    -    )  ٣٥٧,٨٢٦,٦٩٨(    -      ٢٢١,٧٣٠,٧٥٢  رفاصامل -(أرصدة خارج امليزانية)   

    ١,٤٥٧,٦٧٧,١٧٢    -      ٣٩٠,٣٣٦,٨٠٥  )  ١٠,٣٧٥,٨٧٨(    -      -      ١,٠٧٧,٧١٦,٢٤٥  *خمصص خماطر حمتملة
   ٤٤,٥١٣,٦٦٦    -      -      -      -      -      ٤٤,٥١٣,٦٦٦  املالية مات الدوائراخمصص غر

   ٢,٠٦٠,٨١١    -      -      -      -      ١,٣٢٢,١٣٦      ٧٣٨,٦٧٥  الصرف مؤونة تقلبات أسعار

    ٤٨,٥٢٤,١١٦    -      ٢١,٢٥٥,٨٧٨    -      -      ٤,١٤٧,١٢١    ٢٣,١٢١,١١٧  خمصص دعاوى قضائية

    ١,٩٦٨,٠٥٠,٠٦٨    -      ١,٧١٧,٧١٥,٠٥٤  )  ١٠,٣٧٥,٨٧٨(  )  ١,٢١٨,٣١٠,٩٩٣(    ٧٥,٣١١,٢٣٠    ١,٤٠٣,٧١٠,٦٥٥    
  

        تأثري فروقات      املستخدم      ما مت      خالل املكون      رصيد      
    رصيد اية السنة      ويالتحت      أسعار الصرف      خالل السنة      رده لإليرادات      السنة      بداية السنة      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١
  غري  تسهيالت خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

    ٣٢,٣١٣,٢٢٧    ٧٠٥,٦٩٧,٦٨٨    -      -    )  ٦٩٨,٢٩٤,٥٩٢(    ٢٤,٩١٠,١٣١    -    مباشرة منتجة (مرحلة أوىل وثانية)   
  تسهيالت ئتمانية متوقعةخمصص خسائر ا

    ٣,٥٧٦,٩٧٣  )  ٧٠٥,٦٩٧,٦٨٨(    -      -    )  ٩٤,١٨٣,٩٤٨(    -      ٨٠٣,٤٥٨,٦٠٩  غري مباشرة غري منتجة (مرحلة ثالثة)   
  خسائر ائتمانية متوقعة خمصص 
    ٢٢١,٧٣٠,٧٥٢    -      -      -    )  ١٧,٨٠٢,٩٣١(    -      ٢٣٩,٥٣٣,٦٨٣  رفاصامل –(أرصدة خارج امليزانية)   

    ١,٠٧٧,٧١٦,٢٤٥  )  ١,٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠(  )  ٥,٣٤٠,٥٧٩(  )  ٣٧٩,٠٤٢,٧١١(  )  ٣,١٧٢,٤٥٠,٢٢٥(    ١٧٢,٨٥٨,٣٨٥    ٥,٧٦٩,٦٩١,٣٧٥  *تملةخمصص خماطر حم
   ٤٤,٥١٣,٦٦٦    -      -      -      -      -      ٤٤,٥١٣,٦٦٦  املالية مات الدوائراخمصص غر

   ٧٣٨,٦٧٥    -      -      -    )  ١٠,٦٠٠,٥٢٢(    ٨,١٥٩,٥١٨    ٣,١٧٩,٦٧٩  الصرف مؤونة تقلبات أسعار

    ٢٣,١٢١,١١٧    -      -    )  ٧,٦٥٠,٠٠٠(  )  ١٣,٤٩١,١٩٥(      ١٧,٦٤٠    ٤٤,٢٤٤,٦٧٢  خمصص دعاوى قضائية

    ١,٤٠٣,٧١٠,٦٥٥  )  ١,٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠(  )  ٥,٣٤٠,٥٧٩(  )  ٣٨٦,٦٩٢,٧١١(  )  ٤,٠٠٦,٨٢٣,٤١٣(    ٢٠٥,٩٤٥,٦٧٤    ٦,٩٠٤,٦٢١,٦٨٤    



 

- ٥٠ - 

 ٢٠٢٠ حزيران ٣٠يف  كما لرية سورية ١,٤٥٧,٦٧٧,١٧٢إدارة املصرف حجز مبلغ نتيجة للظروف احلالية اليت متر ا البالد فقد ارتأت   *
املخاطر اليت تتعرض هلا فروع املصرف املنتشرة يف كافة  ملواجهة). ٢٠١٩كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ١,٠٧٧,٧١٦,٢٤٥ مقابل(

(مقابل  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠يف  أشهر املنتهية ستةرة اليف فتحتويل إجراء أي  تممل ية، كما حمافظات اجلمهورية العربية السوري
) مبا يعادل قيمة الضمانات املقدمة من أربعة مصارف من التجمع املصريف ٢٠١٩كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ١,٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠

  معها باالعتبار. ) بعد أخذ التصنيف االئتماين للمصارف وتاريخ التعامالت املسبقة٨اخلارجي املذكور (اإليضاح رقم 

  :خالل الفترة/ السنة باشرةاملغري  ئتمانيةاالتسهيالت فيما يلي احلركة على أرصدة ال

    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٨,٧٠٧,٥٨٩,٨٥٥        ٨,٥٥٣,٩٤٥        ١,٥١٢,٦٢٠,٧١٨       ٧,١٨٦,٤١٥,١٩٢    فترةال بدايةيف  كما الرصيد
    -          -      )  ٤٧٥,٠٠٣,٩٠١(     ٤٧٥,٠٠٣,٩٠١    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -          -          ١,٧١٢,٩٣٠,٣٧٤    )  ١,٧١٢,٩٣٠,٣٧٤(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

    ٥٩١,١٥٥,٥٠٧        -          ١٠,٢٨٠,٠٠٠       ٥٨٠,٨٧٥,٥٠٧    التسهيالت اجلديدة خالل الفترة
  )  ٦,٥٢٣,٢٧٤,٣٤٨(  )  ٢٤٨,٩٤٥(  )  ١١٤,٨٧٣,٢٥١(  )  ٦,٤٠٨,١٥٢,١٥٢(  التسهيالت املسددة خالل الفترة

    ٦,١٤٤,٤٠٦,٧٩١        -          ٢,٧١٧,٩٦٣,٥٣٩       ٣,٤٢٦,٤٤٣,٢٥٢    فترةالتغري خالل ال
    ٥,٢٠٨,٢٣٥,٨٤٣        -          -         ٣٥,٨٤٣٥,٢٠٨,٢    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ١٤,١٢٨,١١٣,٦٤٨        ٨,٣٠٥,٠٠٠        ٥,٣٦٣,٩١٧,٤٧٩       ٨,٧٥٥,٨٩١,١٦٩    الرصيد كما يف اية الفترة
  

    )(مدققة ٩٢٠١كانون األول  ٣١        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٩,٠٧٤,٨٠٦,٥٦٥        ٩٢,٤٥٧,٠٨١        ٣٨٠,٠٧١,٧٢٢       ٨,٦٠٢,٢٧٧,٧٦٢    سنةالبداية يف  كما الرصيد
    -      )  ٥٥,٦٨٩,٠٠٠(  )  ١٣٠,٥٣٢,٠٨٢(     ١٨٦,٢٢١,٠٨٢    األوىلما مت حتويله إىل املرحلة 

    -      )  ٢٧,٩٤٩,١٣٦(      ١,٣٥١,٢٧٥,٢٦٠    )  ١,٣٢٣,٣٢٦,١٢٤(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    ١,١١٦,٢٣٢,٢٧٩        -          ٩٦,٦٣٢,٤٠٠       ١,٠١٩,٥٩٩,٨٧٩    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ٢,٢٧٨,٣٨٣,٧٧٢(      ٣٤,٥٦٨,١٣٨    )  ١٩٨,٠٧٦,٧٣٦(  )  ٢,١١٤,٨٧٥,١٧٤(  التسهيالت املسددة خالل السنة

    ٧٩٤,٩٣٤,٧٨٣    )  ٣٤,٨٣٣,١٣٨(      ١٣,٢٥٠,١٥٤       ٨١٦,٥١٧,٧٦٧    التغري خالل السنة

    ٨,٧٠٧,٥٨٩,٨٥٥        ٨,٥٥٣,٩٤٥        ١,٥١٢,٦٢٠,٧١٨       ٧,١٨٦,٤١٥,١٩٢    الرصيد كما يف اية السنة



 

- ٥١ - 

  :خالل الفترة/ السنة باشرةاملتوقعة للتسهيالت غري امل ئتمانيةفيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر اال
    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠        
    املجموع          املرحلة الثالثة          ملرحلة الثانيةا         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٣٥,٨٩٠,٢٠٠        ٣,٥٧٦,٩٧٢        ٢٩,٢٢٩,٤١٢       ٣,٠٨٣,٨١٦    فترةالبداية يف  كما الرصيد
    -          -      )  ١٢,٦٥٠,٧٩٧(     ١٢,٦٥٠,٧٩٧    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

    -          -          ١,٢١١,٣١٩    )  ١,٢١١,٣١٩(  رحلة الثانيةما مت حتويله إىل امل
  اخلسائر االئتمانية املتوقعة على 

      ١٠١,٨٨٩        -          -         ١٠١,٨٨٩    فترةالالتسهيالت اجلديدة خالل   
  املسترد من اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

  )  ٨٧٣,٤٣٨,٨٥٢(  )  ٢,٥٨٢,٦٠٠(  )  ١,٢٨٣,٥٤٢(  )  ٨٦٩,٥٧٢,٧١٠(  على التسهيالت املسددة  
    ٨٢,٦٩٤,٦٤١          ٤٣,٧٥٢        ٨٢,٥٦٤,٩٩٣         ٨٥,٨٩٦    التغري خالل الفترة

     ٨٥٥,٧٢٩,٣٤٣        -          ٢٣٧,٠٣٩       ٨٥٥,٤٩٢,٣٠٤    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ١٠٠,٩٧٧,٢٢١        ١,٠٣٨,١٢٤        ٩٩,٣٠٨,٤٢٤         ٦٣٠,٦٧٣    فترةالالرصيد كما يف اية 
  
  

    )(مدققة ٩٢٠١ن األول كانو ٣١        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٨٠٣,٤٥٨,٦٠٩       ٩٧,٧٦٠,٩٢٠        ٤,٣١٩,٢٨١        ٧٠١,٣٧٨,٤٠٨    سنةالبداية يف  كما الرصيد
    -      )  ٦٨,٨٨٥,٧٢١(  )  ٢,٥٧٢,٩٠٧(      ٧١,٤٥٨,٦٢٨    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٢١,٩٤٩,٣٨٨(      ١٦٤,٩٥٠,٨٨٤    )  ١٤٣,٠٠١,٤٩٦(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

  اخلسائر االئتمانية املتوقعة على 
      ٩,٦١٠,٩٤١       -          ٩,٢١٤,٢١٤        ٣٩٦,٧٢٧    التسهيالت اجلديدة خالل السنة  

  املتوقعة  املسترد من اخلسائر االئتمانية
  )  ٧٧٨,٤٠٥,٦٢٧(  )  ٣,٣٤٨,٨٣٩(    )  ١٤٧,٥٧٤,٥٢٤(  )  ٦٢٧,٤٨٢,٢٦٤(  على التسهيالت املسددة  

      ١,٢٢٦,٢٧٧       -          ٨٩٢,٤٦٤        ٣٣٣,٨١٣    التغري خالل السنة

    ٣٥,٨٩٠,٢٠٠       ٣,٥٧٦,٩٧٢        ٢٩,٢٢٩,٤١٢        ٣,٠٨٣,٨١٦    الرصيد كما يف اية السنة
  
  

   



 

- ٥٢ - 

  السنة: الفترة / ى األرصدة خارج امليزانية مصارف خاللفيما يلي احلركة عل
    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما         
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية          املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

  ٣,٥٣٣,٠٢٠,٠٥٩        -          ٤١٥,٢٥٩,٨١٠        ٣,١١٧,٧٦٠,٢٤٩    فترةالبداية يف  كما الرصيد
    -          -          ١,٠٠٧,٠٣٥,١٥٧    )١,٠٠٧,٠٣٥,١٥٧(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

  )  ٦,٥٤١,٨٨٥,٩٤٧(      -      )  ٤٣,٠٤٦,٥٠٠(  )٦,٤٩٨,٨٣٩,٤٤٧(  خالل الفترة األرصدة املسددة
   ٦,٤٠٣,٩٦٩,٧٩٩        -          ٢,٥٩١,٧٣٩,٦٣٢        ٣,٨١٢,٢٣٠,١٦٧    زيادة ناتج عن التغيري يف أرصدة البنوك

     ٦,٤٦١,٣١٢,٦٦٣        -          -          ٦٦٣,٣١٢,٤٦١٦,    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٩,٨٥٦,٤١٦,٥٧٤        -          ٣,٩٧٠,٩٨٨,٠٩٩      ٥,٨٨٥,٤٢٨,٤٧٥    فترةالالرصيد كما يف اية 
  

    (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما يف        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية          املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ٣,٦٧٧,٦٥٧,٥٨٠        ١,٠٤٥,١٣٩,٥٨٦        -          ٢,٦٣٢,٥١٧,٩٩٤    سنةالبداية يف  كما الرصيد
    -      )١,٠٤٠,٠١٢,٢٢٥(      -          ١,٠٤٠,٠١٢,٢٢٥    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

    -      )  ٥,١٢٧,٣٦١(      ٤٢١,٠٣٨,٠٢٥    )  ٤١٥,٩١٠,٦٦٤(  لثانيةما مت حتويله إىل املرحلة ا
   ٢,٠٩٧,٢٠٣,٨١٨        -          ٢٢٢,٤١٢,١٣٤        ١,٨٧٤,٧٩١,٦٨٤    األرصدة اجلديدة خالل السنة

  )  ٢,١٧٤,٥٨٠,٠٥٢(      ٦٧,٢٩٧,٦٨٧    )  ٢٢٨,٢٢٦,٧٤٩(  )٢,٠١٣,٦٥٠,٩٩٠(  خالل السنة األرصدة املسددة
     ٣٦,٤٠٠        -            ٣٦,٤٠٠        -      التغري خالل السنة

  )  ٦٧,٢٩٧,٦٨٧(  )  ٦٧,٢٩٧,٦٨٧(      -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٣,٥٣٣,٠٢٠,٠٥٩        -          ٤١٥,٢٥٩,٨١٠      ٣,١١٧,٧٦٠,٢٤٩    الرصيد كما يف اية السنة

  

   :السنة الفترة / خالل فيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة أرصدة خارج امليزانية مصارف
    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما         
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية          املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

      ٢٢١,٧٣٠,٧٥٢        -          ٣٧,٨٢٠,٠١١        ١٨٣,٩١٠,٧٤١    فترةالبداية يف  كما الرصيد

    -          -          ١٧٣,٥٤٧,٥٦٤    )  ١٧٣,٥٤٧,٥٦٤(  إىل املرحلة الثانية ما مت حتويله

   اخلسائر االئتمانية املتوقعةاملسترد من 
  )  ٤٦٩,٦٧٢,٥٠٩(      -      )  ١٢,٦٠٥,٤٩٢(  )    ٤٥٧,٠٦٧,٠١٧(  على األرصدة املسددة  

   ١١١,٨٤٥,٨١١      -          ١٠٠,٣٣٨,٧٧٢        ١١,٥٠٧,٠٣٩    فترةالالتغري خالل 

    ٤٥٠,٣٩٣,٠٢٨        -          -          ٤٥٠,٣٩٣,٠٢٨    ة تغري أسعار الصرفتعديالت نتيج

    ٣١٤,٢٩٧,٠٨٢        -          ٢٩٩,١٠٠,٨٥٥        ١٥,١٩٦,٢٢٧    فترةالالرصيد كما يف اية 
   



 

- ٥٣ - 

    (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما يف        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية          املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ٢٣٩,٥٣٣,٦٨٣        ٢٢٣,٨٣٩,٥٢٠        -          ١٥,٦٩٤,١٦٣    سنةالبداية يف  كما الرصيد
    -      )  ٢٢٢,٧٤١,٣٨٠(      -          ٢٢٢,٧٤١,٣٨٠    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ١,٠٩٨,١٣٩(      ٣,٠٥٥,١٩٧    )    ١,٩٥٧,٠٥٨(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

  على األرصدة  اخلسائر االئتمانية املتوقعة
   ١٥٤,٠٢٧,٢٧٨        ٤,٦٠٦,٠٤٤        ١٧,٣٤٨,١٦٥        ١٣٢,٠٧٣,٠٦٩    سنةاجلديدة خالل ال  

   اخلسائر االئتمانية املتوقعةاملسترد من 
  )  ١٨٩,٩٨٧,٣٤٩  (      -      )  ٧٤٧,٠٤٤(  )    ١٨٩,٢٤٠,٣٠٥(  على األرصدة املسددة  

   ٢٢,٧٦٣,١٨٥      -          ١٨,١٦٣,٦٩٣        ٤,٥٩٩,٤٩٢    التغري خالل السنة

  )  ٤,٦٠٦,٠٤٥(  )  ٤,٦٠٦,٠٤٥(      -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٢٢١,٧٣٠,٧٥٢        -          ٣٧,٨٢٠,٠١١        ١٨٣,٩١٠,٧٤١    الرصيد كما يف اية السنة

  
  ضريبة الدخل  -٨١

  :يلي كما هي الدخل ضريبة خمصص على احلركة

  :لدخلخمصص ضريبة ا -أ
    للسنة املنتهية          أشهر  ستةلفترة ال          
    كانون األول ٣١يف           حزيران ٣٠املنتهية يف           
    )(مدققة ٩٢٠١          (غري مدققة) ٢٠٢٠          
    ل.س.          ل.س.          

      ٥٣٩,١٣٧,١٤٢        ١١٧,٣٥٣,٠٢٠    الفترة / السنة أول يف الرصيد
  )  ٥٣٩,١٣٧,١٤٢(      -      ضريبة الدخل املدفوعة

      ١١٧,٣٥٣,٠٢٠        -      الفترة / السنةضريبة الدخل املستحقة عن 

      ١١٧,٣٥٣,٠٢٠        ١١٧,٣٥٣,٠٢٠    الفترة / السنة اية يف الرصيد
   



 

- ٥٤ - 

  :مصروف ضريبة الدخل -ب

    (غري مدققة) حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةلفترة ال          
          ٩٢٠١          ٢٠٢٠    
    ل.س.          ل.س.          

  للفترة بة الدخل مصروف ضري
    ٢٥٦,٢٣١,٥٤٥        -      من ضريبة الدخل) %١٠وضريبة إعادة اإلعمار (  

    -          -      مصروف إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة

    ٢٥٦,٢٣١,٥٤٥        -      للفترة مصروف ضريبة الدخل

  

  :موجودات ضريبية مؤجلة -ج

  احلركة على املوجودات الضريبية املؤجلة هي كما يلي:
     كانون األول ٣١          رانحزي ٣٠          
     (مدققة) ٩٢٠١          (غري مدققة) ٢٠٢٠          
      ل.س.          ل.س.          

      ٤,٨٧٧,٣٢٥        ٣,٧٤٨,٨٩٧    السنة الفترة / الرصيد كما يف بداية
  )  ١,١٢٨,٤٢٨(      -      إطفاء موجودات ضريبية

      ٣,٧٤٨,٨٩٧        ٩٧٣,٧٤٨,٨    السنةالفترة / رصيد املوجودات الضريبة املؤجلة كما يف اية 
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  :الضرييب الربح مع املحاسيب الربح تسوية ملخص -د

    (غري مدققة) حزيران ٣٠املنتهية يف  أشهر ستةال لفترة          
          ١٩٢٠          ٢٠٢٠    
    ل.س.          ل.س.          

    ٨٥٤,٧٣٤,٣٩٣        ٣٦,٠٨٢,٠٩٠,٧١١    الضريبة قبلالفترة  ربح
  :يضاف

    ١٧,٨٠٣,١٩٣        ١٨,٢٨١,٣٥٨   استهالك املباين  
   ١,٩٥٩,٢٥٨       ٢,٣٧٦,٧٨٠    نفقة ضريبة غري املقيميني  
    ١٢,٨٧٧,٨٥٦        -      تقييم مركز القطع البنيوي غري املحققةخسائر   
    -       ٤,٦٣٢,٣٧٢   الشركة التابعةخسائر   
   -            ٤,١٤٧,١٢١  دعاوى قضائيةنفقة خمصص   
    ٥٧,٨١٣,٠٣٩        -      نفقة خمصص خماطر حمتملة  
      ٩٠٧,٨٤٧        ١,٤٤١,٠٧٠    قات ضريبية أخرىنف  
             ١,٣٢٢,١٣٦    مؤونة تغري أسعار الصرف  
    ٢,٠٠٠,٠٠٠        ٢,٥٥٠,٠٠٠    غرامات مدفوعة ملصرف سورية املركزي  
  ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة على   
    -          ٥٧,٤٩٨,٨٨٥    إيرادات املصرف خارج سورية*    
    -          ٢٢٩,٥٧٦,٦٧١    تسهيالت املنتجةنفقة خمصص خسائر ائتمانية لل  
    -          ٩٥,٣١٦,٩٩٨    نفقة خمصص خسائر ائتمانية للمصارف املنتجة  
    -          ١٣٩,٥٩٤,٥٤٦    نفقة خمصص خسائر ائتمانية لقرض التجمع البنكي (منتجة)  
   زل:ـين

    -      )  ٣٧,٥٦٨,٢٤١,٠٣٤(  تقييم مركز القطع البنيوي غري املحققة أرباح  
  )    ١,٨٨٢,٠٤٢(      -      شركة التابعةأرباح ال  
  )  ١٣,١٢٧,٠٦٣  (      -      استخدامات خمصص دعاوى قضائية  
  )    ١,٣٣٥,٤٢٠(      -      مؤونة تغري اسعار الصرف  
      -      )  ١٠,٣٧٥,٨٧٨(  ةاستخدامات خمصص خماطر حمتمل  
    -      )  ٢٦٣,٩٥٠,٣٦٢(  فوائد مقبوضة من بنك اإلسكان األردن  
    -      )  ٣٧٧,٧٣٤,٤٠٦(  وك اخلارجيةفوائد مقبوضة من البن  

   ٩٣١,٧٥١,٠٦١    )  ١,٥٨١,٤٧٣,٠٣٢(  )اخلسارة الضريبية(الربح اخلاضع للضريبة 
   %٢٥         %٢٥     نسبة ضريبة الدخل

          -        ٢٣٢,٩٣٧,٧٦٥     
   %١٠          %١٠      إعادة اإلعمارنسبة 
      ٢٣,٢٩٣,٧٨٠        -      إعادة اإلعماررسم 

     ٢٥٦,٢٣١,٥٤٥      -      مصروف ضريبة الدخل
     -          -      نفقات ضريبية سنوات سابقة

          -        ٢٥٦,٢٣١,٥٤٥      



 

- ٥٦ - 

نون احيتسب املصرف مؤونة ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة على إيرادات املصرف املتحققة خارج أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقًا لق  *
، والذي حدد الضريبة مبعدل ٢٠١٩نيسان  ٢٩الصادر عن وزارة املالية بتاريخ  ١٢٣٨/٣والقرار رقم  ٢٠٠٣/ لعام ٢٤ضريبة الدخل رقم /

من قيمة الضريبة ورسم اإلدارة املحلية مبعدل  %١٠من إمجايل اإليرادات يف اخلارج باإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل  %٧,٥
  .٢٠١٩كانون الثاين  ١من قيمة الضريبة ابتداًء من  %١٠

  
  مطلوبات أخرى   -٩١

 يتضمن هذا البند مايلي:

    كانون األول ٣١كما يف           ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف           
    )ة(مدقق ٩٢٠١          (غري مدققة)           
    ل.س.          ل.س.          

  فوائد مستحقة غري مدفوعة:
      ٢٥١,١١٠,٠٥٣        ٣٥٥,٧٠٥,٤٧٨    ودائع العمالء  
      ١٩,٤٧٥,٣٩٣        ٤,١٣٦,٥١٩   تأمينات نقدية   
      ٢,٥٤٦,٩٥١        ٤,١٣٨,٥٤٥   ودائع مصارف  
        ٢٧٣,١٣٢,٣٩٧        ٣٦٣,٩٨٠,٥٤٢      

      ٣,٧٥٦,٠٤٣,٤٠٩        ٣,١٨٤,١٢٤,٠٦٨    شيكات مصدقة وقيد التحصيل وحواالت
      ٤٠٢,٦٦٤,٤٢٣        ١,٠٧٦,٣٩٥,٣٤٣    أمانات مؤقتة

      ٢٧٧,٠٠٥,٨٥٧        ٢٠٤,٦١٦,٣٥٦    أمانات ضريبية ورسوم حكومية
      ٣٠٤,٢٧٩,٥٥٣        ١٤٣,٥٨٦,٤٦٠    يف مستحقة غري مدفوعةمصار

      ٢٣,٥٠٤,١٤٥        ٢٣,٣٤٨,٦٩٥    توزيعات أرباح سنوات سابقة غري مدفوعة
      ٤٤,٧٢٩,٧٨٠        ٤,٦٦٦,٥٣٥    دائنون خمتلفون

      ٣١١,٩٩١,٣٨١        ٦١,٠١٩,٠٣٢    رواتب مستحقة غري مدفوعة
      ١١,٨٨٧,٠٧٨        ٣٧,٠٨٨,٣٢٢    ذمم مستثمرين

      ١٨,١٣٢,٦٨٢        ٤٨,٧٩٢,٠٢٩    دات مقبوضة مقدمًاايرا
      ١٠,٠٠١,١٤٤        ١٤,٠٢٧,٠٦٤    توقيفات متعهدين برسم الدفع

      ١,٨٣٤,٧٠١        ١,٣٩٩,٣٠١    أتعاب مهنية 
      ١,١٩٧,١٥٠        ٩,٦٦٩,٩٢٣    مطلوبات أخرى

       ٥,٤٣٦,٤٠٣,٧٠٠        ٥,١٧٢,٧١٣,٦٧٠      
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  ملدورة غري املحققة املحققة واألرباح ا األرباح املدورة  -٢٠

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

كانون  ٣١و ٢٠٢٠ حزيران ٣٠يف  كما لرية سورية ١٣٦,٤٨٢,٤٠١ املتراكمة املحققة يف تاريخ البيانات املالية املوحدةرباح املدورة. بلغت األ
 حزيران ٣٠ا يف كم لرية سورية ١٧,٢٨٢,٩٤٨,٩١١بينما بلغت األرباح املدورة غري املحققة يف تاريخ البيانات املالية املوحدة  .٢٠١٩ األول

  .٢٠١٩كانون األول  ٣١ ما يفوك ٢٠٢٠

  

  الدائنة فوائدال  -١٢

 يتضمن هذا البند مايلي:

    (غري مدققة) حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةال لفترة    
     ٩٢٠١      ٢٠٢٠    
    ل.س.      ل.س.      

    ٧٦٥,٣٠٠,١٠٠    ٩٤٦,٢٢٣,٩١٧  أرصدة وإيداعات لدى بنوك
    ٦٤,١٠٩,٦٠٠    ٢٥,١٥٠,٦٨٥  (شهادات إيداع لدى مصرف سورية املركزي) ملطفأةبالتكلفة اموجودات مالية 

 تسهيالت ائتمانية مباشرة:

 :للمؤسسات

   ٢٥,٠١٧,٥٢٤    ٣٢٦,٨٣٧,٤٩٧  حسابات جارية مدينة  

    ١,٣٤٤,٧٧٩,٤٤٧    ١,٥٧٩,٢٥٥,٣٤٣  قروض وسلف  
   ٤٩٢,٤٨٦,٧٣٤   ٥٤٧,٠٠٣,٣٣٥  سندات حمسومة   

  ة):لألفراد (التجزئ
    ١٦٩,٠٦٠,٩٤٩    ٣٤٩,٨٩٣,٨٣٢  وسلفقروض   
     ٢٣,٠٠٥    -    سندات حمسومة  

    ٢,٨٦٠,٧٧٧,٣٥٩    ٣,٧٧٤,٣٦٤,٦٠٩    
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  الفوائد املدينة   -٢٢

  يتضمن هذا البند مايلي:

    )غري مدققة( حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةال لفترة    
     ٩٢٠١      ٢٠٢٠    
    ل.س.      ل.س.      

    ٤٨,٩٤٨,٣٦٩    ٤٩,٣٥٠,٨١٤  ودائع مصارف
  ودائع عمالء

    ٥٢٤,٧٧٠,١٩٩    ٥٦٢,٣٦٦,٧٧٥  ودائع توفري  
    ٨٤٥,٥٩٣,٨٧٢    ٩٠٩,٧٦٣,٣٤٦  ودائع ألجل وخاضعة إلشعار  
    ١٠,٥٧٥,١٩٧    ١٢,٦٥٩,٧٣٦  تأمينات نقدية  

    ١,٤٢٩,٨٨٧,٦٣٧    ١,٥٣٤,١٤٠,٦٧١    
  
 خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعةمصروف   -٣٢

 يتكون هذا البند مما يلي :

    (غري مدققة) حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةال لفترة   
     ٩٢٠١      ٢٠٢٠    
    ل.س.      ل.س.      

 )  ٤,٠٣٨,٧٨٠(      ٨٨,٦١٩,٩١٠    أرصدة لدى بنوك مركزية / (استرداد)خمصص 
   ٤٣,٥٨١,٥٤٧        ٤٥٧,٥٠٦,٢٦١    أرصدة لدى املصارفخمصص 

   ٧٨,٦١٠,٨٧٦    )  ٩٢,٩٨٢,٤٧٥(  إيداعات لدى املصارفخمصص / (استرداد) 
    -          ٢,٧٠٦,٣١١,٥٠٢    مصارفلل خمصص قروض

      ٤١٦,٣٤٠,٨٣٠        ٩١٨,١٥٣,٢٤١    تسهيالت ائتمانية مباشرةخمصص 
 )  ١٧٠,١٥٢,٦٩٨(  )  ٧٩٠,٦٤٢,٣٢٢(  ئتمانية غري مباشرةاتسهيالت  استرداد
 )  ٥,٢٦٩,٢٠٦١١(  )  ٣٥٧,٨٢٦,٦٩٨(  مصارف –أرصدة خارج امليزانية استرداد 

    ٩,٠٧٢,٥٦٩٢٤        ٩٢,٩٢٩,١٣٩,٤١      
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 الفترةربح  منالنصيب األساسي واملخّفض للسهم   -٤٢

 يتضمن هذا البند مايلي:

    )غري مدققة( حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةال لفترة    
     ٩٢٠١      ٢٠٢٠    
    ل.س.      ل.س.      

      ٦١١,٠٩٨,٣٩٨    )  ١,٤٨٥,٤٥٥,٤٦٧(  الفترة أرباح(خسائر) / 
  )  ١٢,٨٧٧,٨٥٦(      ٣٧,٥٦٨,٢٤١,٠٣٤    ققةغري حم/ (خسائر)  أرباح

    ٥٩٨,٢٢٠,٥٤٢        ٣٦,٠٨٢,٧٨٥,٥٦٧    صايف ربح الفترة متضمنًا األرباح غري املحققة

  مت احتساب النصيب األساسي واملخفض للسهم كما يلي:
    (غري مدققة) حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةلفترة ال   
   ٩٢٠١      ٢٠٢٠    

    ل.س.      ل.س.      

      ٥٩٨,٢٢٠,٥٤٢      ٣٦,٠٨٢,٧٨٥,٥٦٧    الفترةربح  صايف
      ٥٢,٥٠٠,٠٠٠        ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    املتوسط املرّجح لعدد األسهم

      ١١,٣٩          ٦٨٧,٢٩      نصيب السهم األساسي واملخفض من ربح الفترة

  ويلها. يف األرباح عند حتيتطابق نصيب السهم األساسي واملخفض يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها املصرف ذات تأثري على نصيب السهم 
  
  النقد وما يوازي النقد  -٥٢

 يتضمن هذا البند مايلي:

    )غري مدققة( حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةال لفترة   
    ٩٢٠١     ٢٠٢٠    

    ل.س.      ل.س.      

      ٤,١٢٤,٥٣٩,٨١١        ٤,٢٤٠,٣٩٣,٩٢٨    نقد يف اخلزينة
      ٤٧,٠١٣,٦١٢,٢١٩        ٦٠,٤٨٧,٩٠٤,٢٩٢    ثة أشهرنقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي تستحق خالل ثال

  يضاف: 
      ٥١,٥٨٣,٧٥٥,٤٩٣        ١٧٧,٥٧٠,٨٥٤,٠٦٢     أرصدة لدى مصارف تستحق خالل ثالثة أشهر  

  ينـزل:
  )  ٤,٢١٧,٣٠٣,٦٩٢(      -      رصدة متنازع عليهاأ  
  )  ١٢,٢٧٠,٦٨٧,٣٤٨(  )  ٢٦,٩٠١,٦٠٥,٦٠٧(  ودائع املصارف اليت تستحق خالل ثالثة أشهر  

    ٨٦,٢٣٣,٩١٦,٤٨٣        ٢١٥,٣٩٧,٥٤٦,٦٧٥    النقد وما يوازي النقد يف اية الفترة
 



 

- ٦٠ - 

  املعامالت مع األطراف ذات العالقة  -٦٢
العموالت باستخدام أسعار الفوائد و املسموحةة والعليا ضمن النشاطات االعتيادي دارةاإلو دارةأعضاء جملس اإلخول يف معامالت مع الشركة األم والشركات احلليفة ومع كبار املسامهني وقام املصرف بالد

  :السنةالفترة/ فيما يلي ملخص املعامالت مع اجلهات ذات العالقة خالل التجارية و
         :حداملو بنود داخل بيان الوضع املايل  -أ

      (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف     
  األول كانون  ٣١كما يف           وكبار دارةجملس اإل أعضاء                
    (مدققة) ١٩٢٠      املجموع      املسامهني وكبار املوظفني    الشركات احلليفة      الشركة األم    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  األرصدة املدينة 

    ٨٠٤,٠٥٤,٤٧٩  ٥,٩٣١,٣٠٢,٠١١  -   ٣,٦٠٨,٣٧٣  ٥,٩٢٧,٦٩٣,٦٣٨  أرصدة وحسابات جارية مدينة
    ١٦,٢٥٩,٣٢٠,٦٢٢   ٨٩,٨٤٩,٠١٧,٥١٠  -   -    ٨٩,٨٤٩,٠١٧,٥١٠  اقلأو  فترة ثالثة أشهر ودائع استحقاقها األصلي خالل

    ٣,٠٨٦,٧٧٦,٥٥٩   ٨,٨٩٢,١٨٢,٠١٤  -   ١,٥٣٣,١٣٤,٨٣٠  ٧,٣٥٩,٠٤٧,١٨٤  قروض للمصارف
  الدائنة األرصدة  

    ١١,٣١٦,٤٤٨    ٣٢,٥٦٥,٣٢٨    -      -      ٣٢,٥٦٥,٣٢٨  حسابات جارية دائنة
    ١,٣٨٣,٦٠٣,١١٢  ١٠٣,٧١٥,٨٢٢  ١٠٣,٧١٥,٨٢٢  -   -   ودائع ألجل

    ١,٥٢٨,٣٠٦,٤٩٠  ٨,٠٩٢,٠٨٤,٨٨٨  ٨,٠٩٢,٠٨٤,٨٨٨  -   -   ودائع حتت الطلب
    ١,٩٤٩,٦٨٢    ٩٣٨,٩٠٧   ٩٣٨,٩٠٧  -   -   ودائع توفري

  :بنود خارج امليزانية  -ب

    ٦٤,٨٢٣,٦٧٨  ٧٥,٤٨٨,٢٦١  -     -    ٧٥,٤٨٨,٢٦١  تعهدات بكفاالت وتكفالت
  

  أشهر  ستةلفترة ال      (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةفترة الل    
   حزيران ٣٠يف  املنتهية            وكبار دارةأعضاء جملس اإل                
    ( غري مدققة) ٩٢٠١      املجموع      املسامهني وكبار املوظفني    الشركات احلليفة      الشركة األم    

  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      .ل.س    :املوحد بيان الدخلبنود   -ج

    ٩٢,٨٥٧,٥٩٢    ١٣٨,٤٨٢,٧٥٧    -      -      ١٣٨,٤٨٢,٧٥٧  فوائد وعموالت دائنة
  )  ١٧,٢٦٧,٩٧٣(  )  ٤٠,٧٧٩,٠١٢(  )  ٤٠,٧٧٩,٠١٢(    -      -    مدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة فوائد

للدوالر األمريكي  %٤,٥إىل  %٢,٥٣للرية السورية وبني  %٧,٧٥إىل  %٧ واإلدارة التنفيذية العليا للمصرف بني تتراوح معدالت الفائدة والعموالت على تعامالت أعضاء جملس اإلدارة وكبار املسامهني
 وهي نفس املعدالت املطبقة على حسابات الودائع.



 

- ٦١ - 

  :منافع اإلدارة التنفيذية العليا -د

  ا وأعضاء جملس إدارة املصرف:فيما يلي ملخص ملنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة التنفيذية العلي
    )غري مدققة( حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةال لفترة  

      ٩٢٠١      ٢٠٢٠    
    ل.س.      ل.س.      

    ٤٧,٥٣٢,٠٠٠    ٥٠,٥٢٥,٦٣٧  رواتب ومكافآت
    ٢٨,٤٠٠,٠٠٠    ٢٤,١٠٠,٠٠٠  بدالت وتعويضات جملس اإلدارة

    ٧٥,٩٣٢,٠٠٠    ٧٤,٦٢٥,٦٣٧    

  قة أخرىتعامالت مع أطراف ذات عال -ه

. )املاليةالوساطة وشركة املركز املايل الدويل للخدمات ( للمصرف والشركة التابعة املالية علوماتامل ،املوجزةاملالية املوحدة املرحلية  علوماتتشمل امل
  التابعة موضحة كما يلي: رأمسال الشركة إن حصة املصرف يف 

    التابعةرأمسال الشركة حصة املصرف من   
  كانون األول ٣١كما يف       حزيران ٣٠ كما يف      
    (مدققة) ٩٢٠١      (غري مدققة)  ٢٠٢٠    نسبة امللكية    
    ل.س.      ل.س.    %    

    ٨٥,٠٠٠,٠٠٠    ٨٥,٠٠٠,٠٠٠  ٨٥  املركز املايل الدويل للخدمات املالية شركة

  ة.لرية سوري ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠يبلغ رأمسال شركة املركز املايل الدويل للخدمات والوساطة املالية 

لرية سورية ال غري.مت استبعاد رصيد اإلستثمار  ٨٥,٠٠٠,٠٠٠بلغت حصة املصرف من رأمسال شركة املركز املايل الدويل للخدمات والوساطة املالية 
  املالية املوحدة. علوماتامليف الشركات التابعة عند إعداد 

أعماهلا االعتيادية) بتعامالت جتارية مع املصارف ذات العالقة وكبار املسامهني  ة إىل التعامالت مع أعضاء اإلدارة العليا قامت املجموعة (ضمنضافباإل
طراف ذات ألحبدود التعامالت التجارية السائدة، وباستخدام أسعار الفوائد والعموالت التجارية السائدة. إن مجيع التسهيالت االئتمانية املمنوحة ل

  العالقة تعترب عاملة ومل يؤخذ هلا أية خمصصات.

  



 

- ٦٢ - 

   توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة املخاطر  -٧٢
  توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة املخاطر:

  وفق اجلدول التايل: فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصرفتتوزع التعرضات االئتمانية املباشرة حسب -أ
    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف ستةلفترة ال        
           املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية          املرحلة األوىل        
    اخلسائر االئتمانية املتوقعة         اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة     
      املجموع         على مدى عمر الرصيد          على مدى عمر الرصيد          شهرًا ١٢على مدى         
    ل.س.         ل.س.          ل.س.          ل.س.        

    ١٧,٣٩٦,٦٨٣,٦٥٥        -          -         ١٧,٣٩٦,٦٨٣,٦٥٥   نخفضة املخاطرامل ٤-١الدرجات من 
    ٢٣,٢٦١,٠٥٤,٧١٥        -          ٢٣,٢٦١,٠٥٤,٧١٥       -      حتت املراقبة ٧-٥الدرجات من 

    ٢٢,٤٠٥,٠٢٦,٣٥٨        ٢٢,٤٠٥,٠٢٦,٣٥٨        -         -      دون املستوى ٨ة الدرج
    -          -          -         -      مشكوك يف حتصيلها  ٩ة الدرج

    -          -          -         -      ديون رديئة ١٠الدرجة 
    ٦٣,٠٦٢,٧٦٤,٧٢٨        ٢٢,٤٠٥,٠٢٦,٣٥٨        ٢٣,٢٦١,٠٥٤,٧١٥       ١٧,٣٩٦,٦٨٣,٦٥٥    إمجايل التسهيالت املباشرة

  )  ١٢,٣٢٩,٧٤٣,٠١١(  )  ١٢,٢٩٨,٤٠٤,٩٨١(  )  ٣١,٣٣٨,٠٣٠(     -      *الفوائد املعلقة
  )  ١٢,٤٣٠,٣٨٦,٦٠٦(  )  ٥,٥٩٧٣١٠,٠٤٤,٣(  )  ٢,٠٠٦,٣١٩,٦٦١(  )  ٣٧٩,٧٣١,٣٤٨(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    ٣٨,٣٠٢,٦٣٥,١١١        ٦٢,٢٨٥,٧٨٠        ٢١,٢٢٣,٣٩٧,٠٢٤       ١٧,٠١٦,٩٥٢,٣٠٧    صايف التسهيالت االئتمانية
  

    )(مدققة ٩٢٠١ول كانون األ ٣١للسنة املنتهية يف        
           املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية          املرحلة األوىل        
    اخلسائر االئتمانية املتوقعة         اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة     
      املجموع         مدى عمر الرصيد على          على مدى عمر الرصيد          شهرًا ١٢على مدى         
    ل.س.         ل.س.          ل.س.          ل.س.        

    ٢٤,٠٨٤,٤٢٤,٠٢٦       -          -          ٢٤,٠٨٤,٤٢٤,٠٢٦  املنخفضة املخاطر ٤-١الدرجات من 
    ١٣,٣٠٤,٩٧٧,٢٣٢       -          ١٣,٣٠٤,٩٧٧,٢٣٢        -      حتت املراقبة ٧-٥الدرجات من 

    ١٠,٦٦٦,٥٩٧,٠٦٩       ١٠,٦٦٦,٥٩٧,٠٦٩        -          -      دون املستوى ٨الدرجة 
    -         -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة 
    -         -          -          -      ديون رديئة ١٠الدرجة 

    ٤٨,٠٥٥,٩٩٨,٣٢٧       ١٠,٦٦٦,٥٩٧,٠٦٩        ١٣,٣٠٤,٩٧٧,٢٣٢        ٢٤,٠٨٤,٤٢٤,٠٢٦    إمجايل التسهيالت املباشرة
  )  ٥,٧٠٩,٧٦٩,٩٢٥(  )  ٥,٦٧٨,٤٣١,٨٩٧(  )  ٣١,٣٣٨,٠٢٨(      -      الفوائد املعلقة*

  )  ٦,١٧٨,٢٢٣,٨٩٤(  )  ٤,٩٥٠,٩٦٢,٨٧٠(  )  ٨٧١,٩١٣,٨١٠(  )  ٣٥٥,٣٤٧,٢١٤(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    ٣٦,١٦٨,٠٠٤,٥٠٨       ٣٧,٢٠٢,٣٠٢        ١٢,٤٠١,٧٢٥,٣٩٤        ٢٣,٧٢٩,٠٧٦,٨١٢    صايف التسهيالت االئتمانية

  ا بالتنسيق مع مفوضيفلرية سورية ضمن املرحلة الثانية ألحد عمالء املصرف، حيث مت االحت ٣١,٣٣٨,٠٢٨بقيمة تعود الفوائد املعلقة ة اظ
 احلكومة لدى املصارف.

   



 

- ٦٣ - 

  وفق اجلدول التايل: فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصرفتتوزع التعرضات االئتمانية غري املباشرة حسب  -ب
    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠نتهية يفأشهر امل ستةلفترة ال        
           املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية          املرحلة األوىل        
    اخلسائر االئتمانية املتوقعة         اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة     
      املجموع         على مدى عمر الرصيد          عمر الرصيد على مدى          شهرًا ١٢على مدى         
    ل.س.         ل.س.          ل.س.          ل.س.        

     ٨,٧٥٥,٨٩١,١٦٩        -          -         ٨,٧٥٥,٨٩١,١٦٩    املنخفضة املخاطر ٤-١الدرجات من 
    ٥,٣٦٣,٩١٧,٤٧٩        -          ٥,٣٦٣,٩١٧,٤٧٩       -      حتت املراقبة ٧-٥الدرجات من 

    ٨,٣٠٥,٠٠٠        ٨,٣٠٥,٠٠٠        -         -      ىدون املستو ٨الدرجة 
    -          -          -         -      مشكوك يف حتصيلها ٩الدرجة 
    -          -          -         -      ديون رديئة ١٠الدرجة 

    ١٤,١٢٨,١١٣,٦٤٨      ٨,٣٠٥,٠٠٠        ٥,٣٦٣,٩١٧,٤٧٩     ٨,٧٥٥,٨٩١,١٦٩    إمجايل التسهيالت املباشرة
  )  ١٠٠,٩٧٧,٢٢١(  )  ١,٠٣٨,١٢٤(  )  ٩٩,٣٠٨,٤٢٤(  )    ٠,٦٧٣٦٣(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    ١٤,٠٢٧,١٣٦,٤٢٧        ٧,٢٦٦,٨٧٦        ٥,٢٦٤,٦٠٩,٠٥٥       ٨,٧٥٥,٢٦٠,٤٩٦    غري املباشرة صايف التسهيالت االئتمانية
  

    (مدققة) ٩٢٠١كانون األول  ٣١للسنة املنتهية يف        
           حلة الثالثةاملر          املرحلة الثانية          املرحلة األوىل        
    اخلسائر االئتمانية املتوقعة         اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة      اخلسائر االئتمانية املتوقعة     
      املجموع         على مدى عمر الرصيد          على مدى عمر الرصيد          شهرًا ١٢على مدى         
    .ل.س         ل.س.          ل.س.          ل.س.        

    ٧,١٨٦,٤١٥,١٩٢       -          -          ٧,١٨٦,٤١٥,١٩٢    املنخفضة املخاطر ٤-١الدرجات من 
    ١,٥١٢,٦٢٠,٧١٨       -          ١,٥١٢,٦٢٠,٧١٨        -      حتت املراقبة ٧-٥الدرجات من 

    ٨,٥٥٣,٩٤٥       ٨,٥٥٣,٩٤٥        -          -      دون املستوى ٨الدرجة 
      -         -          -          -      مشكوك يف حتصيلها ٩الدرجة 
    -         -          -          -      ديون رديئة ١٠الدرجة 

    ٨,٧٠٧,٥٨٩,٨٥٥       ٨,٥٥٣,٩٤٥        ١,٥١٢,٦٢٠,٧١٨        ٧,١٨٦,٤١٥,١٩٢    إمجايل التسهيالت غري املباشرة
  )  ٣٥,٨٩٠,٢٠٠(  )  ٣,٥٧٦,٩٧٢(  )  ٢٩,٢٢٩,٤١٢(  )  ٣,٠٨٣,٨١٦(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    ٨,٦٧١,٦٩٩,٦٥٥       ٤,٩٧٦,٩٧٣        ١,٤٨٣,٣٩١,٣٠٦        ٧,١٨٣,٣٣١,٣٧٦    ية غري املباشرةصايف التسهيالت االئتمان

  



 

- ٦٤ - 

 التركز حسب القطاع االقتصادي  -٨٢

  االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وكما يلي:يوضح اجلدول التايل التركز يف التعرضات 
  ،أفراد                                  

    املجموع      وأخرىخدمات       ةزراع      عقارات       جتارة      صناعة      مايل    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      ل.س.    

    ٧٨,٥٠٧,٨٠٤,٦٩٤    -      -      -      -      -      ٧٨,٥٠٧,٨٠٤,٦٩٤  املركزي سورية مصرف لدى أرصدة
    ١٧٦,٩٢٣,٤١٧,٢٢٢    -      -      -      -      -      ١٧٦,٩٢٣,٤١٧,٢٢٢   مصارف لدى أرصدة

    ١٨,٥٤٦,٦٢٣,٢٩٥    -      -      -      -      -      ١٨,٥٤٦,٦٢٣,٢٩٥  املصارف لدى إيداعات
    ٨,٨٩٢,١٨١,٩٢٥    -      -      -      -      -      ٨,٨٩٢,١٨١,٩٢٥  قروض للمصارف

    ٣٨,٣٠٢,٦٣٥,١١١    ٣,٤٨٩,٢٥٢,٨٠٩    ٦٥,٣٧٦,٦٠٨    ٣,٥٥٠,٩٣٧,٥٢٦    ٢٥,٤٥٧,٩٤٧,١٦٢    ٥,٧٣٩,١٢١,٠٠٦    -    املباشرة اإلئتمانية التسهيالت صايف
    ٥٨٤,٨٧١,٦٠٨      ٤٧٦,٤٨٣    -      ١٠,٧٥٤,٩٣٢    ٢١٣,٩٠٧,٧٤٠    ١,٧٨٤,٠٩٥    ٣٥٧,٩٤٨,٣٥٨  أخرى موجودات

    ٦,٩٨١,٢٠٣,٦٥٢    -      -      -      -      -      ٦,٩٨١,٢٠٣,٦٥٢  املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة
  حزيران ٣٠اإلمجايل كما يف 

    ٣٢٨,٧٣٨,٧٣٧,٥٠٧    ٣,٤٨٩,٧٢٩,٢٩٢    ٦٥,٣٧٦,٦٠٨    ٥٨٣,٥٦١,٦٩٢,٤    ٢٥,٦٧١,٨٥٤,٩٠٢    ٥,٧٤٠,٩٠٥,١٠١    ٢٩٠,٢٠٩,١٧٩,١٤٦  (غري مدقق) ٢٠٢٠  
    ألولا كانون ٣١ يف كمااإلمجايل 

    ١٦٢,٧٣١,٨٤٩,٧٦٤    ٣,٠١٩,٣٨٤,٢٧٠    ٨٠,٣٥٥,٦٩٧    ٣,٥١٠,١٦٨,٦٣٨    ٢٤,٦٨٤,٩٥٣,٢٢٥    ٥,٠٢٠,١٩٦,٣٧٣    ١٢٦,٤١٦,٧٩١,٥٦١  (مدقق) ٩٢٠١  
  



 

- ٦٥ - 

  

  ) كما يلي:٩احل التصنيف، متاشيًا مع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (تتوزع التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وفق مر
    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف         

    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        القطاع االقتصادي / املرحلة    
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٢٩٠,٢٠٩,١٧٩,١٤٦        -          ٤١,٦٦٩,٠٨٦,٥١٣      ٢٤٨,٥٤٠,٠٩٢,٦٣٣      مايل
    ٥,٧٤٠,٩٠٥,١٠١        -          ٤,٧٧٠,٥٩٦,٩١٦       ٩٧٠,٣٠٨,١٨٥      صناعة
    ٢٥,٦٧١,٨٥٤,٩٠٢        ٢٦٨,٦٣٢,١١٠        ١٤,٠٨٦,٤٤٩,٨٩٨       ١١,٣١٦,٧٧٢,٨٩٤      جتارة

    ٣,٥٦١,٦٩٢,٤٥٨          ٦٧,٢١٨      ٣٣٩,٧٧٥,٠٣٧       ٣,٢٢١,٨٥٠,٢٠٣      عقارات
    ٦٥,٣٧٦,٦٠٨        -          ٦٥,٣٧٦,٦٠٨       -        زراعة

    ٣,٤٨٩,٧٢٩,٢٩٢          ٥٦٣        ١,٩٦٨,٢٦١,٧٨١       ١,٥٢١,٤٦٦,٩٤٨    أفراد وخدمات

    ٣٢٨,٧٣٨,٧٣٧,٥٠٧        ٢٦٨,٦٩٩,٨٩١      ٦٢,٨٩٩,٥٤٦,٧٥٣      ٢٦٥,٥٧٠,٤٩٠,٨٦٣      اإلمجايل
  

    (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما يف         
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        دي / املرحلةالقطاع االقتصا    

  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ١٢٦,٤١٦,٧٩١,٥٦١        -          ٢٩,٩٧٩,٩٩٦,٩٨٧         ٩٦,٤٣٦,٧٩٤,٥٧٤      مايل
    ٥,٠٢٠,١٩٦,٣٧٣        -          ٧٨٣,٠٠٥,٢٨٦       ٤,٢٣٧,١٩١,٠٨٧      صناعة
    ٢٤,٦٨٤,٩٥٣,٢٢٥        ١٧٠,٢٣٩,٤٥٥        ١٠,٧١٩,٣٩٩,٥٠٠       ١٣,٧٩٥,٣١٤,٢٧٠      جتارة

    ٣,٥١٠,١٦٨,٦٣٨        -          ١٧٤,٩٤٤,٥٥١       ٣,٣٣٥,٢٢٤,٠٨٧      عقارات
    ٨٠,٣٥٥,٦٩٧        -          ١,١٩٣,٦٧٤       ٧٩,١٦٢,٠٢٣      زراعة

    ٣,٠١٩,٣٨٤,٢٧٠          ٦٤٦        ٤٧٢٥,٦٣٥,٢٢     ٠٢,٢٩٣,٧٤٨,٥٨    أفراد وخدمات

    ١٦٢,٧٣١,٨٤٩,٧٦٤        ١٧٠,٢٣٩,٩٢١      ٤٢,٣٨٤,١٧٥,٢٢٢      ١٢٠,١٧٧,٤٣٤,٦٢١      يلاإلمجا
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 التحليل القطاعي  -٩٢

  قطاعات أعمال املصرف:يضاح معلومات عن يتضمن اإل  -أ
  أشهر  ستةال لفترة      (غري مدققة)  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةال لفترة        
   حزيران ٣٠املنتهية يف                                       
    )غري مدققة( ٩٢٠١      املجموع      أخرى      اخلزينة      الشركات      األفراد        
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.        

      ٢,١٧٦,٧٦١,٧٧٤    ٤٠,٣٠٧,٨٦٧,٩٢٧    -      ٤,٤٦٥,٨٧٩,٧٧٩    ٢٧,٩٠٠,٩٣٤,٣١٨    ٧,٩٤١,٠٥٣,٨٣٠  إمجايل الدخل التشغيلي
  )  ٢٤٩,٠٧٢,٥٦٩(  )  ٢,٩٢٩,١٣٩,٤١٩(    -      -    )  ٤٤,٢٦٣٥,٢,٨٦٣(  )  ٦٥,٥٩٥,١٥٦(  ةمتوقعئتمانية اخسائر خمصص تدين 

    ١,٩٢٧,٦٨٩,٢٠٥    ٣٧,٣٧٨,٧٢٨,٥٠٨    -      ٤,٤٦٥,٨٧٩,٧٧٩    ٢٥,٠٣٧,٣٩٠,٠٥٥    ٧,٨٧٥,٤٥٨,٦٧٤  نتائج أعمال القطاع 
  )  ٩٨٢,٨٧١,٣٣٥(  )  ١,٢٣٣,٤٨٨,٦٦٦(    -    )  ١٢٩,٦٧٧,٦٣٣(  )  ٢٧٦,٨٩٨,٤٣٥(  )  ٨٢٦,٩١٢,٥٩٨(  مصاريف تشغيلية للقطاع

  )  ٩٠,٠٨٣,٤٧٧(  )  ٦٣,١٤٩,١٣١(  )  ٣١٦٣,١٤٩,١(    -      -      -    موزعة على القطاعات غري مصاريف 
    ٨٥٤,٧٣٤,٣٩٣    ٣٦,٠٨٢,٠٩٠,٧١١  )  ٦٣,١٤٩,١٣١(    ٤,٣٣٦,٢٠٢,١٤٦    ٢٤,٧٦٠,٤٩١,٦٢٠    ٧,٠٤٨,٥٤٦,٠٧٦  الربح قبل الضريبة

  )  ٥٢٥٦,٢٣١,٥٤(    -      -      -      -      -    ضريبة الدخل

    ٥٩٨,٥٠٢,٨٤٨    ١٣٦,٠٨٢,٠٩٠,٧١  )  ٦٣,١٤٩,١٣١(    ٤,٣٣٦,٢٠٢,١٤٦    ٢٤,٧٦٠,٤٩١,٦٢٠    ٧,٠٤٨,٥٤٦,٠٧٦  صايف ربح الفترة
  
    كانون األول ٣١كما يف       (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف         
    (مدققة) ٩٢٠١      املجموع      أخرى      اخلزينة      الشركات      األفراد        
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.        

    ١٦٧,٢٣٧,٤٢٣,٨٠٧    ٣٣٢,٤٩٤,٧٤١,٨٢٧    -      ٢٩٤,١٩٢,١٠٦,٧١٦    ٣٤,٣٤٦,٨٠٨,٢٢٢    ٣,٩٥٥,٨٢٦,٨٨٩  موجودات القطاع
    ٨,٣٣٢,٠٣٩,١٠٦    ٤,٤٤٨,١١٥,٣١٩    ٤,٤٤٨,١١٥,٣١٩    -      -      -    موجودات غري موزعة على القطاعات

    ١٧٥,٥٦٩,٤٦٢,٩١٣    ٣٣٦,٩٤٢,٨٥٧,١٤٦    ٤,٤٤٨,١١٥,٣١٩    ٢٩٤,١٩٢,١٠٦,٧١٦    ٨,٢٢٢٣٤,٣٤٦,٨٠    ٣,٩٥٥,٨٢٦,٨٨٩  جمموع املوجودات
    ١٤٢,٢٨٩,٠٤٧,٧٦٠    ٢٦٧,٣١٤,٢٠٤,٣٤٥    -      ٣٧,٦٣٥,٣٤٨,٤٩٩    ٥٧,٢٧٩,٢٠٠,٨٢٥    ١٧٢,٣٩٩,٦٥٥,٠٢١  مطلوبات القطاع

    ٩,٩٠٢٧,٢١٥,٩٧    ٧,٤٨٢,١٢٦,٨٣٩    ٧,٤٨٢,١٢٦,٨٣٩    -      -      -    مطلوبات غري موزعة على القطاعات

    ١٤٩,٥٠٥,٠٢٧,٦٦٢    ٢٧٤,٧٩٦,٣٣١,١٨٤    ٧,٤٨٢,١٢٦,٨٣٩    ٣٧,٦٣٥,٣٤٨,٤٩٩    ٥٧,٢٧٩,٢٠٠,٨٢٥    ١٧٢,٣٩٩,٦٥٥,٠٢١  جمموع املطلوبات
    ٦٦٩,٦٨٢,٢٩٥    ٧٢,٥٤٣,٥٠١    ٧٢,٥٤٣,٥٠١    -      -      -    املصروفات الرأمسالية

    ٢٠٧,٩١١,٥٩٩    ١١٧,٤٨٤,٨٠٠    ١١٧,٤٨٤,٨٠٠    -      -      -    االستهالكات واإلطفاءات
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 معلومات عن التوزيع اجلغرايف:  -ب

يبني هذا اإليضاح التوزيع اجلغرايف ألعمال املصرف حيث ميارس نشاطه بشكل رئيسي من خالل مركزه الرئيسي يف القطر وبشبكة فروعه 
  املنتشرة يف اجلمهورية العربية السورية.

  ة حسب القطاع اجلغرايف:فيما يلي توزيع إيرادات وموجودات املصرف ومصاريفه الرأمسالي
    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠يف أشهر املنتهية  ستةلفترة ال          
    املجموع      خارج سورية      داخل سورية      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          

    ٤٠,٣٠٧,٨٦٧,٩٢٧    ٦٤١,٤٤٥,٧٩٥    ٣٩,٦٦٦,٤٢٢,١٣٢    إمجايل الدخل التشغيلي  
    ٧٢,٥٤٣,٥٠١    -      ٧٢,٥٤٣,٥٠١    املصروفات الرأمسالية  

  
    )غري مدققة( ٢٠١٩ حزيران ٣٠يف أشهر املنتهية  ستةلفترة ال          
    املجموع      خارج سورية      داخل سورية      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          

    ٢,١٧٦,٧٦١,٧٧٤    ٦٩٨,٧٥٥,٦٠٨    ١,٤٧٨,٠٠٦,١٦٦    إمجايل الدخل التشغيلي  
    ٤٠٧,٢٢٣,٧٩٦    -      ٤٠٧,٢٢٣,٧٩٦    املصروفات الرأمسالية  

  

  ة رأس املالكفاي  -٣٠

 الصادرة بالنس خالل من املال رأس كفاية مدى مراقبة يتم. املختلفة أنشطته تالزم اليت املخاطر ملواجهة مناسب مال رأس على املصرف حيافظ
  . املركزي سورية مصرف خالل من تبنيها يتم واليت الدولية بازل مقررات مبوجب

  رقم التسليفو النقد جملس قرار حسب %٨ والبالغة املال رأس كفاية ملتطلبات االدىن احلد تفوق معدالت على فظةباملحا املصرف يلتزم

 مانيةاالئت بالتركزات املتعلقة النسب كافة يراعي ،كما)الدولية بازل جلنة حسب %٨( ٢٠٠٧ الثاين كانون ٢٤ بتاريخ الصادر) ٤ب/ن م/٢٥٣(
  .التركزات لتلك كمؤشر ظيميالتن املال رأس تستخدم واليت
   .أنشطته يف املخاطر ووصف االقتصادية الظروف على تطرأ اليت التغريات ضوء يف اعليه تعديالت وجيري ماله رأس هيكلية املصرف يدير
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  :املال رأس كفاية نسبة احتساب كيفية التايل اجلدول يوضح

  كانون األول ٣١كما يف            حزيران ٣٠كما يف        

      (مدققة) ٩٢٠١          (غري مدققة) ٢٠٢٠       

    ل.س.          ل.س.       
  رأس املال األساسي:

      ٥,٢٦٤,٩٨٤,٥٠٩        ٥,٢٦٤,٢٨٩,٦٥٣    رأس املال املكتتب به واملدفوع   
      ١,٣١٢,٥٠٠,٠٠٠        ١,٣١٢,٥٠٠,٠٠٠    االحتياطي القانوين  
      ١,٩٣٧,٨٢١,٠٣٠        ١,٩٣٧,٨٢١,٠٣٠    االحتياطي اخلاص  
      ١٢٩,٦٩٨,٤٠٠        ١٢٩,٦٩٨,٤٠٠    رأس املالعالوة إصدار   
      ١٧,٢٨٢,٩٤٨,٩١١        ١٧,٢٨٢,٩٤٨,٩١١    أرباح مدورة غري حمققة  
      ١٣٦,٤٨٢,٤٠١        ١٣٦,٤٨٢,٤٠١    أرباح مدورة حمققة  
      -          ٣٧,٥٦٨,٢٤١,٠٣٤  *فروقات تقييم القطع البنيوي غري املحققة الناجتة عن تأثري ارتفاع أسعار الصرف  
      ٢٦,٠٦٤,٤٣٥,٢٥١        ٦٣,٦٣١,٩٨١,٤٢٩    

  ينـزل منها:
 )  ٢٧,٠٠٨,٩٨٠(  )  ٣٣,٣١٧,٢٧٧(  صايف موجودات غري ملموسة  

  )  ٩,٢٥٠,٨٠٠(  )  ١٥,٠٣٠,٥١٦(  قيم وأصول متملكة استيفاء لديون مشكوك ا  
      ٢٦,٠٢٨,١٧٥,٤٧١        ٦٣,٥٨٣,٦٣٣,٦٣٦    صايف رأس املال األساسي  

    يضاف رأس املال املساعد: 
  ؤونات املكونة لقاء اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتعرضاتامل  
      ٨٤٤,٠٠٤,١٤٢        ١,٥٦٥,٤٣٢,٣٦٨    **املصنفة ضمن املرحلتني األوىل والثانية    

      ٢٦,٨٧٢,١٧٩,٦١٣        ٤,٠٠,٠٦٦٦٥,١٤٩    جمموع رأس املال التنظيمي (األموال اخلاصة)
      ٦٧,٥٢٠,٣٣١,٣٨٧        ١٢٥,٢٣٤,٥٨٩,٤٠٠    رباملخاط خماطر االئتمان وخماطر املوجودات األخرى املرجحة  
      ٤,٦٠٠,٨٨٢,١٩١        ٨,٣٩٠,٦٨٢,٥٤٤    خماطر حسابات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر  
      ١٠,٤٥٧,٥٧٥,٤٢٤        ٣٠,٣٤٩,٦٦٣,٦٧٣    خماطر السوق  
      ٤,٢٢٦,٠٠٣,٩٦٥        ٤,٢٢٦,٤٥٣,١٩٠    املخاطر التشغيلية  

      ٨٦,٨٠٤,٧٩٢,٩٦٧        ١٦٨,٢٠١,٣٨٨,٨٠٧    خارج امليزانية املرجحة باملخاطر جمموع املوجودات وااللتزامات
      %٣٠,٩٦          %٣٨,٧٣      نسبة كفاية رأس املال (%)

      %٢٩,٩٨          %٣٧,٨٠      )%املال األساسي (رأس  كفايةنسبة 
   %٩٩,٨٦          %١٠٢,٣١      نسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل حقوق املسامهني (%)

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 املحققة ضمن األموال اخلاصة األساسية  ٢٠٠٨شباط  ٤) تاريخ ١/م ن/ب٣٦٢رقم (

  .٢٠٠٧) الصادر عام ٤/م ن/ب٢٥٣ية رأس املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم (ألغراض احتساب كفا

واملخاطر  س املالبعني اإلعتبار كلفة رأ دارةدوري، وكجزء من تلك املراجعة، يأخذ جملس اإل بشكلرأس املال  هيكليةمبراجعة  دارةيقوم جملس اإل
  املصرف وذلك من خالل وضع سياسة للتوزيعات النقدية ورمسلة االحتياطيات.رأس مال  إدارةكأحد العوامل األساسية يف 
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الصادرين عن مصرف  ٢٠٢٠حزيران  ٢٣بتاريخ  /ص ٣٢٠٣/١٦ والقرار ٢٠٢٠شباط  ٢٦بتاريخ  /ص١٢٠٦/١٦ ناًء على القرارين رقمب  *
 .لية ألغراض احتساب كفاية رأس املااألساسسورية املركزي مت إدراج أرباح تقييم مركز القطع البنيوي ضمن األموال اخلاصة 

يتم االعتراف باملؤونات املكونة  ٢٠١٩آذار  ٦لصادر بتاريخ ا ص/١٨٣/٢ بناًء على أحكام املادة الثامنة من قرار جملس النقد والتسليف رقم  **
أال تتجاوز قيمة  نية) ضمن األموال اخلاصة املساندة علىلقاء اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتعرضات املنتجة (املصنفة ضمن املرحلتني األوىل والثا

من  %١,٢٥املؤونات املعترف ا ضمن هذه األموال مضافًا إليها رصيد حساب االحتياطي العام ملخاطر التمويل (يف حال وجوده) ما نسبته 
 املوجودات املرجحة باملخاطر.

  
  انية)حمتملة (خارج امليز ائتمانية ارتباطات والتزامات  -١٣

  ارتباطات والتزامات ائتمانية (قيمة امسية): -أ
  كانون األول ٣١ كما يف       حزيران ٣٠كما يف      
    (مدققة) ٩٢٠١      (غري مدققة) ٢٠٢٠     

    ل.س.      ل.س.      

  كفاالت:
      ١,٥٥٢,٢٩٢,٠٧٠        ٥,٣٣٩,٠٩٩,٨٧١    دفع  
      ٦,٣٠٥,٤٦٣,٠٣٥        ٧,٢٣٠,٤٨٨,٦٤٠    حسن التنفيذ  
      ٥١٦,٩٩٦,١٦٨        ٥٩٨٥٩٨,٧٧٤,    أخرى  
      ٨,٣٧٤,٧٥١,٢٧٣        ١٣,١٦٨,٣٦٣,١٠٩      

      ٣٣٢,٨٣٨,٥٨٢        ٩٥٩,٧٥٠,٥٣٩    اعتمادات
      ٣,٤٥٩,٨٩٠,٠٠٧        ٩,٦٥٨,٤٣٦,٤٧٠    كفاالت بنوك وجهات أخرى

      ١,٣١٤,٤٢٦,٩٢١        ٢,٩٥٣,٤٢٧,٩٢٦    سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة
      ٣,٧٨٤,٨١٣,٣٥٤        ٢,٨٠٧,٥١٨,٩٩٩    باشرة غري مستغلةسقوف تسهيالت ائتمانية غري م

      ٧٣,١٣٠,٠٥٢        ١٩٧,٩٨٠,١٠٤    اعتمادات وقبوالت البنك

      ١٧,٣٣٩,٨٥٠,١٨٩        ٧,١٤,٤٧٧٤٥٢٩,٧      
   



 

- ٧٠ - 

  ارتباطات والتزامات تعاقدية: -ب
  كانون األول ٣١ كما يف       حزيران ٣٠كما يف       
    (مدققة) ٩٢٠١      (غري مدققة) ٢٠٢٠     
    ل.س.      ل.س.      

  عقود إجيار فروع

    ٥٥,٠٤٥,٩٦٨    ١٢٤,١٣٦,٠٠٧  استحقاقها لغاية سنة  
    -      -    استحقاقها أكثر من سنة  

    ٩٦٨٥٥,٠٤٥,    ١٢٤,١٣٦,٠٠٧    
  ارتباطات عقود رأمسالية

    ٢٤٩,٩٥٧,٦٦٢    ٩٩,٦٦٠,٥٣٩  استحقاقها لغاية سنة  
    -      -    استحقاقها أكثر من سنة  

    ٦٦٢٢٤٩,٩٥٧,    ٩٩,٦٦٠,٥٣٩    

    ٣٠٥,٠٠٣,٦٣٠    ٢٢٣,٧٩٦,٥٤٦    
 

 الحقة أحداث  -٢٣

ىل إزيادة رأس مال املصرف عن طريق ضم جزء من رصيد االحتياطي اخلاص  ووافقت على، عقدت اهليئة العامة العادية ٢٠٢٠آب  ١٠تاريخ ب
املقترح من قبل جملس اإلدارة، ليصبح  ١,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠بدًال من مبلغ  لرية سورية ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠رأس املال واقترحت زيادة املبلغ إىل 

لرية سورية للسهم الواحد  ١٠٠سهم بقيمة إمسية  ٧٠,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية موزع على  ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠رأمسال املصرف بعد الزيادة مبلغ 
  ن عدمه.باملوافقة على زيادة رأس املال م وتوزيع األسهم النامجة جمانًا وتعديل النظام األساسي تبعًا لذلك، وذلك بعد صدور قرار اجلهات الرقابية

 لغاية تاريخ إعداد هذا التقرير، فإن املصرف بصدد احلصول على قرار اجلهات الرقابية على الزيادة املقترحة.

  
   COVID)-(19 أثر انتشار فريوس كورونا  -٣٣

نات املالية املوحدة املرحلية املوجزة لفترة الستة أشهر املنتهية مستمرة لغاية تاريخ إعداد البيا) COVID-19ما زالت آثار جائحة فايروس كورونا (
، حيث سبب هذا احلدث اضطرابات واسعة النطاق لألعمال، وانعكس سلبًا على النشاط االقتصادي ملعظم الشركات ٢٠٢٠حزيران  ٣٠يف 

 واملنشآت.

ص /٢٩١/٢وتعميم مصرف سورية املركزي رقم  ٢٠٢٠آذار  ٢٦بتاريخ م ن  /٢٥قامت اإلدارة بناء على تعليمات قرار جملس النقد والتسليف رقم 
ال تعترب خسارة  بتأخري سداد بعض العمالء ألقساط قروضهم خالل الفترة وذك ملدة ثالثة أشهر اعتبارًا من تاريخ نفاذ القرار وملرة واحدة فقط.

إعفاء الدفع تلقائيًا إىل حدوث زيادة كبرية يف خماطر االئتمان بغرض ال يؤدي متديد فترة  .التعديل الناجتة عن هذه التعرضات جوهرية للمصرف
وفقًا إلرشادات جملس معايري املحاسبة الدولية، حيث أن هذه اإلجراءات اختذت ملساعدة املقترضني املتأثرين  حساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة

 باجلائحة املذكورة الستئناف دفعام املنتظمة.

   



 

- ٧١ - 

ل مدارة بتقييم تأثري اجلائحة عند حتديد الزيادة الكبرية يف خماطر االئتمان وتقييم مؤشرات تدين القيمة للمخاطر يف القطاعات اليت حيتكما قامت اإل
صاا لغاية صخمتأثرها. وبناًء عليه وجدت اإلدارة أنه مل يكن هناك تأثري جوهري على التعرضات االئتمانية واالعتراف باخلسائر االئتمانية املتوقعة و

 تاريخ إعداد القوائم املالية املوحدة املرحلية املوجزة.

استنادًا إىل  مصرفلدرست اإلدارة اآلثار املحتملة للتقلبات االقتصادية احلالية يف حتديد املبالغ املعلنة للموجودات واملطلوبات املالية وغري املالية ل
  القتصادي متقلبًا وتبقى املبالغ املسجلة حساسة هلذه التقلبات.املعلومات اليت ميكن مالحظتها حيث يبقى النشاط ا

  

  القضايا املقامة على املصرف  -٤٣

املعلومات ر على هلا أي أث ، واليت ليسمصرفبرأي اإلدارة واملستشار القانوين لل صرفجمموعة من القضايا املرفوعة، معظمها لصاحل امل صرفاملعلى 
 .٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف زة املالية املوحدة املرحلية املوج


