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  سورية" مصرف "فرنسبنك
  شركة مسامهة مغفلة عامة سورية

  املرحلية املوجزة املاليةاملعلومات إيضاحات حول 
  (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١ املنتهية يفأشهر  ثالثةاللفترة 

    
  
  معلومات عامة  -١

وهو شركة مسامهة سورية مسجلة يف  ٢٠٠١لعام  ٢٨م.عامة سورية مبوجب قانون املصارف رقم مت تأسيس مصرف فرنسبنك سورية ش.م.
  .١٨ويف سجل املصارف حتت الرقم  ٢٠٠٨متوز  ١٣تاريـخ  ١٥٤١٣السجل التجاري حتت الرقم 

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

  .٢٠١١كانون الثاين  ٥مت إدراج أسهم املصرف يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ 

  سورية. –يقع املركز الرئيسي للمصرف يف أبو رمانة شارع املهدي بن بركة بناء العتقي طابق أرضي، دمشق 
. يقوم املصرف بكافة اخلدمات املصرفية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه األحد عشر ٢٠٠٩ن الثاين كانو ١٥ملصرفية يف باشر املصرف أعماله ا

دمشق (أبو رمانة، شارع بغداد، املنطقة احلرة، الغساين)، وحلب (العزيزية، امللك فيصل)، محص (شارع هاشم األتاسي)، طرطوس (شارع  يف
وقد مت إغالق  ٢٠١٩متوز  ٧ف دمشق (السيدة زينب، جرمانا) حيث مت افتتاح فرع الغساين يف والالذقية (شارع الكورنيش الغريب) وري الثورة)

  ريف دمشق (السيدة زينب) ومحص (شارع هاشم األتاسي) بشكل مؤقت. كًال من فرع

  من رأمسال املصرف. %٥٥,٦٦ميتلك مصرف فرنسبنك ش.م.ل. لبنان حاليًا نسبة 

على قيام مصرف فرنسبنك سورية بإصدار وطرح  ٢٠١١حزيران  ١٣/م املنعقد بتاريخ ٦٩ار رقم كما وافق جملس املفوضني مبوجب القر
لرية سورية وذلك بغرض زيادة  ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية للسهم الواحد وبقيمة إمجالية تبلغ  ٥٠٠سهم بقيمة امسية تبلغ  ٧,٠٠٠,٠٠٠

  رأمسال املصرف.

الفترات الزمنية إلجراءات  ٢٠١١حزيران  ١٤إ.م) تاريخ  –/ص ٨٢٢السورية مبوجب القرار رقم (كما حددت هيئة األوراق واألسواق املالية 
  إصدار وطرح أسهم الزيادة كما يلي:

  اية يوم االثنني الواقع يف :٢٠١١حزيران  ٢٧تاريخ اكتساب حق األفضلية بأسهم الزيادة. 

  اية  ٢٠١١ران حزي ٢٩فترة تداول حقوق األفضلية يف السوق واليت تبدأ يف ٢٠١١متوز  ١٧وحىت. 

 اية  ٢٠١١متوز  ٢٤باألسهم واليت تبدأ يف  كتتابفترة اال ٢٠١١آب  ١٤وحىت. 

  ا خالل ثالثة من تاريخ إدراج أسهم من الزيادة.أشهر فترة بيع األسهم غري املكتتب 
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  وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية مبوجب القرار رقمفقد  %٧٠مل تتجاوز  كتتابولكون نسبة التغطية املحققة حىت اية فترة اال
  بأسهم زيادة رأس مال مصرف فرنسبنك سورية حىت تاريخ  كتتابعلى متديد فترة اال ٢٠١١آب  ١٤إ.م) تاريخ  –/ص ١١٣٠(

  .٢٠١١أيلول  ١١
ملرة ثانية نظرًا  كتتابإ.م) على متديد فترة اال –/ص ١٢٠٦وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية مبوجب القرار رقم ( ٢٠١١أيلول  ١٢ويف تاريخ 

  .٢٠١١تشرين األول  ٢٣حىت تاريخ  %٧٠لكون نسبة التغطية املحققة حىت تارخيه مل تتجاوز الـ

صرف على اعتبار رأس مال امل ٢٠١١تشرين الثاين  ١٤إ.م تاريخ -/ص٣٧٥وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب الكتاب رقم 
لرية سورية، وذلك حلني االنتهاء من مجيع  ٤,١٢٢,٢٦٦,٥٠٠لرية سورية ورأس املال املدفوع (أو املكتتب به)  ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠املصرح به 

لرية سورية عن طريق سوق دمشق  ١,١٢٧,٧٣٣,٥٠٠إجراءات بيع وتسجيل كامل األسهم غري املكتتب ا والبالغة قيمتها االمسية اإلمجالية 
  ملشار إليها سابقًا.ا كتتابمن تاريخ إدراج أسهم الزيادة وفقًا ألحكام تعليمات التعامل حبقوق األفضلية باالأشهر ق املالية خالل مهلة ثالثة لألورا

وبيع  كتتابعلى نتائج اال ٢٠١١تشرين األول  ٣٠إ.م تاريخ -/ص١٣٣٥وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب الكتاب رقم 
سهمًا) عن طريق سوق دمشق لألوراق املالية بعد االنتهاء من إجراءات تسجيلها  ٢,٢٥٥,٤٦٧األسهم الفائضة غري املكتتب ا والبالغ عددها (

قم رالصادرة مبوجب قرار املجلس  كتتاب/ من تعليماته التعامل حبقوق األفضلية باال٩يف اهليئة وإدراجها يف السوق وذلك وفقًا ألحكام املادة /
  .٢٠١١/م لعام ٣٨

واليت بدأت هر أشعن طريق سوق دمشق لألوراق املالية خالل املهلة املحددة بثالثة  -غري املكتتب ا –وبسبب تعذر بيع أسهم زيادة رأس املال 
نيسان  ٩تاريخ  ١٤رقم  ، وافق جملس املفوضني جبلسته٢٠١٢آذار  ٢٨من تاريخ إدراج أسهم الزيادة يف سوق دمشق لألوراق املالية وانتهت يف 

لبيع األسهم غري املكتتب ا والبالغ عددها  ٢٠١٢حزيران  ٢٨تنتهي يف أشهر على منح مصرف فرنسبنك سورية مهلة إضافية قدرها ثالثة  ٢٠١٢
)/م ٤٣فوضني رقم (سهمًا) من خالل سوق دمشق لألوراق املالية. كما مت متديد املهلة اإلضافية السابقة مبوجب قرار جملس امل ٢,٢٥٥,٤٦٧(

 ٢,٢٥٥,٤٦٧والذي منح مصرف فرنسبنك سورية مهلة إضافية لبيع أسهم زيادة رأس املال غري املكتتب ا والبالغ عددها ( ٢٠١٢متوز  ٢تاريخ 
/م على ٤رقم . كما وافق رئيس جملس املفوضني مبوجب القرار ٢٠١٢كانون األول  ٢٨سهمًا) من خالل سوق دمشق لألوراق املالية حىت تاريخ 

سورية لتصبح مائة لرية سورية للسهم الواحد وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم املصرف بعد  -تعديل القيمة االمسية لسهم مصرف فرنسبنك
قيمة االمسية لسهم بقيمة إمجالية تبلغ مخسة مليارات ومائتني ومخسني مليون لرية سورية، كما مت حتديد تاريخ تنفيذ تعديل ا ٥٢,٥٠٠,٠٠٠التجزئة 

مت منح املصرف مهلة إضافية قدرها  ٢٠١٢كانون األول  ٢٨، ويف تاريخ ٢٠١٢متوز  ١٦ألسهم املصرف يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ 
الية ألسواق امللبيع أسهم زيادة رأس املال غري املكتتب ا مبوجب القرار الصادر عن هيئة األوراق وا ٢٠١٣كانون األول  ٣١عام كامل تنتهي يف 

/م املتضمن املوافقة على منح املصرف مهلة إضافية حىت اية ٣كانون األول صدر قرار جملس املفوضني رقم  ١٤)/م ومن تاريخ ١٦السورية رقم (
. بتاريخ ٢٠١٥ كانون األول ٣١تنتهي بتاريخ  ٢٠١٥) لعام ٣٣لبيع باقي أسهم زيادة رأس املال، كما مت منح مهلة أخرى بالقرار ( ٢٠١٤عام 
كانون  ٢٨ ، ويف تاريخ٢٠١٦األول  كانون ٣١إ.م القاضي مبنح مهلة أخرى لغاية  -/ص ١١٨٩صدر القرار رقم  ٢٠١٥كانون األول  ٣٠

املال /م، ومت بيع ما تبقى من أسهم زيادة رأس ١٧٥بناًء على القرار الصادر رقم  ٢٠١٧، مت منح املصرف مهلة إضافية حىت اية عام ٢٠١٦األول 
  .٢٠١٧خالل الربع األول من عام 

  .٢٠١٧كانون الثاين  ٢٤أمت فرنسبنك سورية بيع كامل األسهم الفائضة عن عملية زيادة رأس املال بتاريخ 

 .٢٠٢٠آذار  ٣١لرية سورية بتاريخ  ٣٥٠,٥إن أسهم فرنسبنك سورية مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية، وقد بلغ سعر اإلغالق يف السوق 

  .٢٠٢٠آذار  ٣١على املعلومات املالية املرحلية املوجزة لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف  ٢٠٢٠آب  ١٩ جملس اإلدارة يف جلسته املنعقدة بتاريخوافق 
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  املعدلةو اجلديدة املالية للتقارير الدولية املعايري تطبيق  -٢

) وجلنة تفسري IASB(ريات املعدلة واجلديدة الصادرة عن جملس معايري املحاسبة الدولية قام املصرف بتطبيق مجيع املعايري والتفس ،يف الفترة احلالية
  ) التابعة للمجلس واليت ختص وتسري على نشاطات املصرف للفترات املحاسبية اليت تبدأ منIFRICإعداد التقارير املالية (

  .٢٠٢٠كانون الثاين  ١

  جراء تطبيق هذه املعايري وتفسرياا. ،حلية املوجزة يطرأ أي تعديل على املعلومات املالية املرمل
  
  السياسات املحاسبية  -٣

  إعداد املعلومات املالية والسياسات املحاسبية

ًا ووفق(املتعلق بالتقارير املالية املرحلية)  ٣٤وفقًا للمعيار املحاســيب الدويل رقم  ٢٠٢٠آذار  ٣١جرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املرفقة يف 
ة املرحلية . إن السياسات املحاسبية املتبعة يف إعداد املعلومات املاليللقوانني املصـرفية السـورية النافذة وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف

 .٢٠١٩كانون األول  ٣١املوجزة، تتفق مع تلك اليت اتبعت يف إعداد البيانات املالية للسنة املنتهية يف 

ية املرحلية املوجزة ال تتضــمن كافة املعلومات واإليضــاحات املطلوبة للمعلومات املالية الســنوية واملعدة وفقًا للمعايري الدولية إن املعلومات املال
تهية نال متثل بالضرورة مؤشرًا على النتائج املتوقعة للسنة امل ٢٠٢٠آذار  ٣١للتقارير املالية، كما أن نتائج أعمال املصرف للثالثة أشهر املنتهية يف 

  .٢٠٢٠كانون األول  ٣١ يف
ادلة. لقد جرى علقــــد جرى إعداد املعلومات املالية وفقا ملبدأ التكلفة التارخيية باســتثناء املوجودات املالية املتوفرة للبيع واليت تظهر بالقيمة ال

قريـبـي تبعًا ت املالية مبوجب ترتيب تتصنيف احلسـابات يف املوجودات واملطلـوبات حسب طبيعـة كل منها وجـرى تبويبها يف املعلوما
 لسيولتها النسبية. تظهر املعلومات املالية باللرية السورية (ل.س.)، عملـة إعداد املعلومات املاليـة، وعملة االقتصاد.

  

  املقررات املحاسبية اهلامة واملصادر األساسية لعدم اليقني يف التقدير  - ٤

، يتوجب على اإلدارة أن تتخذ قرارات وتقوم بتقديرات وافتراضات بشأن القيم الدفترية ملوجودات فطبيق السياسات املحاسبية للمصرعند ت
 تومطلوبات ال تتوضح بسهولة من مصادر أخرى. إن التقديرات واالفتراضات اخلاصة ا تبىن على أساس اخلربة السابقة وعوامل أخرى تعترب ذا

  التقديرات.  صلة. إن النتائج الفعلية قد ختتلف عن هذه

لية اليت حيصل ايتم مراجعة التقديرات واالفتراضات اخلاصة ا بصورة مستمرة، يتم إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات املحاسبية يف الفترة امل
يؤثر على الفترة احلالية  ن التعديلفيها تعديل التقدير وذلك إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، أو يف فترة التعديل وفترات الحقة إذا كا

  وفترات الحقة. 



 

 - ١٢ -

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

  خمصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة

اطر الزيادة اهلامة يتطلب من إدارة املصرف استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاا وتقدير خم
ات سيف خماطر اإلئتمان للموجودات املالية بعد اإلعتراف األويل ا ومعلومات القياس املستقبلية خلسائر اإلئتمان املتوقعة. إن أهم السيا

  والتقديرات املستخدمة من قبل إدارة املصرف مفصلة أدناه:

  تقييم منوذج األعمال

ألعمال. مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم واختبار منوذج ا نتائج اختبارعلی ية يعتمد تصنيف وقياس املوجودات املال
لتحقيق هدف أعمال معني. ويتضمن هذا  منوذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة جمموعات املوجودات املالية معًا املصرفحيدد 

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

ستبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلدف من األعمال املحتفظ ا. وتعترب املراقبة جزءًا مت استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب ا
وإذا كان من  ،حول ما إذا كان منوذج األعمال الذي يتم مبوجبه االحتفاظ باملوجودات املالية املتبقية مناسبًا صرفصل للمامن التقييم املتو
  لتصنيف تلك املوجودات. ًامستقبلي ًااألعمال وبالتايل يتم إدخال تغيري هناك تغيري يف منوذج ألنغري املناسب 

  زيادة هامة يف خماطر االئتمان

اخلسارة األوىل، أو شهرًا ملوجودات املرحلة  )١٢(يتم قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة كمخصص يعادل اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة 
اطر . ينتقل األصل إىل املرحلة الثانية يف حال زيادة خمالثالثةأو املرحلة  الثانية للموجودات من املرحلة االئتمانية على مدى العمر الزمين

ما الذي يشكل زيادة كبرية يف خماطر االئتمان.  )٩(لتقارير املالية رقم ل. ال حيدد املعيار الدويل ويلاالئتمان بشكل كبري منذ االعتراف األ
النوعية يف االعتبار املعلومات الكمية و صرفيأخذ امل، خماطر االئتمان ألي من املوجودات قد ارتفعت بشكل كبري وعند تقييم ما إذا كانت

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

  إنشاء جمموعات من املوجودات ذات خصائص خماطر ائتمانية مماثلة

عندما يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة على أساس مجاعي، يتم جتميع األدوات املالية على أساس خصائص املخاطر املشتركة (مثل نوع 
، اف األويل، الفترة املتبقية لتاريخ اإلستحقاق، الصناعة، املوقع اجلغرايف للمقترضاألداة، درجة خماطر االئتمان، نوع الضمانات، تاريخ االعتر

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

  أو نقل موجودات إىل حمفظة حالية تعكس بشكل أفضل خصائص خماطر االئتمان املماثلة لتلك املجموعة من املوجودات.

  إعادة تقسيم املحافظ واحلركات بني املحافظ

عند حدوث زيادة كبرية يف خماطر االئتمان (أو عندما تنعكس تلك الزيادة  ر شيوعًايعد إعادة تقسيم املحافظ واحلركات بني املحافظ أكث
إىل آخر، أو العكس، ولكنها قد حتدث  شهرًا )١٢(الكبرية) وبالتايل تنتقل األصول من اخلسائر االئتمانية املتوقعة اليت تتراوح مدا بني 

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



 

 - ١٣ -

  املصادر الرئيسية للتقديرات غري املؤكدة   .ب)٤(
ر أمهية على املبالغ املعترف واليت هلا التأثري األكث مصرفتطبيق السياسات املحاسبية للفيما يلي التقديرات الرئيسية اليت استخدمتها اإلدارة يف عملية 

  :املعلومات املالية املرحلية املوجزةا يف 
  مبدأ االستمرارية:

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

  حمضرة على أساس مبدأ االستمرارية. املعلومات املالية املرحلية املوجزةاملصرف على االستمرار كمنشأة مستمرة. وبالتايل إن 
  م العادلة:حتديد القي

املالية املتداولة  وبالنسبة لألدوات حلظه يتطلب استعمال تقنيات تقييم.إن حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا سعر سوق ميكن 
ى لبشكل غري متكرر وأسعارها قليلة الشفافية، فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام تعتمد ع

  السيولة، التركيز، عوامل سوق غري أكيدة، افتراضات تسعري، وخماطر أخرى تؤثر على األداة املعنية.
ون كتستخدم املعطيات غري املنظورة يف قياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفرة، وبالتايل تنطبق يف احلاالت اليت ت

ضعيفة هذا إن وجدت، وجيب أن تبقى الغـاية من قيــاس القــيمة العــادلة نفسها، أي أن فيها حركة السـوق بتاريخ التقييم 
ظورة نمتثل السعر املقبول للتفرغ عنها من مالك األدوات املالية أو صاحب االلتزام ملطلوبات أدوات مالية. يتم الوصول إىل املعطيات غري امل

بيق الظروف املحيطة، واليت ميكن أن تتضمن املعلومات املتوفرة لدى املنشأة باإلضافة إىل تط باالعتماد على أفضل املعلومات املتوفرة يف ظل
معدالت حسم معينة عمًال باالجراءات الداخلية للمصرف وذلك ضمن منوذج التقييم املستخدم يف تقييم حمفظة األوراق املالية الظاهرة على 

 ئر وعلى أساس الكلفة املطفأة.أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسا

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

تقبلية ملختلف ستند إىل افتراضات احلركة املسمعلومات مستقبلية معقولة ومدعومة ت صرفيستخدم امل، عند قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة
  املحركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه املحركات على بعضها البعض.

  احتمال التعثرنسبة 
 ادالسد عن التعثر الحتمالية ديرًاتقاحتمال التعثر  نسبةيف قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة. وتعترب  رئيسيًا احتمال التعثر مدخًال نسبة تشكل

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

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

  األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة:

تظهر أية مؤشرات تدعو إىل تغيري األعمار املقدرة للموجودات األعمار اإلنتاجية يف اية كل فترة مالية. خالل الفترة مل املصرف يراجع 
  الثابتة.

 تدين قيمة املوجودات غري املالية وتكوين املؤونات الالزمة:

ية وذلك من خالل غري املالالراهنة اليت متر ا اجلمهورية العربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االستردادية لألصول  الظروفيف ظل 
. باعتقاد اإلدارة، ال توجد مؤشرات الدفترية هلذه األصول لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر على تدين قيمتها للقيمجراء مراجعة إ

  لتكوين مؤونات تدين إضافية.



 

 - ١٤ -

  مصرف سورية املركزيأرصدة لدى نقد و  -٥

 يلي: اممهذا البند  يتكون

  األولكانون  ٣١          ٢٠٢٠آذار  ٣١       
    (مدققة) ٩٢٠١          مدققة) (غري         
    ل.س.          ل.س.        

      ٨,٩٢٥,٣٧٥,٦٣٩        ١٧,١٤٧,٩٠٢,٩٦٠    نقد يف اخلزينة
    أرصدة لدى مصرف سورية املركزي:

    ١٥,٥١٧,٠٣٨,١٥٩        ٢٠,٢٨١,٩١٤,٢٥٥    حسابات جارية وحتت الطلب  
  ١,٧٤٤,٠٠٠,٠٠٠        ٢,٨٩٧,٣٨٢,٤٠٠    )أكثر أشهر أو ٣خالل فترة  ودائع ألجل (استحقاقها األصلي  
    ٣,٩٩٧,٢٢٠,٧٣٦        ٥,٢١٠,٩٠٣,٧٤٩    احتياطي نقدي الزامي*  
      ٣٠,١٨٣,٦٣٤,٥٣٤        ٤٥,٥٣٨,١٠٣,٣٦٤    
  )  ٨,٧٢٤,٨٩٤(  )  ٤٢,٥٥٩,١٧٨(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  
      ٣٠,١٧٤,٩٠٩,٦٤٠        ٤٥,٤٩٥,٥٤٤,١٨٦    

  :خالل الفترة / السنة فيما يلي احلركة على نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف         
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

      ٢١,٢٥٨,٢٥٨,٨٩٥       -          -        ٢١,٢٥٨,٢٥٨,٨٩٥    الرصيد كما يف بداية الفترة
  زيادة ناجتة عن التغري يف

    ٥٨٨,٤٧٤,١٠٩       -          -          ٥٨٨,٤٧٤,١٠٩    أرصدة لدى بنوك مركزية  
      ٦,٥٤٣,٤٦٧,٤٠٠       -          -          ٦,٥٤٣,٤٦٧,٤٠٠    فروقات أسعار الصرف

      ٢٨,٣٩٠,٢٠٠,٤٠٤       -          -        ٢٨,٣٩٠,٢٠٠,٤٠٤    الرصيد كما يف اية الفترة
  

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

      ٢١,٤٩٢,٤٢٤,٤٠٥       -          -        ٢١,٤٩٢,٤٢٤,٤٠٥    بداية السنةيف  كما الرصيد
    ١,٧٤٤,٠٠٠,٠٠٠       -          -          ١,٧٤٤,٠٠٠,٠٠٠    األرصدة اجلديدة خالل السنة

  زيادة ناجتة عن التغري يف
  )  ١,٩٤٨,٦٠٠,٤٧٢(     -          -      )  ١,٩٤٨,٦٠٠,٤٧٢(  أرصدة لدى بنوك مركزية  

  )  ٢٩,٥٦٥,٠٣٨(     -          -      )  ٢٩,٥٦٥,٠٣٨(  فروقات أسعار الصرف

    ٥٢١,٢٥٨,٢٥٨,٨٩       -          -        ٢١,٢٥٨,٢٥٨,٨٩٥    الرصيد كما يف اية السنة



 

 - ١٥ -

  :خالل الفترة / السنةفيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة 
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف         
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        
      ٨,٧٢٤,٨٩٤       -          -          ٨,٧٢٤,٨٩٤    ا يف بداية الفترةالرصيد كم

  زيادة ناجتة عن التغري يف
      ٢٨,٠٨٥,٨٤٦       -          -          ٢٨,٠٨٥,٨٤٦    خماطر االئتمان  

      ٥,٧٤٨,٤٣٨       -          -          ٥,٧٤٨,٤٣٨    فروقات أسعار الصرف

    ٧٨٤٢,٥٥٩,١       -          -          ٤٢,٥٥٩,١٧٨    الرصيد كما يف اية الفترة
  

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

      -         -          -          -      بداية السنةيف  كما الرصيد
  خسائر تدين على األرصدة 

    ٧,٩٣٤,٦٩٦       -          -          ٧,٩٣٤,٦٩٦  ةاجلديدة خالل السن  
  زيادة ناجتة عن التغري يف

      ٧٨٨,٠٦٦       -          -          ٧٨٨,٠٦٦    خماطر االئتمان  
        ٢,١٣٢       -          -            ٢,١٣٢    فروقات أسعار الصرف

    ٨,٧٢٤,٨٩٤       -          -          ٨,٧٢٤,٨٩٤    الرصيد كما يف اية السنة

 أيار ٢ تاريخ ٥٩٣٨ رقم القرار الوزراء جملس رئاسة عن الصادرة السورية العربية اجلمهورية يف املطبقة ملصرفيةا والتشريعات للقوانني وفقًا  *
 ودائع الطلب، حتت الودائع متوسط من %٥ نسبةب املركزي ةسوري مصرف لدى زاميإل نقدي احتياطيب حتتفظ أن املصارف على ٢٠١١
  .لمصرفل التشغيلية األنشطة يف استعماله يتم وال إلزامي االحتياطي هذا إن، السكين دخاراإل ودائع باستثناء ألجل والودائع التوفري

صرف سورية ممت إيقاف العمل لفرعني مؤقتًا نتيجة للظروف االستثنائية اليت متر فيها اجلمهورية العربية السورية بعد احلصول على املوافقة من قبل 
مت نقل كامل رصيد النقد يف الفروع املغلقة إىل فروع عاملة دون أي  ٢٠١٥عدها للخدمة. خالل عام املركزي حلني زوال هذه الظروف لتعود ب

  خسائر ومت إلغاء املخصص املقابل هلا ضمن بند خمصصات متنوعة.



 

 - ١٦ -

 أرصدة لدى مصارف  -٦

  يتكون هذا البند مما يلي:
    (غري مدققة)  ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف     

    املجموع      يةمصارف خارج      مصارف حملية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٣٢,٨٣٦,٢٦٦,٤٢٦    ٩,٣٣٤,٢٠٣,١٩٢    ٢٣٤٢٣,٥٠٢,٠٦٣,  حسابات جارية وحتت الطلب
    ١٢,٤٦١,٥٩٨,٢٤٤    ١٢,٤٦١,٥٩٨,٢٤٤    -    أشهر أو أقل) ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فترة 

        ٤٥,٢٩٧,٨٦٤,٦٧٠     ٢١,٧٩٥,٨٠١,٤٣٦     ٢٣,٥٠٢,٠٦٣,٢٣٤    
  )  ٢٦٥,٢٥٢,٤٥٧(  )  ٢٦٢,٤٣٩,٤٩٤(  )  ٢,٨١٢,٩٦٣(  خسائر ائتمانية متوقعة  خمصص

    ٤٥,٠٣٢,٦١٢,٢١٣    ٢١,٥٣٣,٣٦١,٩٤٢    ٢٣,٤٩٩,٢٥٠,٢٧١    

وال توجد لدى املصرف  ٢٠٢٠آذار  ٣١ كما يف لرية سورية ٣٢,٨٣٦,٢٦٦,٤٢٥ صارف اليت ال تتقاضى فوائد مبلغبلغت األرصدة لدى كافة امل
  .سحبأرصدة مقيدة ال

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

  ٢٤,٨٣٥,٢١٣,٤٠٩    ٩,٣٤١,٢٩٠,٧٩٢    ١٥,٤٩٣,٩٢٢,٦١٧  حسابات جارية وحتت الطلب
    ٧٨١,٥٤١,٧,٦٨٢    ٧,٦٨٢,٧٨١,٥٤١    -    أشهر أو أقل) ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فترة 

        ٣٢,٥١٧,٩٩٤,٩٥٠      ١٧,٠٢٤,٠٧٢,٣٣٣      ١٥,٤٩٣,٩٢٢,٦١٧    
  )  ٢٢٩,٤٩٩,٥٢٤(  )  ٢٢٨,١٨٠,٨٦٧(  )  ١,٣١٨,٦٥٧(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 

    ٣٢,٢٨٨,٤٩٥,٤٢٦    ١٦,٧٩٥,٨٩١,٤٦٦    ١٥,٤٩٢,٦٠٣,٩٦٠    

وال توجد  ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما يف  لرية سورية ٢٤,٨٣٥,٢١٣,٤٠٩بلغت األرصدة لدى كافة املصارف اليت ال تتقاضى فوائد مبلغ 
  لدى املصرف أرصدة مقيدة السحب.

  :خالل الفترة / السنةفيما يلي احلركة على األرصدة لدى املصارف 
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف         
    املجموع          لثةاملرحلة الثا          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

      ٣٢,٥١٧,٩٩٤,٩٥٠       -          ١٧,٠٠٩,٦٥٦,٦٢١        ١٥,٥٠٨,٣٣٨,٣٢٩    الرصيد كما يف بداية الفترة
  زيادة ناجتة عن التغري يف

  )  ٥,١٠٠,٧٤٨,١٣٧(     -      )  ٥,٥٤٠,٩٥٨,٢٦٩(      ٤٤٠,٢١٠,١٣٢    األرصدة لدى املصارف  
      ٧٥١٧,٨٨٠,٦١٧,٨       -          ١٠,٣٠٤,١٤٥,٦٢٤        ٧,٥٧٦,٤٧٢,٢٣٣    الصرففروقات أسعار 

    ٤٥,٢٩٧,٨٦٤,٦٧٠       -          ٢١,٧٧٢,٨٤٣,٩٧٦        ٢٣,٥٢٥,٠٢٠,٦٩٤    الرصيد كما يف اية الفترة

  
    



 

 - ١٧ -

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

      ٣١,٤٦٠,٤٤٨,٧٣٠       -          -          ٣١,٤٦٠,٤٤٨,٧٣٠    بداية السنةيف  كما الرصيد
    -         -          ١٣,٣٥٤,٤٢١,٧٧٤   )١٣,٣٥٤,٤٢١,٧٧٤(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية 

  )  ٥,٤٠٤,١٨٨,٢٨٥(     -          -      )  ٥,٤٠٤,١٨٨,٢٨٥(  األرصدة املسددة
  زيادة ناجتة عن التغري يف

      ٦,٦٨٦,٦٥٤,٥٢١       -          ٣,٧٥٣,٠٩٧,٠٣١        ٢,٩٣٣,٥٥٧,٤٩٠    األرصدة لدى املصارف  
  )  ٢٢٤,٩٢٠,٠١٦(     -      )  ٩٧,٨٦٢,١٨٤(  )  ١٢٧,٠٥٧,٨٣٢(  فروقات أسعار الصرف

    ٣٢,٥١٧,٩٩٤,٩٥٠       -          ١١٧,٠٠٩,٦٥٦,٦٢        ١٥,٥٠٨,٣٣٨,٣٢٩    الرصيد كما يف اية السنة

  :خالل الفترة / السنةفيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة لألرصدة لدى املصارف 
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف         
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٢٢٩,٤٩٩,٥٢٤       -          ٢٢٨,١٧٩,٨٦٨        ١,٣١٩,٦٥٦  الرصيد كما يف بداية الفترة
  ناجتة عن التغري يف/ (النقص) زيادة 
  )  ١٠٣,٦١٥,٠٢٤(     -      )  ١٠٤,٣٠٨,٠٥٤(        ٦٩٣,٠٣٠    خماطر االئتمان  

      ١٣٩,٣٦٧,٩٥٧       -          ١٣٨,٥٦٧,٦١٣          ٨٠٠,٣٤٤    فروقات أسعار الصرف
    ٢٦٥,٢٥٢,٤٥٧       -          ٢٦٢,٤٣٩,٤٢٧        ٢,٨١٣,٠٣٠    الرصيد كما يف اية الفترة

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

    ٨,٠٥٩,٩٠٤       -          -          ٨,٠٥٩,٩٠٤    كما يف بداية السنةلرصيد ا
    -         -          ١,٨٧٨,٥١٨    )  ١,٨٧٨,٥١٨(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

  املستردة من خسائر التدين على
  )  ٥,٠٠٥,٠٩٩(     -          -      )  ٥,٠٠٥,٠٩٩(  األرصدة املسددة  

  زيادة ناجتة عن التغري يف
    ٢٢٦,٤٥٩,٤٦٤       -          ٢٢٦,٣٢١,٢٣٢          ١٣٨,٢٣٢    مانخماطر االئت  

  )    ١٤,٧٤٥(     -      )    ١٩,٨٨٢(        ٥,١٣٧    فروقات أسعار الصرف
    ٢٢٩,٤٩٩,٥٢٤       -          ٢٢٨,١٧٩,٨٦٨        ١,٣١٩,٦٥٦    الرصيد كما يف اية السنة

    



 

 - ١٨ -

 إيداعات لدى مصارف   -٧

  يتكون هذا البند مما يلي:
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١ كما يف      
    املجموع      مصارف خارجية      مصارف حملية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٣,٨٣٧,٥٢١,٣٥٤    -      ٣,٨٣٧,٥٢١,٣٥٤  أشهر) ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من 
  )  ٠١٣,٩٧٠١٨,(      -      )  ٠١٣,٩٧٠١٨,(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

    ٣,٨١٨,٥٥١,٣٤١    -      ٣,٨١٨,٥٥١,٣٤١    
  

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

    ٢,٣٦٦,٤٧٧,٤٦٦        -          ٢,٣٦٦,٤٧٧,٤٦٦    أشهر) ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من 
  )    ١١,٥٤٧,٢١٢(      -      )  ١١,٥٤٧,٢١٢(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

      ٢,٣٥٤,٩٣٠,٢٥٤        -          ٩٣٠,٢٥٤,٢,٣٥٤    
  :خالل الفترة / السنةفيما يلي احلركة على اإليداعات لدى املصارف 

    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف         
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

      ٢,٣٦٦,٤٧٧,٤٦٦       -          -          ٢,٣٦٦,٤٧٧,٤٦٦    الرصيد كما يف بداية الفترة
  صايف التغري يف اإليداعات 

    ١٦,٤٢٠,١٢٤       -          -          ١٦,٤٢٠,١٢٤    لدى املصارف  
      ١,٤٥٤,٦٢٣,٧٦٤       -          -          ١,٤٥٤,٦٢٣,٧٦٤    فروقات سعر صرف

    ٣,٨٣٧,٥٢١,٣٥٤       -          -          ١,٣٥٤٣,٨٣٧,٥٢    الرصيد كما يف اية الفترة
  

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

      ٣,٦٦٠,١٨٨,٢٨٧       -          -          ٣,٦٦٠,١٨٨,٢٨٧    بداية السنةيف  كما الرصيد
    ٥١,٧٤٩,٤٨٩       -          -          ٥١,٧٤٩,٤٨٩    األرصدة اجلديدة خالل السنة

  صايف التغري يف اإليداعات 
  )  ١,٣٤٥,٤٦٠,٣١٠(     -          -      )  ١,٣٤٥,٤٦٠,٣١٠(  لدى املصارف  

    ٢,٣٦٦,٤٧٧,٤٦٦       -          -          ٢,٣٦٦,٤٧٧,٤٦٦    الرصيد كما يف اية السنة



 

 - ١٩ -

  :خالل الفترة / السنةخمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة لإليداعات لدى املصارف  فيما يلي احلركة على
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف         
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        
    ١١,٥٤٧,٢١٢       -          -          ١١,٥٤٧,٢١٢    يف بداية الفترة الرصيد كما

  الزيادة الناشئة عن التغري يف 
      ٣٢٤,٨٨٨       -          -          ٣٢٤,٨٨٨    خماطر االئتمان  

    ٧,٠٩٧,٩١٣       -          -          ٧,٠٩٧,٩١٣    فروقات سعر صرف

    ١٨,٩٧٠,٠١٣       -          -          ١٨,٩٧٠,٠١٣    الرصيد كما يف اية الفترة
  

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

  الرصيد املعدل بعد 
    ١,٤٠٠,٩٥٨       -          -          ١,٤٠٠,٩٥٨    )٩تطبيق املعيار رقم (  

  خسائر تدين على 
      ٧٤٧,٣٠٩       -          -          ٧٤٧,٣٠٩    رصدة اجلديدة خالل السنةاأل  

  زيادة ناجتة عن التغري يف
    ٩,٣٩٨,٩٤٥       -          -          ٩,٣٩٨,٩٤٥    خماطر االئتمان  

    ١١,٥٤٧,٢١٢       -          -          ١١,٥٤٧,٢١٢    الرصيد كما يف اية السنة

  تتقاضى فوائد كما يف توجد لدى املصرف إيداعات ال وال ٢٠٢٠ار آذ ٣١توجد لدى املصرف إيداعات التتقاضى فوائد كما يف  ال
  .٢٠١٩كانون األول  ٣١

  توجد لدى املصرف إيداعات مقيدة السحب كما يف وال ٢٠٢٠آذار  ٣١توجد لدى املصرف إيداعات مقيدة السحب كما يف  ال
  .٢٠١٩كانون األول  ٣١



 

 - ٢٠ -

  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة  -٨
  البند مما يلي:يتكون هذا 

  كانون األول  ٣١          ٢٠٢٠آذار  ٣١       
    (مدققة) ٩٠١٢          (غري مدققة)        
    ل.س.          ل.س.        

  شركات كربى:
      ٣,٥٨٠,١٠٨,٣٦٥        ٤,١٨٦,٤٢٨,٣٢١    حسابات جارية مدينة  
      ٢٣,٦٦٢,٤٧٨        ١٢,٥٧٠,٧٥٤    حسابات دائنة صدفة مدينة  
      ٤٣,٠٤٠,٤٧٤,٥٣٣        ٥٠,٠٧٥,٥٧٥,٥٢٣    قروض وسلف  
  )  ٦٧,٠٢٧,٨٦١(  )  ١١٣,٠٦٨,٢٤٦(  فوائد مقبوضة مقدمًا على القروض  

     ٤٦,٥٧٧,٢١٧,٥١٥        ٥٤,١٦١,٥٠٦,٣٥٢    صايف تسهيالت شركات كربى    
  شركات متوسطة وصغرية:

      ٥٣,٠٦٦,٨٥٥        ٥٦,٢٠٨,٥٥٠    حسابات جارية مدينة  
      ١,٠٦٣,٨٩٩,٨٤٧        ١,٤٢٢,٦٦٠,٥٢٨    قروض وسلف  
      ٢,٣٨٨,٦٤٨        ٢,٥٢٤,٥٩٩    سابات دائنة صدفة مدينةح  
  )  ٤,٥٩٠,٢٤٦(  )  ٥,٦١٣,٨١٠(  فوائد مقبوضة مقدمًا على القروض  

      ١,١١٤,٧٦٥,١٠٤        ١,٤٧٥,٧٧٩,٨٦٧    صايف تسهيالت شركات متوسطة وصغرية    
  أفراد:

      ٣٠٨,٤٤٥,٤٩٦        ٣٣٣,٧٩٩,٧٥٢    قروض وسلف  
        ٤٥٧,٠٠١          ٢٥٧,٤٦٠    حسابات دائنة صدفة مدينة  

      ٣٠٨,٩٠٢,٤٩٧        ٣٣٤,٢٦٠,٠٠٩    صايف تسهيالت أفراد    
  قروض سكنية:

      ٢,٥٦٧,٤٩١,٤٠٩        ٢,٦٧٦,٢٨٥,٩٣٨    قروض سكنية  

      ٢,٥٦٧,٤٩١,٤٠٩        ٢,٦٧٦,٢٨٥,٩٣٨    صايف تسهيالت قروض سكنية    

          ٥٠,٥٦٨,٣٧٦,٥٢٥        ٥٨,٦٤٧,٨٣٢,١٦٦      
  ينـزل:

  )  ٦,٣٠٢,٣٧٧,٥٣٦(  )  ٧,٧٢٧,٦٦٢,٦٧٨(  متوقعةخمصص خسائر ائتمانية   
  )  ٤,٥٢٧,١٥٤,٦٥٣(  )  ٥,٠٩٥,٣٥١,٧٨٦(  الفوائد والعموالت املعلقة  

      ٣٩,٧٣٨,٨٤٤,٣٣٦        ٤٥,٨٢٤,٨١٧,٧٠٢    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة    



 

 - ٢١ -

  :خالل الفترة / السنة باشرةاملئتمانية االتسهيالت فيما يلي احلركة على أرصدة ال
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف         
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٥٠,٥٦٨,٣٧٦,٥٢٥       ١١,١١٣,٩٢٣,٤٨٣        ٢,٢٨١,١٤١,٣٢١        ٣٧,١٧٣,٣١١,٧٢١   الرصيد كما يف بداية الفترة
    -         -      )  ٧٢١,٤٠٢,٤٩٧(      ٧٢١,٤٠٢,٤٩٧    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -         -         ٢,٢٣٩,٥٨٦,٥٦٤    ) ٢,٢٣٩,٥٨٦,٥٦٤(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -         ١١٣,٦٧٣,٦٨٥    )  ١١٣,٦٧٣,٦٨٥(      -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    -         -          -          -      الديون املعدومة
  زيادة / (نقص) ناتج عن

  )  ٥,٤٣٨,١٤٠,٠٣٢(     ٣٧٧,٠٨٦,١٣٠  )  ٣٢٩,١١٢,٣٢٥(  )  ٥,٤٨٦,١١٣,٨٣٧(  تغري أرصدة الزبائن   
    ٣,٨٢٦,٢٩٨,٠٩٨       -          -          ٣,٨٢٦,٢٩٨,٠٩٨    الفترةالتسهيالت اجلديدة خالل 
  )  ٢٠٧,٣٦٨,١٩٧(  )  ١,٠٣١,١٨٨(  )  ٢٨,٩٤١,٦٨٥(  )  ١٧٧,٣٩٥,٣٢٤(  الفترةالتسهيالت املسددة خالل 

      ٩,٨٩٨,٦٦٥,٧٧٢       ١,٢٤٦,٦٥٥,٠١٩        -          ٨,٦٥٢,٠١٠,٧٥٣   تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

      ٥٨,٦٤٧,٨٣٢,١٦٦       ١٢,٨٥٠,٣٠٧,١٢٩        ٣,٣٢٧,٥٩٧,٦٩٣        ٤٢,٤٦٩,٩٢٧,٣٤٤    الرصيد كما يف اية الفترة
  

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

  ٣٦,٥٨٦,٦٠٠,٠٧٢       ١٣,١٥٨,٠٨٠,٣٩٨        ٣,٢٧٩,٥٨٦,٦٠٧        ٢٠,١٤٨,٩٣٣,٠٦٧   السنةبداية يف  كما الرصيد
    -      )  ٣,٣٨٠,٠٦٥,٥٣٣(  )  ٣,٠٠٢,٨٦٦,٢٨١(      ٦,٣٨٢,٩٣١,٨١٤     ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل
    -      )  ٢٦٢,٧٩١,٨٧٦(      ١,٤٩٨,٠٠١,٨١١    ) ١,٢٣٥,٢٠٩,٩٣٥(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -         ٣٣٨,٧٦٣,٠٤٦    )  ٢٦,٦٥٨,٥١١(  )  ٣١٢,١٠٤,٥٣٥(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  )  ٤٣,٧٨٠,٣٩٧(  )  ٤٣,٧٨٠,٣٩٧(      -          -      الديون املعدومة
  زيادة / (نقص) ناتج عن

  )  ٤,٨٧٦,٤٥٣,٢٩٢(     ١,٢٨٤,٥٦٤,٩٦٠  )  ١٣٥,٧٨٠,٣٨٩(  )  ٦,٠٢٥,٢٣٧,٨٦٣(  تغري أرصدة الزبائن   
      ٢١,٢٦٤,٣٧٠,٥٦٣       ٢١٠,٣٣٣,٣٨٦        ٨٨٩,٤٣٧,٠٣٤      ٢٠,١٦٤,٦٠٠,١٤٣    التسهيالت اجلديدة خالل السنة

  )  ٢,٠٩٢,٦١٧,٢٦٥(  )  ١٦٢,٠٧٧,٩٩١(  )  ٢٢٠,٥٧٨,٩٥٠(  )  ١,٧٠٩,٩٦٠,٣٢٤(  دة خالل السنةالتسهيالت املسد
  )  ٢٦٩,٧٤٣,١٥٦(  )  ٢٩,١٠٢,٥١٠(      -      )  ٢٤٠,٦٤٠,٦٤٦(    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

      ٧٦,٥٢٥٥٠,٥٦٨,٣       ١١,١١٣,٩٢٣,٤٨٣        ٢,٢٨١,١٤١,٣٢١        ٣٧,١٧٣,٣١١,٧٢١      الرصيد كما يف اية السنة



 

 - ٢٢ -

  :خالل الفترة / السنةفيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة 
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف         
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٦,٣٠٢,٣٧٧,٥٣٦       ٤,٧٧١,٨٦٣,٩٥٩        ١٠٩,٩٥٣,٩٦٥        ١,٤٢٠,٥٥٩,٦١٢    صيد كما يف بداية الفترةالر
    -         -      )  ٥١,٤٠٤,٠٠٧(      ٥١,٤٠٤,٠٠٧    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -         -          ١٥٧,٩٠٠    )  ١٥٧,٩٠٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

    -         ٧,٤٥٠,٠٣٦    )  ٧,٤٥٠,٠٣٦(      -      ثالثةما مت حتويله إىل املرحلة ال
    -         -          -          -      الديون املعدومة

  زيادة / (نقص) ناتج عن
    ٢٩,٣٩٩,٣٠٩       ١٦,٩٥٧,٧٧٨        ٦٦,٨٥٦,٠٥١    )  ٥٤,٤١٤,٥٢٠(  تغري يف خماطر االئتمان   

      ٢٩,٩٦٥,١٢٧       -          -          ٢٩,٩٦٥,١٢٧    الفترةالتسهيالت اجلديدة خالل 
  )  ١,٠٩١,٩٩٩(  )  ٧٠٤,٣١٣(  )  ٣٧٧,٢٩٢(  )    ١٠,٣٩٤(  الفترةالتسهيالت املسددة خالل 

      ١,٣٦٧,٠١٢,٧٠٥       ٥٥٨,٣٥٥,٦٣٢          ٤٠,٨١٤        ٨٠٨,٦١٦,٢٥٩   تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

      ٦٧٨,٧,٧٢٧,٦٦٢       ٥,٣٥٣,٩٢٣,٠٩٢       ١١٧,٧٧٧,٣٩٥        ٢,٢٥٥,٩٦٢,١٩١    الرصيد كما يف اية الفترة
  

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

    ٧,٢٧٧,٦٠٤,٨٠٩       ٦,٩٥٥,٨١٧,٥٤٥        -          ٣٢١,٧٨٧,٢٦٤    السنةبداية يف  كما الرصيد
    -      )  ٢,٥٣١,٠١٩,٨٤٦(      -          ٢,٥٣١,٠١٩,٨٤٦    ه إىل املرحلة األوىل ما مت حتويل

    -      )  ١٠٥,١١٦,٧٥٠(      ٥٨,٢٢٣,٣٤٤        ٤٦,٨٩٣,٤٠٦    ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -         ٥٤,٥٩٥,٩٦٤        -      )  ٥٤,٥٩٥,٩٦٤(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  )  ٧,٩٦٩,١٢٣(  )  ٧,٩٦٩,١٢٣(      -          -      الديون املعدومة
  زيادة / (نقص) ناتج عن

  )  ٩٧٤,٩٦٠,٥٢٥(     ٤٣٦,٧٠٥,٨٩٠        ٢٤٣,٣٥٥    )  ١,٤١١,٩٠٩,٧٧٠(  تغري يف خماطر االئتمان   
      ١٥٠,٦٢٩,٧٩٨       ٨١,١٣٢,٩٨٣        ٢٢,١٢٨,٤١٨        ٤٧,٣٦٨,٣٩٧    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ٨٥,٢١١,٥٥٤(  )  ٥٩,٢٦٠,٦٤٣(      -      )  ٢٥,٩٥٠,٩١١(  التسهيالت املسددة خالل السنة

  )  ٥٧,٧١٥,٨٦٩(  )  ٥٣,٠٢٢,٠٦١(      ٢٩,٣٥٨,٨٤٨    )  ٣٤,٠٥٢,٦٥٦( تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

      ٦,٣٠٢,٣٧٧,٥٣٦       ٤,٧٧١,٨٦٣,٩٥٩       ١٠٩,٩٥٣,٩٦٥        ١,٤٢٠,٥٥٩,٦١٢    الرصيد كما يف اية السنة
  

    



 

 - ٢٣ -

    يلي:تتلخص حركة الفوائد املعلقة كما 
  كانون األول  ٣١          ٢٠٢٠آذار  ٣١       
    (مدققة) ٢٠١٩          (غري مدققة)        
    ل.س.          ل.س.        

      ٣,٢١٣,٣٣٢,٥٨٠        ٤,٥٢٧,١٥٤,٦٥٣    السنة بداية يف الرصيد
  يضاف:

      ١,٣٩٨,٨١٦,٦٨٨        ٤١٠,٠٩٧,٢٤٣    خالل الفترة / السنةالفوائد املعلقة   
  ينـزل:

  )  ٤٣,٥٤٨,٩٨٠(      -      مت شطبها خالل السنةالفوائد املعلقة اليت   
  )  ٣٩,٦١٤,٣٣٩(  )  ١,٤٨٦,٠٥٠(  الفوائد املعلقة املستردة خالل السنة  
  )  ١,٨٣١,٢٩٦(      ١٥٩,٥٨٥,٩٤٠    فروقات اسعار الصرف  

      ٤,٥٢٧,١٥٤,٦٥٣        ٥,٠٩٥,٣٥١,٧٨٦    السنةالرصيد كما يف اية 

كما التسهيالت االئتمانية املباشرة  من رصيد %٢١,٩١لرية سورية أي مانسبته  ١٢,٨٥٠,٣٠٧,١٢٩باشرة بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة امل
كانون  ٣١من رصيد التسهيالت االئتمانية املباشرة كما يف  %٢١,٩٧لرية سورية أي ما نسبته  ١١,١١٣,٩٢٣,٤٨٣(مقابل  ٢٠٢٠آذار  ٣١يف 

  ).٢٠١٩األول 

من رصيد التسهيالت  %١٤,٤٨لرية سورية أي ما نسبته  ٧,٧٥٤,٩٥٥,٣٤٣ العاملة بعد تنـزيل الفوائد املعلقة بلغت التسهيالت االئتمانية غري
من رصيد  %١٤,٣٠لرية سورية أي ما نسبته  ٦,٥٨٦,٧٦٨,٨٣٠(مقابل  ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف  االئتمانية املباشرة بعد ترتيل الفوائد املعلقة

  ).٢٠١٩كانون األول  ٣١د ترتيل الفوائد املعلقة كما يف التسهيالت االئتمانية املباشرة بع

لرية سورية  ٢٠,٣٦٥,٧٥٠(مقابل  ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف لرية سورية كما يف  ٢٠,٣٦٥,٧٥٠بلغت التسهيالت االئتمانية غري املباشرة وغري العاملة 
  ).٢٠١٩كانون األول  ٣١كما يف 

لرية سورية  ٢٤,٥٦٨,١٤٩(مقابل  ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف لرية سورية كما يف  ٨,٦٥٧,٣١١شرة بلغ خمصص تدين التسهيالت االئتمانية غري املبا
  ).١٦) واليت تظهر ضمن املخصصات املتنوعة (إيضاح ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما يف 

  ال يوجد تسهيالت ائتمانية ممنوحة للحكومة السورية أو بكفالتها.
  
  



 

 - ٢٤ -

 موجودات مالية بالكلفة املطفأة  -٩

  :هذا البند مما يلي يتكون
  كانون األول  ٣١          ٢٠٢٠آذار  ٣١       
      (مدققة) ٩٢٠١          (غري مدققة)        
    ل.س.          ل.س.        

      ٣,٩١٤,٦١٢,٠٢٦        ٦,٣٢٥,٥٣٧,٥٥٣    سندات صادرة عن مصارف (ذات عائد ثابت)    
      ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠        ١٧,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠    شهادات إيداع (ذات عائد ثابت)    
      ١,٠٩٣,٠٨٣,٥٦٢        -      دات إيداع مصرف سوريا املركزيشها    
        ١٥,٩٠٧,٦٩٥,٥٨٨        ٢٣,٩٢٥,٥٣٧,٥٥٣      

  )  ١,١٩٦,٤٥٢,٣٤٣(  )  ١,٩٩٥,٨٧٠,٥٣٤(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
        ١٤,٧١١,٢٤٣,٢٤٥        ٢١,٩٢٩,٦٦٧,٠١٩      
  
  سندات شركات (ذات عائد ثابت): -أ

  كانون األول  ٣١          ٢٠٢٠آذار  ٣١       
      (مدققة) ٢٠١٩          (غري مدققة)        
    ل.س.          ل.س.        

  سندات صادرة عن مصارف (ذات عائد ثابت)
      ٥,٨٨٦,٠٠٠,٠٠٠        ٦,٣٣٦,٠٠٠,٠٠٠    القيمة االمسية للسندات    
  )  ١,٩٦٢,٠٠٠,٠٠٠(      -      القيمة االمسية للسندات املستحقة / املباعة     
    )  ٥١,١٦٤,٦٠٠(  )  ٨٢,٦١٤,٤٠٠(  احلسم    
      ١٥٣,٠٠٣,٣٠٠        ٢٤٧,٠٥١,٢٠٠    العالوة    
      ٤,٠٢٥,٨٣٨,٧٠٠        ٦,٥٠٠,٤٣٦,٨٠٠    القيمة الدفترية للسندات    
  )  ١٥٠,٧٣٣,٠١٣(  )  ٢٤٤,٣٩٩,٣٥٢(  إطفاء العالوة    
      ٣٩,٥٠٦,٣٣٩        ٦٩,٥٠٠,١٠٥    إطفاء احلسم    
        ٣,٩١٤,٦١٢,٠٢٦        ٦,٣٢٥,٥٣٧,٥٥٣      
  )    ٨٨٠,٦٢٨(  )  ١,٠٤٣,٣٠٧(  االئتمانية املتوقعةخمصص اخلسائر     
        ٣,٩١٣,٧٣١,٣٩٨        ٦,٣٢٤,٤٩٤,٢٤٦      

  .%٧,٥إىل  %٢,٧٥سندات صادرة عن مصارف جتارية غري مقيمة بالدوالر األمريكي بفائدة تتراوح بني بالكلفة املطفأة متثل املوجودات املالية 
    



 

 - ٢٥ -

  تاريخ اإلستحقاق
    ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف       
    معدل الفائدة      القيمة االمسية      
      باللرية السورية      دوالر أمريكي      

  %٢,٧٥      ٣,١٦٨,٠٠٠,٠٠٠    ٤,٥٠٠,٠٠٠  ٢٠٢٠تشرين األول  ٢٧
    %٣,٥٠      ٣,١٦٨,٠٠٠,٠٠٠    ٤,٥٠٠,٠٠٠  ٢٠٢٠تشرين الثاين  ٢٥

    ٦,٣٣٦,٠٠٠,٠٠٠    ٩,٠٠٠,٠٠٠    
  
  سندات شركات (ذات عائد ثابت): -ب

  كانون األول ٣١         ٢٠٢٠آذار  ٣١        
    (مدققة) ٢٠١٩          (غري مدققة)        
    ل.س.          ل.س.        

      ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠        ١٧,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠    القيمة االمسية للسندات    
      ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠        ١٧,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠    القيمة االمسية للسندات    
  )  ٧١٥١,١٩٥,٥٧١,(  )  ١,٩٩٤,٨٢٧,٢٢٧(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة    
        ٩,٧٠٤,٤٢٨,٢٨٥        ١٥,٦٠٥,١٧٢,٧٧٣      

مليون دوالر أمريكي  ٢٥(شـهادات إيداع) قيمة شـهادات إيداع صادرة عن مصارف جتارية غري مقيمة بقيمة  بالكلفة املطفأةمتثل املوجودات 
  .%٧,٥بفائدة سنوية 

  تاريخ اإلستحقاق
    ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف       
    فائدةمعدل ال      القيمة االمسية      
      باللرية السورية      دوالر أمريكي      

    %٧,٥    ١٧,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠٢٣أيار  ٤
    ١٧,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  



 

 - ٢٦ -

  شهادات إيداع مصرف سوريا املركزي 
  كانون األول ٣١         ٢٠٢٠آذار  ٣١        
    (مدققة) ٢٠١٩          (غري مدققة)        
    ل.س.          ل.س.        

    -          ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ية للسندات املشتراةالقيمة االمس    
      ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠        -      القيمة االمسية للسندات املشتراة     
  )  ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠(  )  ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(  املباعة املستحقة القيمة االمسية للسندات    
  )  ٧٢,٠٠٠,٠٠٠(  )  ٥٨,٩٩٣,١٥١(  العالوة    
      ١,٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠    )  ٥٨,٩٩٣,١٥١(  القيمة الدفترية للسندات    
      ٥٢,٠٧٦,٧١٣        ٥٨,٩٩٣,١٥١    عالوةإطفاء ال    
      ١٣,٠٠٦,٨٤٩        -      إطفاء الباقي من عالوة السندات املباعة    

          -        ١,٠٩٣,٠٨٣,٥٦٢      

للرية يا املركزي بامتثل املوجودات املالية بالكلفة املطفأة (شـهادات إيداع مصرف سوريا املركزي) قيمة شهادات إيداع صادرة عن مصرف سور
    تستحق خالل سنة. %٤,٥السورية بفائدة سنوية 

مبعدل  ٢٠١٩مليون لرية سورية لدى مصرف سوريا املركزي خالل الربع الثالث من عام  ٥٠٠قام املصرف بإعادة خصم شهادات إيداع بقيمة 
  .٢٠١٩خالل عام لرية سورية  ١,٥١٣,٧٠١، وننتج عن عملية خصم تلك الشهادات خسائر بقيمة %٥خصم 

  :خالل الفترة / السنةاملالية بالكلفة املطفأة  املوجوداتفيما يلي حركة 
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١املنتهية يف  لفترة الثالثة أشهر        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

      ١٥,٩٠٧,٦٩٥,٥٨٨       -          ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠        ٥,٠٠٧,٦٩٥,٥٨٨    صيد كما يف بداية الفترةالر
  )  ١,٠٩٣,٠٨٣,٥٦٢(     -          -      )  ١,٠٩٣,٠٨٣,٥٦٢(  االستثمارات املستحقة خالل السنة

  التغري يف القيمة الدفترية 
    ٤,٦٩٥,٨٨٢       -          -          ٤,٦٩٥,٨٨٢    للسندات (عالوة / خصم)  
      ٩,١٠٦,٢٢٩,٦٤٥       -          ٦,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠        ٢,٤٠٦,٢٢٩,٦٤٥    نتيجة لفروقات أسعار الصرفتعديل 

      ٢٣,٩٢٥,٥٣٧,٥٥٣       -          ١٧,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠        ٦,٣٢٥,٥٣٧,٥٥٣    الرصيد كما يف اية الفترة



 

 - ٢٧ -

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

      ١٦,٨٣٠,٧٥٢,١٦٩       -          -          ١٦,٨٣٠,٧٥٢,١٦٩    بداية السنةيف  كما الرصيد
    -         -          ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠    )١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية 

    ١,٥٢٨,٠٠٠,٠٠٠       -          -          ١,٥٢٨,٠٠٠,٠٠٠    نةاالستثمارات اجلديدة خالل الس
  )  ٢,٤٤٨,٩٩٣,١٥١(     -          -      )  ٢,٤٤٨,٩٩٣,١٥١(  االستثمارات املستحقة خالل السنة

  التغري يف القيمة الدفترية 
  )  ٢,٠٦٣,٤٣٠(     -          -      )  ٢,٠٦٣,٤٣٠(  للسندات (عالوة / خصم)  

      ١٥,٩٠٧,٦٩٥,٥٨٨       -          ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠        ٨٨٥,٠٠٧,٦٩٥,٥    الرصيد كما يف اية السنة

  :خالل الفترة / السنةفيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة للموجودات املالية بالكلفة املطفأة 
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١املنتهية يف  لفترة الثالثة أشهر        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ١,١٩٦,٤٥٢,٣٤٣       -          ١,١٩٥,٥٧١,٧١٦          ٨٨٠,٦٢٧    كما يف بداية الفترةالرصيد ا
  زيادة ناجتة عن التغري يف

      ٧٦,١١٨,٢٥٤       -          ٧٦,٤٩٦,٨٧٩    )  ٣٧٨,٦٢٥(  خماطر االئتمان  
    ٧٢٣,٢٩٩,٩٣٧       -          ٧٢٢,٧٥٨,٦٣٣          ٤٥٤١,٣٠    فروقات سعر صرف

    ١,٩٩٥,٨٧٠,٥٣٤       -          ١,٩٩٤,٨٢٧,٢٢٨      ١,٠٤٣,٣٠٦    الرصيد كما يف اية الفترة
  

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

    ١٦٣,٢٤٦,٨٢٦       -          -          ١٦٣,٢٤٦,٨٢٦    كما يف بداية السنةالرصيد ا
    -         -          ١٦٠,٨٦٥,٠٩٢    )  ١٦٠,٨٦٥,٠٩٢(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

  )  ١,٥٠١,١٠٧(     -          -      )  ١,٥٠١,١٠٧(  النقص الناتج عن أرصدة مسددة
  زيادة ناجتة عن التغري يف

    ١,٠٣٤,٧٠٦,٦٢٤       -          ١,٠٣٤,٧٠٦,٦٢٤        -      خماطر االئتمان  

    ١,١٩٦,٤٥٢,٣٤٣       -          ١,١٩٥,٥٧١,٧١٦          ٨٨٠,٦٢٧    الرصيد كما يف اية السنة



 

 - ٢٨ -

  موجودات ضريبية مؤجلة  -٠١

 يتكون هذا البند ممايلي:

  كانون األول  ٣١         ٢٠٢٠آذار  ٣١        
    قة)(مدق ٩٢٠١          (غري مدققة)        

    ل.س.          ل.س.      :موجودات ضريبية مؤجلة ناجتة عن
      ١٣١,٩٩٧,٨١٩        -      الرصيد كما يف بداية الفترة / السنة

  )  ١٣١,٩٩٧,٨١٩(      -      مصروف ضريبة الدخل 

      -          -      الرصيد كما يف اية الفترة / السنة

  كما يلي: مت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن ربح الفترة
   (غري مدققة) آذار ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف         
        ٩٢٠١          ٢٠٢٠    
    ل.س.          ل.س.        

      ٢٠١,٢٦٧,٩٨٣        ١٦,١٥٠,٣١٦,٦٩٨    صايف الربح قبل الضريبة
      ٤,٥٣٠,٣٦٩        ٧,٠٧٧,١٧٢    استهالك املباين

      ٨,٣٧٩,٨٣٦        ١٤,٧٤٠,٥٨٤    استهالك حتسينات على املباين اململوكة
    -      )  ١٥,٧٨٣,٧٠٨,٥٨٠(  أرباح غري حمققة ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي 

  )  ١٨٢,٣١٨,٨١٥(  )  ١٩٦,٧١٢,٣٧٢(  استرداد مؤونات خضعت مسبقًا للضريبة
      ١,٢٩٢,١٥٤        -      ضريبة عقود غري مقيمني

    ٤,١٩٠,٩٦٠          ٦٥٥,٠٠٠    خمصص تقلب أسعار القطع
      ١,٦٨٠,٩٥٧,١٩٨        ٢٠٧,٣٣٤,٤٥٠    تمانية املتوقعةخمصص اخلسائر االئ

    -      )  ٣٥١,٣١٧,٩٦٦(  فوائد حمققة من خارج األراضي السورية
    -      )  ١٤,٩٠٠,٠٠٠(  خمصص ملواجهة أعباء حمتملة

  )  ١,٢٣٨,٣٠٧,٦١٤(  )  ٣٣,٧٨٤,٩٨٦(  خسائر ضريبية عن سنوات سابقة
      -            ٣٠٠,٠٠٠      غرامة

      ٤٧٩,٩٩٢,٠٧١        -      لضريبيةالربح / (اخلسارة) ا
      ١١٩,٩٩٨,٠١٧        -      )%٢٥( السنةأرباح  عن الدخل ضريبة(مصروف) / إيراد 

      ١١,٩٩٩,٨٠٢        -      )*%١٠ضريبة إعادة إعمار (

      ١٣١,٩٩٧,٨١٩        -      مصروف ضريبة الدخل

        -          ٣١,٦١٨,٦١٧    ضريبة ريع رؤوس أموال متداولة

      ٧,٨١٩١٣١,٩٩        ٣١,٦١٨,٦١٧        
 العام يف مت تغيري املعاجلة الضريبية ملصروف خمصص اخلسائر االئتمانية اإلفرادي مقابل تسهيالت غري منتجة حيث مت اعتباره نفقة مقبولة ضريبيًا

  .٢٠١٠واخلاص بالعام  ٢٠١١استنادًا للبيان الضرييب للمصارف الصادر عن وزارة املالية للعام  ٢٠١١
    .٢٠١٧لعام  ٤٦بناء على القانون رقم  %١٠امهة الوطنية إلعادة اإلعمار لتصبح مت تعديل نسبة املس  *



 

 - ٢٩ -

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

، والذي بني عدم خضوع األرباح والفوائد النامجة ٢٠١٩نيسان  ٢٩الصادر بتاريخ  ١٢٣٨/٣بناًء على قرار اهليئة العامة للضرائب والرسوم رقم 
  ا كما يلي:ع رؤوس األموال املتداولة واليت مت احتساعن أعمال املصارف يف اخلارج لضريبة الدخل على األرباح احلقيقية، وإمنا ختضع لضريبة ري

   (غري مدققة) آذار ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف         
        ٩٢٠١          ٢٠٢٠      
    ل.س.          ل.س.        

    -          ٣٥١,٣١٧,٩٦٦    فوائد حمققة من خارج سورية
      %٠          %٧,٥      معدل الضريبة 

    -          ٢٦,٣٤٨,٨٤٧    الضريبة
      -          ٢,٦٣٤,٨٨٥    حمليةإدارة 

    -          ٢,٦٣٤,٨٨٥    إعادة إعمار
      ٣١,٦١٨,٦١٧          -      

  :مت احتساب ضريبة الدخل املؤجل كمايلي
  ٢٠١٩كانون األول  ٣١         ٢٠٢٠آذار  ٣١        
    (مدققة)          (غري مدققة)        
    ل.س.          ل.س.        

    -          -      مصروف ضريبة دخل   
    -          -      جلة عن أعوام سابقةمؤإطفاء موجودات ضريبية   

        -          -      

لرية سورية  ٣٣,٧٨٤,٩٨٦املوجودات الضريبية املؤجلة والبالغة  استخدامواالستمرار ب ةقررت إدارة املصرف عدم احتساب ضريبة دخل مؤجل
  .ها كموجودات ضريبيةومل يتم تسجيل منها على مدى اخلمس سنوات السابقةواليت مل يتم االستفادة .٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف 

  
  



 

 - ٣٠ -

 موجودات أخرى  -١١

   يتكون هذا البند مما يلي:
  كانون األول  ٣١         ٢٠٢٠آذار  ٣١        
    (مدققة) ٩٢٠١          (غري مدققة)        
    ل.س.          ل.س.        

  فوائد وإيرادات حمققة غري مستحقة القبض
     ٦٨,١٢٩,٠٢٦        ٤٥,٧٧٧,٦٧٨    مصارف  
      ١١,١١٨,٧١٠        ١٣,١٠٤,٠٥٥    تسهيالت ائتمانية مباشرة  
      ١٣٣,٨٧٧,٥٨٤        ٥٦٢,٤٣٧,٦٤٥    موجودات مالية بالكلفة املطفأة  
        ٢١٣,١٢٥,٣٢٠        ٦٢١,٣١٩,٣٧٨      

      ٣٤,٥٤٠,٩٢٩        ٧٧,٠٠٦,٨٧١    مقدمًامصاريف مدفوعة 
      ٧٩,٩٩٥,١٥٣        ٧٣,٧٦٦,٠٠٤    خمزون طباعة وقرطاسية

      ٤٨٩,٥٩١,٦٩١        ٥٠٢,٧٣٧,٨٢٤    سلف لقاء تعهدات أعمال
        ٢٥٥,٠٠٠          ٢٥٥,٠٠٠    طوابع 

      ١٦٠,٨٠٤,٥٧٢        ٤٣٣,٤٦٧,٨٤١    موجودات أخرى
      ٢٥٣,٤٨٦,٦٦٢        ٢٥٣,٤٨٦,٦٦٢    ضريبة قابلة االسترداد*

      ١١,٥٩٨,٨٢٦        -      تقاص بطاقات الصراف اآليل
      ٢,٠٥٠,٠٠٠        ٢,٠٥٠,٠٠٠    تأمينات مدفوعة وزارة الشؤون اإلجتماعية والعمل

      ١٠٤,٣٦٧,١٢٠        ١٠٤,٣٦٧,١٢٠    سلفة عن شراء أسهم مؤسسة ضمان القروض**
  موجودات ثابتة آلت ملكيتها

      ٥٧,٨٤٩,٣٧٨        ٨٥٧,٨٤٩,٣٧    للمصرف وفاًء لديون مستحقة***  
        ١,٤٠٧,٦٦٤,٦٥١        ٢,١٢٦,٣٠٦,٠٧٨     
من قبل املصرف ومن املتوقع استردادها، حيث مل يتم حسمها من خسائر  مت دفعها ٢٠١٦متثل الضريبة قابلة لالسترداد قيمة ضريبة أعمال عام   *

 .٢٠٠٣لعام  ٢٤من قانون ضريبة الدخل رقم  ١٢السنوات السابقة وذلك استنادًا إىل املادة 

  رية سورية.ل ٢٦٠،٩١٧،٨٠٠ميثل سلفة عن شراء األسهم الدفعة األوىل من حصة املصرف من أسهم شركة ضمان القروض والبالغ قيمتها   **
، ومت ٢٠١٦كانون األول  ١٦آلت ملكيتها للمصرف إليفاء ديون مستحقة موجودات انتقلت ملكيتها للمصرف بتاريخ  اليتمتثل املوجودات  ***

/ب من ١٠٠/٢ختفيض دين العميل املستحق بنفس القيمة حيث يتوجب تصفية العقارين خالل عامني من تاريخ التملك، وفق أحكام املادة 
  مل يتم تصفية العقارين. املرحلية املوجزة املالية علومات، حىت تاريخ إصدار امل٢٠٠٢لعام  ٢٣انون رقم الق



 

 - ٣١ -

  مصرف سورية املركزيوديعة جممدة لدى  -٢١

هلا مسامن رأ %١٠اص أن حتتجز يتوجب على مصارف القطاع اخل ٢٠٠١) لعام ٢٨رقم (رة (ب) من القانون لفق) ا١٢ادة (بناًء على أحكام امل
  يتكون هذا البند مما يلي:لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد ميكن استرداده عند تصفية املصرف. 

  األولكانون  ٣١          ٢٠٢٠آذار  ٣١        
    (مدققة) ٩٢٠١          (غري مدققة)        
    ل.س.          ل.س.        

      ١٨٩,٨٤١,٧٥٠        ١٨٩,٨٤١,٧٥٠    لرية سورية
      ٢,٩٠٠,١٠٧,١٥٣        ٤,٦٨٢,٧٤١,٨٢٥    دوالر أمريكي

      ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣        ٤,٨٧٢,٥٨٣,٥٧٥      
  
 مصارفودائع   -٣١

  :ييل يتكون هذا البند مما
    (غري مدققة)  ٢٠٢٠آذار  ٣١      
    املجموع      خارجيةمصارف       حمليةمصارف       
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٢٣,٥٤٠,٨٣٨,٢٩٤        -          ٢٣,٥٤٠,٨٣٨,٢٩٤    حسابات جارية وحتت الطلب
    ١٤,٠٦١,٤٦٦,٧٣٤        -          ١٤,٠٦١,٤٦٦,٧٣٤    ع ألجلودائ

        ٣٧,٦٠٢,٣٠٥,٠٢٨        -          ٣٧,٦٠٢,٣٠٥,٠٢٨    

  
    (مدققة) ٩٢٠١ كانون األول ٣١      
    املجموع      مصارف خارجية      مصارف حملية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ١٧,٠٢٢,٥٧٨,٥١٠        -          ١٧,٠٢٢,٥٧٨,٥١٠    حسابات جارية وحتت الطلب
    ١٢,٥٢١,٤١٢,٦٩٤        -          ١٢,٥٢١,٤١٢,٦٩٤    أشهر) ٣(استحقاقها األصلي أقل من  ئع ألجلودا

        ٢٩,٥٤٣,٩٩١,٢٠٤        -          ٢٩,٥٤٣,٩٩١,٢٠٤    



 

 - ٣٢ -

  ودائع الزبائن  -٤١

 :يلي يتكون هذا البند مما

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

      ٢٠,٦٦٥,٨٩٢,٦٤٨        ٢٥,٥٥٤,٥٢٥,٤٢٩    حسابات جارية وحتت الطلب    
      ٥٣,٥٠٣,٩٨٧,٧٨٨        ٦٩,٩٣٥,٣١٨,١٢٦    ودائع ألجل وخاضعة إلشعار    
      ٤٢٦,٩٢٠,١٧٨        ٤٤٩,٠٧١,٩٤٩    حسابات جممدة أخرى *    
      ٣,٢٦٥,١٥٩,٧٨٢        ٣,١٥٧,٨٨٧,٦٧٢    ودائع التوفري    

        ٨٦١,٩٦٠,٣٩٦,٧٧        ٩٩,٠٩٦,٨٠٣,١٧٦      

(مقابل  ٢٠٢٠آذار  ٣١ من إمجايل الودائع كما يف %١٨,٧٣لرية سورية أي ما نسبته  ١٨,٥٥٦,٩٥٢,٤١٤بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد 
  ).٢٠١٩كانون األول  ٣١ من إمجايل الودائع كما يف %٢٠,٣١لرية سورية أي ما نسبته  ١٥,٨١٤,١٥٧,١٥٤

  املجمدة لقاء رأس مال قطاع مايل غري مصريف لشركات قيد التأسيس وقيمة حقوق األفضلية الناشئة عن زيادة رأس ميثل هذا البند مبلغ الودائع
كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ١٦٣,٩٦١,٧٦٢(مقابل  ٢٠٢٠آذار  ٣١لرية سورية كما يف  ١٦٣,٧٣٢,٤٦٢مال املصرف بقيمة 

 .٢٠١٨آذار  ١١لذين مل ميارسوا حق األفضلية يف االكتتاب بتاريخ )، وبدأ املصرف بتوزيعها على املسامهني ا٢٠١٩

  كما يفلرية سورية  ١,٦٩٣,٢٠١,٩٦٨(مقابل  ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف لرية سورية  ٢,٤٨٨,٧٨٣,٤٦٦بلغت ودائع مقيدة السحب مبلغ 
  ).٢٠١٩كانون األول  ٣١

. آذار ٣١لرية سورية كما يف  ١٤,٧٢٠,٧٣٩,٨٦١مبلغ  ٢٠١٦وز مت ٢٤تاريخ  ٤/م ن/ب  ١٤١٨بلغت الودائع اجلامدة حسب القرار رقم 
  ).٢٠١٩كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ٢١،٦٢٦،٩٤٣،١٧١(مقابل ٢٠٢٠

  
  مينات نقديةأت  -٥١

 يلي: يتكون هذا البند مما

  األولكانون  ٣١          ٢٠٢٠آذار  ٣١       
    (مدققة) ٩٢٠١          (غري مدققة)        
  ل.س.          ل.س.        

      ١,٨٦٩,٦٨١,٥٠٦        ٢,٣٥٩,٣١١,٨٢٤    ينات مقابل تسهيالت مباشرةتأم
      ٨٨٩,٧٣٧,٨٥٧        ١,٣٤٧,٧٠٨,٧٨٦    تأمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة

      ٢,٧٥٩,٤١٩,٣٦٣        ٣,٧٠٧,٠٢٠,٦١٠      

  



 

 - ٣٣ -

  خمصصات متنوعة  -٦١
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف     
  رصيد اية          تأثري فروقات          ما مت رده خالل          دم خاللاملستخ          املكون خالل         رصيد بداية      
      السنة          أسعار الصرف          السنة          السنة          السنة         السنة      
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.         ل.س.      

  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية غري املباشرة:
    ٨,٦٥٧,٣١١        ٩,٧١٤,٨٤٥    )    ٢٥,٦٧٧,٣٢١(      -            ٥١,٦٣٨       ٢٤,٥٦٨,١٤٩    تسهيالت ائتمانية غري مباشرة  مقابلخمصص   
      ٨,٦٥٧,٣١١        ٩,٧١٤,٨٤٥    )    ٢٥,٦٧٧,٣٢١(      -            ٥١,٦٣٨       ٢٤,٥٦٨,١٤٩    
    ٣١,٣٢٩,٠٤٠        -          -      )  ١٤,٩٠٠,٠٠٠(      -         ٤٦,٢٢٩,٠٤٠    خمصص ملواجهة أعباء حمتملة*  
    ١,٣٩٦,٤٣٢        -          -          -            ٦٥٥,٠٠٠         ٧٤١,٤٣٢    ؤونة نقلبات أسعار الصرف**م  

      ٤١,٣٨٢,٧٨٣        ٩,٧١٤,٨٤٥    )    ٢٥,٦٧٧,٣٢١(  )  ١٤,٩٠٠,٠٠٠(        ٧٠٦,٦٣٨       ٧١,٥٣٨,٦٢١    
  

    (مدققة) ٩٢٠١ كانون األول ٣١كما يف     
  رصيد اية          تأثري فروقات          ما مت رده خالل          لاملستخدم خال          املكون خالل         رصيد بداية      
      السنة          أسعار الصرف          السنة          السنة          السنة         السنة      
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.         ل.س.      

  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية غري املباشرة:
    ٢٤,٥٦٨,١٤٩  )      ٢٥٩,١٤٦(  )    ٤,١٢٣,٨٧٣(      -            ٤٩,٠٤٨       ٢٨,٩٠٢,١٢٠    الت ائتمانية غري مباشرة مقابل تسهيخمصص   
      ٢٤,٥٦٨,١٤٩  )      ٢٥٩,١٤٦(  )    ٤,١٢٣,٨٧٣(      -            ٤٩,٠٤٨       ٢٨,٩٠٢,١٢٠    
    ٤٦,٢٢٩,٠٤٠        -          -      )  ٢٣,٧٧٠,٩٦٠(      ٧٠,٠٠٠,٠٠٠       -      خمصص ملواجهة أعباء حمتملة*  
      ٧٤١,٤٣٢        -      )    ٧,٨٠٥,٨٦٩(      -          ٤,١٩٠,٩٦٠       ٤,٣٥٦,٣٤١    ؤونة نقلبات أسعار الصرف**م  

      ٧١,٥٣٨,٦٢١  )      ٢٥٩,١٤٦(  )    ١١,٩٢٩,٧٤٢(  )  ٢٣,٧٧٠,٩٦٠(      ٧٤,٢٤٠,٠٠٨       ٣٣,٢٥٨,٤٦١    

 .أو يتوجب سدادها خالل سنوات الحقةمت تكوين خمصص ملواجهة أية أعباء حمتملة متعلقة بسنوات سابقة من املحتمل أن تظهر  *

الصادر  ٤/م ن/ب  ١٤١٦واملعّدل بالقرار  ٢٠٠٨شباط  ٤تاريخ  ١/ م ن/ ب  ٣٦٢يتم احتسـاب مؤونة مركز القطع التشـغيلي بناًء على املادة السابعة من قرار جملس النقد والتسليف رقم   **
  من وسطي م راكز القطع التشغيلي خالل الشهر. %٥سورية أن حتجز مؤونة لتقلبات أسعار الصرف على أساس  ، حيث يتوجب على املصارف العاملة يف ٢٠١٦ متوز ٢٤بتاريخ 

  



 

 - ٣٤ -

  :خالل الفترة / السنةفيما يلي احلركة على التسهيالت االئتمانية غري املباشرة 
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١املنتهية يفلفترة الثالثة أشهر         
    املجموع          املرحلة الثالثة          ملرحلة الثانيةا         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ١٢,٢٦٣,٨٢٤,٣١٦       ٢٠,٣٦٥,٧٥٠        ٥٦,٧٧٧,٥٠٠        ١٢,١٨٦,٦٨١,٠٦٦    الرصيد كما يف بداية الفترة
    -         -      )  ٤٧,٩٤٠,٠٠٠(      ٤٧,٩٤٠,٠٠٠    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

    -         -          ٢٩٠,٢٨٤,٣٦٦    )  ٢٩٠,٢٨٤,٣٦٦(  يله إىل املرحلة الثانيةما مت حتو
    -         -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  زيادة / (نقص) ناتج عن
      ٢,٣٧٦,٥٤٦,٣٧٨       -          ١٠,٤٢٠,٣٥١        ٢,٣٦٦,١٢٦,٠٢٧  التغري يف أرصدة الزبائن   

      ١,٦٧٩,٣٨٥,٦٥٨       -          -          ١,٦٧٩,٣٨٥,٦٥٨    الفترةالتسهيالت اجلديدة خالل 
  )  ٤٠٥,٤٧٢,٠٧٧(     -      )  ٨,٨٣٧,٥٠٠(  )  ٣٩٦,٦٣٤,٥٧٧(  الفترة التسهيالت املسددة خالل

    ٣,٧١٣,٥٤٤,٦١٣       -          -          ٣,٧١٣,٥٤٤,٦١٣   تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

      ١٩,٦٢٧,٨٢٨,٨٨٨       ٢٠,٣٦٥,٧٥٠        ١٧٣٠٠,٧٠٤,٧        ١٩,٣٠٦,٧٥٨,٤٢١    الرصيد كما يف اية الفترة
  

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

    ٩,١٩٣,٣٧٠,٥١٠       ٢٥,١٥٦,٣٢٠        ٤,٢٥٣,٦٢٤        ٩,١٦٣,٩٦٠,٥٦٦    السنةبداية يف  كما الرصيد
    -      )  ٥,٦٣١,٥٧٠(      -          ٥,٦٣١,٥٧٠    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -         -          ٦٥,٣٣٦,٣٠٠    )  ٦٥,٣٣٦,٣٠٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -         ٢,٨٢٦,٠٠٠    )  ٢,٨٢٦,٠٠٠(      -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  ناتج عنزيادة / (نقص) 
      ١٥١,٦٨٣,٣٠٣    )  ١,٩٨٥,٠٠٠(  )  ٨,٥٥٨,٨٠٠(      ١٦٢,٢٢٧,١٠٣  التغري يف أرصدة الزبائن   

      ٣,٧٣٦,٨٠٦,٨٠٠       -          -          ٣,٧٣٦,٨٠٦,٨٠٠    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ٧٣٦,٥٤٦,٨٠٦(     -      )  ١,٤٢٧,٦٢٤(  )  ٧٣٥,١١٩,١٨٢(  التسهيالت املسددة خالل السنة

  )  ٨١,٤٨٩,٤٩١(     -          -      )  ٨١,٤٨٩,٤٩١(  تيجة تغري أسعار الصرفتعديالت ن

      ١٢,٢٦٣,٨٢٤,٣١٦       ٢٠,٣٦٥,٧٥٠        ٥٦,٧٧٧,٥٠٠        ١٢,١٨٦,٦٨١,٠٦٦    الرصيد كما يف اية السنة



 

 - ٣٥ -

  :خالل الفترة / السنةفيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة 
     (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١تهية يفاملنلفترة الثالثة أشهر         
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٢٤,٥٦٨,١٤٩       ٨,٥٨٦,٠٠٥        ٧٩٥        ١٥,٩٨١,٣٤٩    الرصيد كما يف بداية الفترة
    -         -      )    ٣٠٥(        ٣٠٥    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -         -            ٥١٢    )    ٥١٢(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -         -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    -         -          -          -      الديون املعدومة
  زيادة / (نقص) ناتج عن

  )  ٢٥,٦٧٤,٧٣٩(  )  ٧٦١,٩٢٠(      ٣٢١,٠٥٣    )  ٢٥,٢٣٣,٨٧٢(  أرصدة الزبائنالتغري يف    
        ٥١,٦٣٨       -          -            ٥١,٦٣٨    الفترةالتسهيالت اجلديدة خالل 
  )    ٢,٥٨٢(     -      )    ٤٨٩(  )    ٢,٠٩٣(  الفترةالتسهيالت املسددة خالل 

    ٩,٧١٤,٨٤٥       -          -          ٩,٧١٤,٨٤٥   تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

      ٨,٦٥٧,٣١١       ٧,٨٢٤,٠٨٥        ٣٢١,٥٦٦          ٥١١,٦٦٠    الرصيد كما يف اية الفترة
  

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

    ٢٨,٩٠٢,١٢٠       ٤,٢٣٨,٥٢٨        -          ٢٤,٦٦٣,٥٩٢    سنةالبداية يف  كما الرصيد
    -      )  ١,١٢٦,٣١٤(      -          ١,١٢٦,٣١٤    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -         -            ٥٨,٩٦٠    )    ٥٨,٩٦٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -         -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    -         -          -          -      الديون املعدومة
  (نقص) ناتج عن زيادة /

  )  ٢,٤٨١,٤٥٤(     ٥,٤٧٣,٧٩١    )   ٥٨,١٦٥(  )  ٧,٨٩٧,٠٨٠(  التغري يف خماطر االئتمان   
      ٤٩,٠٤٨       -          -            ٤٩,٠٤٨    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ١,٦٤٢,٤١٩(     -          -      )  ١,٦٤٢,٤١٩(  التسهيالت املسددة خالل السنة

  )    ٢٥٩,١٤٦(     -          -      )  ٢٥٩,١٤٦( تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

      ٢٤,٥٦٨,١٤٩       ٨,٥٨٦,٠٠٥          ٧٩٥        ١٥,٩٨١,٣٤٩    الرصيد كما يف اية الفترة



 

 - ٣٦ -

  مطلوبات أخرى  -٧١
  :يتكون هذا البند مما يلي

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

      ٦٣٧,٢٤١,٤٦١        ٦٨٣,١٣٤,٠٨٥    ة غري مدفوعة:فوائد مستحق
      ١٨,٩٥٥,٢٧٥        ١٧,٦٣٣,٢٥١    إيرادات مقبوضة مقدمًا

      ٢٢,٦٥٢,٢٨٠        ٢٦,٦٧٩,٥٤٩    دائنون خمتلفون
      ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠        ٤١,٣٧٧,٦٥١    رواتب مستحقة وغري مدفوعة

      ٧٣٣,٧,٩٢١        ٨,٥٢٠,٧١٤    اشتراكات مؤسسة التأمينات االجتماعية املستحقة
      ٢٤١,٢٩٧,٣٠٨        ١٩٨,١٧٩,٠١٧    ضرائب مقتطعة على رواتب وأجور املوظفني

  ضرائب مقتطعة على الفوائد
      ٤٧,٥٢١,٢٤٥        ٤٣,٥٩٥,٤٩٧    املدفوعة على حسابات الزبائن   

      ٣٤٤,٠٠٠,٠٠٠        ٦٣٢,٩٠٠,٠٠٠    مستحقات ملوردي أصول ثابتة
    -          ٥,٤١٠,٢٥٦    ضريبة طوابع للدفع

      ١٠١,٥٨٥,٩٤٠        ٣٣٦,٢٦٢,١٣٥    رسم الدفعشيكات ب
     ١٥٠,٢٦٥,٤٠٠        ١٣٠,٦٥٩,٦٣٠    حواالت وشيكات برسم الدفع

      ٧٠,٢١٥,٦١٥        ٨٠,٤٣٥,٥١٧    شيكات مصدقة
      ٧,٥١٣,٤٧٩        ٤,٨٤٧,٩٧٩    تقاص بطاقات صراف آيل

      ٧٠,٣٢٧,٤٠٠        ٤٥,٢٠٩,٦٨٠    موردون آخرون
      ١٠٧,٦١٣,٨١٧        ٥٨,٧٣٦,٥٣٦    يف اخلارج املدفوعة ضرائب مقتطعة على الفوائد

      ١,٩٧٧,١١٠,٩٥٣        ٢,٣١٣,٥٨١,٤٩٧      
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  دائنةال فوائدال  -١٨

  يتكون هذا البند مما يلي:
    آذار (غري مدققة) ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف       
      ٩٢٠١          ٢٠٢٠    
  ل.س.          ل.س.     

  تسهيالت ائتمانية مباشرة:
     ٣١,٨٧٤,٣١١        ١١٥,١١٦,٣١٣    ةحسابات جارية مدين  

      ٧٠٣,٣٠٤,٨٨١        ١,١٤٧,١٤٢,٣٤٣    قروض وسلف  

    ٧٣٥,١٧٩,١٩٢        ١,٢٦٢,٢٥٨,٦٥٦     

      ٥٧,٥٤٨,٧٣٠        ٩٨,٧٢٣,٣٨٨    أرصدة و إيداعات لدى مصارف 
    ٢٣٧,٩٥٤,٥٤٨        ٣٠٥,٠٢٥,٨٥١    موجودات مالية بالكلفة املطفأة

    ٢٩٥,٥٠٣,٢٧٨        ٤٠٣,٧٤٩,٢٣٩      

      ,١,٠٣٠,٦٨٢,٤٧٠        ٨٩٥,٠٠٧,٦٦٦١      

  
 دينةامل فوائدال  -١٩

  مما يلي:يتكون هذا البند 
    آذار (غري مدققة) ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف       
      ٢٠١٩          ٢٠٢٠    
  ل.س.          ل.س.     

      ٣٣,٨٢٠,٣٣٨        ١٤٧,١٢٩,٤٥٧    ودائع مصارف
  ودائع زبائن: 

        ٦٥٧,١٧٦        ٢٥,٢٠٣,٤٧٧    حسابات جارية  
      ٣٠,٦٤٠,٩٢٦        ٤٦,٦٧٢,٩٣٢    ودائع توفري  
      ٦٢٧,٢٤٢,١٥٠        ٦٥٤,٤٩٦,٣٤٩    خاضعة إلشعارودائع ألجل و  

      ٦٥٨,٥٤٠,٢٥٢        ٧٢٦,٣٧٢,٧٥٨      
        ٤٢٢,٤٩٤        ٤,٦٤٧,٤٧٥    تأمينات نقدية

      ٦٩٢,٧٨٣,٠٨٤        ٨٧٨,١٤٩,٦٩٠      
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  استرداد خمصص خسائر ائتمانية متوقعة  -٢٠

  :البند مما يلي يتكون هذا
   (غري مدققة) آذار ٣١أشهر املنتهية يف  الثالثةفترة ل             
              ٩٢٠١          ٢٠٢٠    
  ل.س.          ل.س.              

    -          ٢٨,٠٨٥,٨٤٦    مصروف خمصص أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
        ٥٢,٩١٨    )  ١٠٣,٦١٥,٠٢٤(    مصروف خمصص أرصدة لدى املصارف

    -            ٣٢٤,٨٨٨    املصارف مصروف خمصص إيداعات لدى
      ٢,٣٠٢,٦٥٠        ٧٦,١١٨,٢٥٤    استرداد خمصص استثمارات مالية بالكلفة املطفأة

      ٢,٩٣٦,٥٨١        -        استرداد خمصص فوائد مستحقة القبض
  :مصروف / (استرداد) خمصص تسهيالت ائتمانية مباشرة

  )  ١٢٦,٢٦٧,٢٩٨(  )  ٢٤,٤٥٩,٧٨٧(    املرحلة األوىل  
  )  ٢٣١,٨٦٠,٧١٦(      ٦٦,٤٧٨,٧٥٩      لثانيةاملرحلة ا  
      ٣١٢,٢٩٥,٥٥٠        ١٦,٢٥٣,٤٦٥      املرحلة الثالثة  

  :مصروف / (استرداد) خمصص تسهيالت ائتمانية غري مباشرة
  )  ١٤,٠٤٠,٠٤٦(  )  ٢٥,١٨٤,٣٢٧(    املرحلة األوىل  
        ٦,٨١٧          ٣٢٠,٥٦٤      املرحلة الثانية  
      ٥,٠١٣,٥٨٧    )    ٧٦١,٩٢٠(    املرحلة الثالثة  

          ٤٩,٥٥٩,٩٥٧(      ٣٣,٥٦٠,٧١٨  (  
  

  ةفالسهم األساسية واملخف حصة  -١٢

    آذار (غري مدققة) ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف     مما يلي:يتكون هذا البند 
      ٩٢٠١          ٢٠٢٠    
   ل.س.          ل.س.      

      ٦٩,٢٧٠,١٦٤        ١٦,١١٨,٦٩٨,٠٨١    صايف ربح الفترة
 

      ٥٢,٥٠٠,٠٠٠        ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    لعدد األسهماملتوسط املرجح 

     ١,٣٢          ٣٠٧,٠٢      حصة السهم األساسية واملخفضة
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      ٢٠٢٠    
  متوسط األسهم                  

    املرجح بالفترة      الفترة/يوم      عدد األسهم   
    ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    ٩١      ٥٢,٥٠٠,٠٠٠  عدد األسهم ابتداًء من بداية السنة املالية وحىت اية الفترة

    ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    ٩١          ٢٠٢٠آذار  ٣١توسط املرجح لعدد األسهم كما يف امل
  

      ٢٠١٩    
  متوسط األسهم                  

    املرجح بالفترة      الفترة/يوم      عدد األسهم   
    ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    ٩٠      ٥٢,٥٠٠,٠٠٠  عدد األسهم ابتداًء من بداية السنة املالية وحىت اية الفترة

    ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    ٩٠          ٢٠١٩آذار  ٣١كما يف املتوسط املرجح لعدد األسهم 
  
  ما يوازي النقدوالنقد    -٢٢

    آذار (غري مدققة) ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف     يتألف هذا البند مما يلي:
      ٩٢٠١          ٢٠٢٠    
  ل.س.          ل.س.      

  تستحق خالل ثالثة أشهرنقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي 
      ٢٢,٦٧٧,٣٨٧,٨٠٢        ٣٧,٤٢٩,٨١٧,٢١٥     لزامي على الودائع)(عدا اإلحتياطي اإل  

    ٣٠,٩٥٨,٩٤٢,٤٣٣        ٤٥,٢٩٧,٨٦٤,٦٧٠    تستحق خالل ثالثة أشهرأرصدة لدى مصارف 
  )  ١٩,٤٢٤,٨١٣,١٢٩(  )  ٣٠,٦٠٢,٣٠٥,٠٢٨(  تستحق خالل ثالثة أشهرينـزل ودائع مصارف 

      ٣٤,٢١١,٥١٧,١٠٦        ٥٢,١٢٥,٣٧٦,٨٥٧      
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  ذات العالقةاألطراف  عمليات  -٣٢

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

  املجموع كما يف      (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١ كما يف    
    كانون األول ٣١            أعضاء جملس             مسامهون ميتلكون أكثر    
    (مدققة) ٩٠١٢    املجموع     وكبار املوظفني دارةاإل      الشركات احلليفة       من األسهم %٥من     

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

    ٩,٣٣١,٣٤٧,٦١٦    ٩,٣١٨,٤٠٧,٦١٧    -      ٧,١٦١,٨٨٥    ٩,٣١١,٢٤٥,٧٣٢  أرصدة لدى املصارف
    ٧,٦٨٢,٧٨١,٥٤١    ١٢,٤٦١,٥٩٨,٢٤٤    -      -    ١٢,٤٦١,٥٩٨,٢٤٤  ودائع ألجل لدى املصارف
    ١٥,٤١٠,٣٨١    ١٤,٤١٠,٤٥١    -      -      ٥١١٤,٤١٠,٤  فوائد مستحقة غري مقبوضة

  ١٧,٠٢٩,٥٣٩,٥٣٨    ٢١,٧٩٤,٤١٦,٣١٢    -      ٧,١٦١,٨٨٥  ٢١,٧٨٧,٢٥٤,٤٢٧    
  )  ٢٢٨,١٨٠,٨١٨(  )  ٢٦٢,٤٣٩,٤١٥(    -      -    )  ٢٦٢,٤٣٩,٤١٥(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

  ١٦,٨٠١,٣٥٨,٧٢٠    ٢١,٥٣١,٩٧٦,٨٩٧          ٧,١٦١,٨٨٥  ٢١,٥٢٤,٨١٥,٠١٢    
  ات الدائنةاحلساب  

    ٩٢,٥٢٤,٤٥٢    ١٥١,٥٥٩,٩٤٦    ١٥١,٥٥٩,٩٤٦    -      -    ودائع الزبائن
      ٢٥٥,٠٠٨    ٤٢٨,٤١٧      ٤٢٨,٤١٧    -      -    فوائد مستحقة وغري مدفوعة

    -      -    ٩٢,٧٧٩,٤٦٠    ٣١٥١,٩٨٨,٣٦    ٣١٥١,٩٨٨,٣٦    
  

  بنود بيان الدخل -ب
  املنتهية  للفترةاملجموع       (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١ للفترة املنتهية يف    
    آذار ٣١يف             أعضاء جملس             مسامهون ميتلكون أكثر    
    ٩٢٠١    املجموع     وكبار املوظفني دارةاإل      الشركات احلليفة     من األسهم %٥من     

    ل.س.      ل.س    ل.س    ل.س    ل.س  
    ٤٢,٦٨٢,١٢٤    ٦١,٩٧٤,١٤٩    -      -      ٦١,٩٧٤,١٤٩  فوائد دائنة

    ٧٥٩,٥١٣    ٩٧٥,٢٦٥    ٩٧٥,٢٦٥    -      -    فوائد مدينة  

باستخدام و الشركات احلليفة ضمن النشاطات االعتيادية املسموحة للمصرفومن األسهم  %٥من  مسامهون ميتلكون أكثرقام املصرف بتعامالت مع 
  الفوائد التجارية.و أسعار العمالت

  (دوالر أمريكي). %١,٨١(دوالر أمريكي) أما أدىن معدل فبلغ  %١,٨١ األطراف ذات العالقةبلغ أعلى معدل فائدة على الودائع لدى 
  

  إن منافع اإلدارة التنفيذية العليا هي كالتايل:
   (غري مدققة) آذار ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف         
        ٩٢٠١          ٢٠٢٠    
   ل.س.          ل.س.        

  ١٩,٢٤١,٨٠٨          ٢٣,٨٧٣,٠٣١    رواتب ومكافآت  

  تعويضات. أي  دارةيتقاضى أعضاء جملس اإل وال دارةوحة ألعضاء جملس اإلال يوجد قروض ممن
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 إدارة املخاطر  -٢٤

 ةيواجه مصرف فرنَسـبنك سورية من خالل ممارسة نشاطه املصريف، عددًا من املخاطر اليت يقوم بتحديدها وقياسها ومتابعتها ضمن إطار إلدار
  وأفضل املعايري واملمارسات املصرفية يف هذا اخلصوص.املخاطر، ينسجم ومتطلبات مصرف سورية املركزي 

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

  .األموال ملواجهة املخاطر اليت يتعّرض هلا املصرف
  :إدارة املخاطر إستراتيجية

 ستوياتامل ضمن هائقاب من والتأكد ومتابعتها ومراقبتها وقياسها اليت يتعرض هلا املصرف املخاطر وفهم بتحديد إدارة املخاطر إستراتيجية تتلخص
  .املال رأس لىع والعائد املخاطر بني األمثل التوازنإىل  للوصول املخاطر لتقليص الالزمة اإلجراءات واختاذ واملقبولة املحددة

 مواكبةو رف،املص هلا يتعرض اليت املخاطر ملواجهة األموال هذه كفاية يضمن فعال بشكل املال راس إدارة وتوزيعتتضمن اإلستراتيجية أيضًا و
 ومراقبتها مراجعتهاو ضمنهاأو  ا التعامل املسموح احلدود حتديد، باإلضافة إىل وتركزاا واملالية التجارية ومنتجاته املصرف أعمال لتطور ثيثةح

  .وتعديلها
 املصرفية املمارساتو املعايري وأفضل بازل جلنة وتوصيات املركزي سورية ومصرف والتسليف النقد جملس متطلبات مع اإلستراتيجية هذه وتنسجم

 .املصرفية إدارة املخاطر يف

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

  :بإدارة املخاطر دارة العليااإلدارة واإل جملس مسؤوليات
 مسؤولية جملس اإلدارة يف إدارة املخاطر  

  :يلي ما عاتقه على يقع حيث.املصرف إدارة خماطر عن املصاحل وأصحاب املسامهني أمام األول اإلدارة املسؤول جملس يعترب
 املصرف يف إدارة املخاطر مديرإىل  باإلضافة ،إلدارة املخاطر مستقلة وحدة تشكيل.  
 املصرف يف العاملة املستويات كافة على وذلك أشكاهلا بكافة إدارة املخاطر ثقافة وتعزيز همف.  
 التنفيذيني اإلدارة غري جملس أعضاء من أعضائها معظم يكون إدارة املخاطر جلنة تشكيل على العمل.  
 ا القبولأو  حتملها للمصرف ميكن اليت املخاطر مستويات حتديد.  
 إدارة املخاطر عمل إجراءات دليل على املصادقة.  
 املخاطرإدارة  جلنة قبل من املعدة أنواعها بكافة املصرف إلدارة خماطر العامة السياسة على دوريًا املصادقة.  
 للمصرف اإلدارة العليا مسؤوليات على التأكيد:  

  األنظمةو الكفء الكادر ،اإلجراءاتو اتالسياس ،العمليات ،التنظيمي اهليكل فيها مبا وكافية مالئمة أساسية بنيةتأسيس وإجياد 
  .عليها املصادق املخاطر وسياسات وحدود ينسجم مبا املخاطر)وضبط متابعة، قياس، وحصر حتديد(وباستمرار تكفل اليت التكنولوجية

  التعرضات إلدارة عنا جملسإىل  مباشرةتقارير  تقدمي على العمل مهامها أحد يكون واليت إلدارة املخاطر مستقلة حتتية بنيةتأسيس وإجياد 
  .املوضوعة احلدود على والتجاوزات

 دف وذلك للمخاطر التعرضات حول وإدارة املخاطر اإلدارة العليا قبل من تعد دورية تقارير استالم بصالحيات تعلقي فيمااألداء  تقييم 
  .عليها املوافق املخاطر

 جملس على ،كذل على عالوة .مستقلة تدقيقأو  مراجعة على باالعتماد وذلك املخاطروإدارة  اإلدارة العليا فعالية ملدى الدورية املتابعة 
    .اإلدارة
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 املالحظات على بناًء كوذل إدارة املخاطر نظام فعالية وزيادة بتحسني والكفيلة املناسبة التصحيحية اإلجراءات كافة ومتابعة اختاذ على العمل 
 ممارستهم نتيجةب احلكومة مفوضية مراقيب وتقارير ،الداخلي التدقيق وتقارير املصرف يف طرإدارة املخا تقارير يف الواردة والتوصيات

  .ملهامهم

  املخاطر إدارةمسؤولية جلنة 

اإلضافة إىل مدير ب مت تشكيل جلنة إلدارة خماطر تضم أعضاء غري تنفيذيني من أعضاء جملس اإلدارة من ذوي اخلربة يف إدارة املخاطر املصرفية،
 إدارة املخاطر. دائرة

اإلضافة ب صل مع دائرة إدارة املخاطر يف املصرف لرسم وحتديد سياسات إدارة املخاطر املرتبطة بالنشاط القائم للمصرف،اتعمل اللجنة بشكل متو
  إىل تلك املتعلقة بأي نشاط أو منتج مصريف جديد.

 ات يتم التقرير عنها من قبل إدارة املخاطر.تتأكد اللجنة من قيام اإلدارة العليا باملعاجلة الفورية ألي جتاوز

 إدارة املخاطر يف اإلدارة العليا مسؤولية:  
 العملباإلضافة إىل  ةمستمر بشكل املصرف هلا يتعرض اليت املخاطر كافة إلدارة ومتابعة الالزمة البىن كافة إجياد على املصرف اإلدارة يف تعمل

 ملهاما فصل يضمن مبا، واضح بشكل والصالحيات املسؤوليات حتديد على تساعد تنظيمية وخمططات، إجراءات، سياسات وضع ىعل
 حتديد خالل نم ثانية جهة من الداخلي الضبط نظام ويفعل ،جهة من األقسام خمتلف بني املصاحل يف تعارضأي  لتجنب وذلك، والصالحيات

 تنفيذ ىعلكما تعمل  املصرف هلا يتعرض قد اليت املخاطر أنواع كافة مواجهة يف مباشر بشكل يساهم الذي مراأل، اإلداري صلاالتو قنوات
  .املحددة املخاطر سقوف مع يتفق مبا ،اإلدارة جملس قبل من املعتمدة املخاطر إستراتيجية
  املخاطر قياسأنظمة تقارير و

جلنة  ر بشكل مباشر. كما تقوم بإعداد تقاريرها الرقابية إىلتقوم دائرة إدارة املخاطر بأداء مهامها باستقاللية، وهي تابعة بأعماهلا للجنة إدارة املخاط
  .إدارة املخاطرة املنبثقة عن جملس اإلدارة وإىل اإلدارة التنفيذية

أنشطة مصرف "فرنسبنك سورية" حتتوي عدد من املخاطر وهلذا فإن إدارة املخاطر بشكل فعال تعترب األساس يف املحافظة على متانة املصرف إن 
  ورحبيته.

شكل سليب على ب إن عملية إدارة املخاطر تشمل التعرف، القياس، اإلدارة والرقابة املستمرة على املخاطر املالية وغري املالية اليت من املمكن أن تؤثر
  أداء املصرف ومسعته، إضافة إىل ضمان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعوائد مقابل املخاطر. 

  ملصرف حتت األنواع الرئيسية التالية:تندرج خماطر ا
 خماطر االئتمان -

 خماطر السوق -

 خماطر السيولة -

 املخاطر التشغيلية -

 خماطر االلتزام -

 إن إدارة املخاطر لدى املصرف تسري وفق مبادئ رئيسية وحاكمية خماطر تنسجم مع حجم نشاطاته وتعقيد عملياته وتعليمات السلطات الرقابية
لية ذا اخلصوص. تتمثل تلك املبادئ بشكل أساسي بتوجيهات واستراتيجيات جملس اإلدارة يف إدارة املخاطر وسياسات وأفضل املمارسات الدو

  املخاطر املعتمدة من قبله إضافة إىل استقاللية دائرة إدارة املخاطر. 
ا أن  اعمال املصرف والتوسع يف خدماته، كمختضع سياسات إدارة املخاطر لدى املصرف للتطوير املستمر لتواكب كافة املستجدات والنمو يف

ت افلسفة إدارة املخاطر لدى املصرف مبنية على املعرفة واخلربة وقدرة اإلدارة االشرافية على احلكم على األمور ووجود دليل واضح للصالحي
    موضوع من قبل جملس اإلدارة.
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جز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته جتاه املصرف مما يؤدي إىل حدوث خسائر، : تنشأ املخاطر االئتمانية عن ختلف أو عاملخاطر االئتمانية -أ
يتم تقييم خماطر االئتمان للعمالء  .وعادة يتم متييز ثالث أنواع حتت املخاطر االئتمانية وهي خماطر تعثر الطرف املقابل، خماطر التسوية، وخماطر البلد

  .٢٠١٩شباط  ١٤/ م.ن تاريخ ٤ومؤشرات تصنيف الديون الواردة يف القرار دوريًا بناًء على معايري مالية وغري مالية 
  إن العوامل األساسية إلدارة خماطر االئتمان بشكل فعال هي:

 إجياد بيئة مناسبة إلدارة املخاطر االئتمانية -

 العمل ضمن إطار واضح وسليم للموافقات والصالحيات. -

 .ليات وأدوات للقياس والرقابةاملحافظة على إدارة إئتمان مالئمة، وتوفري آ -

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

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

  .للعمالء، إضافة إىل حصول املصرف على ضمانات مناسبة من العمالء

 السيطرة على املخاطر  دفحيرص املصرف على جودة عملية التسليف والتعامل مع العمالء املتميزين من خالل العمل على ختفيض احتماالت التعثر
ات رقابية ءاالئتمانية، وذلك بإجراء الدراسات االئتمانية املعمقة وحتديد نقاط القوة والضعف ومدى قدرة العميل على السداد. كما يتم اعتماد إجرا

من النسب طر على العائد) هي ضومتابعة مستمرة للتسهيالت املمنوحة مبا يكفل مصلحة املصرف. كما حيرص املصرف على أن تكون نسبة (املخا
 ةاملثلى للمصرف. هذا وصادقت جلنة إدارة املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة على سياسات وإجراءات إدارة خماطر االئتمان والسوق والسيول

  .والتشغيل

  توصيات سياسة املنح:
ومن ناحية أخرى، يتّم تنفيذ عمليات االستعالمات  .know your customerيلتزم املسؤولون عن منح االئتمان بتطبيق مبدأ "اعرف عميلك" 

باع أفضل تاالئتمانية من قبل األطراف املرخص هلا قانونًا وأصوًال القيام بذلك، مع مراعاة كافة القوانني واألنظمة ذات العالقة يف سورية، مع ا
  املمارسات املصرفية يف هذا املجال. 

ملمنوحة يف قطاع الشركات وقطاع الشركات املتوسطة والصغرية احلجم، باإلضافة إىل قروض التجزئة كما يتم متابعة القروض والتسهيالت ا
 .وقروض السيارات والقروض السكنية

  :توصيات سياسة التصنيف االئتماين ومتابعة القروض املتعثرة
كما يتم  .٢٠١٩ شباط ١٤عن جملس النقد والتسليف بتاريخ  /م.ن) الصادر٤يتم التأكد من االلتزام بتطبيق مبادئ التصنيف االئتماين وفق القرار (

راءات إىل تسويات مع العمالء، مع األخذ بعني االعتبار إىل ضرورة قيام املصرف مبباشرة اإلج ضمن املرحلة الثانية والثالثةالتأكيد على متابعة الديون 
  .املصنفة ضمن املرحلة الثالثة نتجةالقضائية والتنفيذ على كافة الضمانات املتخذة لقاء الديون غري امل

  ىن.ض من املخاطر املحتملة إىل احلد األديتخفالكما تعمل إدارة املصرف بشكل دائم على القيام بتنفيذ التوصيات لضمان حقوق املصرف و
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 توصيات حول تركز املخاطر االئتمانية:

نويع لتسهيالت مبا يتوافق مع أفضل املمارسات الدولية. كما يعمل على التيعمل املصرف على احلد من التركيز يف زبائن التسليف من حيث حجم ا
  يف املحفظة االئتمانية من حيث النشاط االقتصادي والضمانات املقدمة مبا يتوافق مع الظروف الراهنة.

تصادية يمها على جمموعة من املؤشرات االقهذا وتقوم اإلدارة دوريًا بتقييم مدى قدرة املصرف على االستمرار يف العمل حيث اعتمدت اإلدارة بتقي
ستمرار بالعمل، الواملالية والتشغيلية. وبالرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر ا اجلمهورية العربية السورية، فإن املصرف ميتلك املوارد الكافية ل

  .سورية يف وللقطاعات االقتصادية مصلحة للمصرفويسعى لتحسني األداء املصريف ملا فيه من 
  تشمل إجراءات إدارة املخاطر االئتمانية ما يلي:

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

 وضع سقوف للقطاعات االقتصادية أو املناطق اجلغرافية، ونوع التسهيل وطبيعة املنتج التركزات املقرة من جملس النقد والتسليف باإلضافة إىل
  املصريف، كما أن هناك سقوفًا حلجم االئتمان املمكن منحه من قبل كل مستوى إداري.

  . التصنيف االئتماين للعمالء: .٢
مبوجب منهجية احتساب للمخصصات تقوم على مناذج ) IFRS 9( ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم إّن فرنَسـبنك سورية ملتزم بتطبيق 

دية وخماطر ااخلسائر املقدرة للمخاطر االئتمانية الناجتة عن الشركات، واملؤسسات املتوسطة والصغرية احلجم، والتجزئة، باإلضافة على املخاطر السي
   كانت تقوم على اخلسائر املحققة للمحفظة االئتمانية.املصارف وخماطر األدوات املالية، وذلك بدًال عن منهجية االحتساب اليت

  /م.ن، وهي تشمل البنود التالية:٤امللحقة بالقرار رقم  "٩الدويل رقم  املالية متوافقة مع تعليمات معيار التقارير املوضوعة اإلجراءات إّن
 .Sovereignالتعرضات االئتمانية جتاه احلكومات وبنوكها املركزية  -١
 .3ئتمانية جتاه البنوك واملؤسسات املالية اخلاضعة ملتطلبات رأس املال التنظيمي وفق بازل التعرضات اال -٢
ازل ب التعرضات االئتمانية جتاه الشركات (مبا يف ذلك التعرضات االئتمانية للشركات املالية اليت ال ختضع ملتطلبات رأس املال التنظيمي وفق -٣

 عية تتمثل يف:  )، اليت تقسم املحفظة إىل مخس حمافظ فر٣
  متويل املشاريع(Project Finance). 
  متويل األصول(Object Finance). 
  متويل البضائع واملخزون واملدينني(Finance Commodities). 
  متويل العقارات املنتجة للدخل(Income Producing Real Estate). 
 متويل العقارات التجارية ذات التغري العايل يف األسعار (High-Volatility Commercial Real Estate). 

 .(Small and Medium Entities)التعرضات االئتمانية اجتاه الشركات واملشاريع الصغرية واملتوسطة   -٤
 هي: ، وتقسم هذه املحفظة اىل ثالث حمافظ فرعية(Retail Exposure)تعرضات التجزئة  -٥

  القروض السكنية(Residential Mortgage Loans). 
 ت التجزئة املتجددة تسهيال(Revolving Retail Exposures). 
 .حمفظة متويالت التجزئة األخرى 

، وإصدار ٩ تتمّثل مسؤولية دائرة إدارة املخاطر باختاذ اإلجراءات الالزمة لربط السياسات اخلاصة بإدارة خماطر االئتمان مع متطلبات املعيار رقم
جيات واألنظمة املستخدمة ومتابعة تطويرها، وتأمني االتصال الالزم مع دائرة اإلدارة املالية والدوائر التوصيات الالزمة لضمان سري وفعالية املنه

غ دائرة األخرى املسؤولة عن األنشطة التشغيلية، وذلك لضمان احلصول على مدخالت عملية لتقييم اخلسائر االئتمانية املتوقعة بشكل مالئم، وإلبال
  املناسب وبالدقة املطلوبة. اإلدارة املالية يف الوقت 
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تعلقة بتطبيق ملتقوم دائرة التدقيق الداخلي بإجراء تقييم دوري مستقل ملدى التزام اإلدارة التنفيذية وسائر الدوائر املعنية بالسياسات واإلجراءات ا
تمان ج االعمال املعتمدة، ومنهجية حساب خسائر االئ، وخاصة اإلجراءات املتعلقة بتصنيف املوجودات املالية وتبويبها وااللتزام بنماذ٩املعيار رقم 

ملتوقعة، وإىل ا املتوقعة والتعرض عند التعثر واخلسارة يف حال التعثر، باإلضافة اىل أنظمة الضبط الداخلي املتعلقة بآلية احتساب اخلسائر االئتمانية
قيد املصرف سائر االئتمانية املتوقعة وصالحية النماذج واألنظمة املستخدمة وتاختبار فعالية نظام التصنيف االئتماين الداخلي وأنظمة تقييم وقياس اخل

  ا.
  جهة: ٩يلتزم جملس إدارة املصرف يكل حوكمة يتالءم مع تطبيق متطلبات املعيار رقم 

بات احتساب اخلسائر لتلبية متطل التأكد من قيام اإلدارة التنفيذية باختاذ كافة اإلجراءات املطلوبة لتعزيز وتطوير البىن التحتية الالزمة -١
مناذج داخلية أو شراء أنظمة من موردين خارجيني ألغراض تفعيل نظام التصنيف االئتماين  االئتمانية املتوقعة، مبا يف ذلك بناء وتطوير

 الداخلي واحتساب معامالت اخلسائر االئتمانية املتوقعة وفق املنهجيات اليت يعتمدها املصرف يف هذا اخلصوص.
املصادقة على كافة السياسات واإلجراءات اهلامة ذات الصلة، وأن يكون املسؤول األخري عن مالئمة وحصافة ممارسات إدارة خماطر  -٢

االئتمان يف املصرف ومتانة وفعالّية بيئة الضبط الداخلي ذات العالقة لديه ومبا يضمن كفاية املؤونات اخلاصة واحتساا مبا يتسق مع 
 .٩جراءات الداخلية املعتمدة ومتطلبات هذه التعليمات واملعيار رقم السياسات واإل

التأكد من قيام الوظائف املستقلة بكل تدقيق وتقييم وخربة للتأكد من صالحية وفعالية األنظمة والنماذج املستخدمة، ومدى االلتزام  -٣
 بالسياسات واإلجراءات املعتمدة.

املجريات عن كثب وتقييم النتائج واملخرجات من خالل تفعيل دور جلنة إدارة املخاطر املنبثقة ممارسة دوره االشرايف واالطالع على كافة  -٤
عنه يف هذا اخلصوص، وكذلك من خالل جلنة التدقيق اليت متارس دورها يف معاجلة خمرجات عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي وأن 

  .٩ملتطلبات هذه التعليمات واملعيار رقم تكون مسؤولة عن التحقق من كفاية املؤونات اخلاصة وفقًا 
إدارة املخاطر وجلنة التدقيق وجلنة االلتزام ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب املنبثقني عن جملس إدارة املصرف بالتأكد من حسن  وتقوم جلنة

للجان، وذلك باإلضافة اىل مهامهم باطالع جملس اإلدارة ، كّل حبسب اختصاصه وحبسب املهام الرقابية للدوائر التابعة لتلك ا٩تطبيق املعيار رقم 
  على كافة املعطيات ملساعدته يف ممارسة دوره االشرايف.

(األسوأ) وفق  ١٠(األفضل) إىل  ١كما يقوم املصرف بتصنيف العمالء داخليًا باعتماد نظام تصنيف ائتماين داخلي مكّون من عدة درجات من 
  م بالسداد عرب استخدام معايري مالية وغري مالية حبيث يتّم مراجعته وتقييمه من خالل دائرة إدارة املخاطر. مالئتهم االئتمانية والتزامه

  درجات حتوطية. ٧إىل  ٥درجات استثمارية، ومن  ٤إىل  ٠تعترب الدرجات من 
 رحلة جب ختفيض التصنيف الرقايب من املإّن اخنفاض التقييم الداخلي ثالث درجات (مثًال، من الدرجة األوىل إىل الدرجة الرابعة)، يو

 األوىل إىل الثانية أو من املرحلة الثانية إىل الثالثة.
  (الدرجات التحوطية) واخنفض درجة واحدة، يتّم ختفيض تصنيفه  ٧إىل الدرجة  ٥يف حال كان التقييم الداخلي للعميل من الدرجة

 الثانية إىل الثالثة. الرقايب من املرحلة األوىل إىل الثانية أو من املرحلة
  يؤدي اىل ختفيض التصنيف الرقايب للعميل من املرحلة ٥اىل  ٤إّن اخنفاض التقييم الداخلي من درجة استثمارية اىل درجة حتوطية، أي من ،

 األوىل اىل الثانية أو من املرحلة الثانية اىل الثالثة. 
  ف يف املرحلة الثالثة (ديون متعثرة). ، ُيصّن١٠أو  ٩أو  ٨يف حال كان التقييم الداخلي للعميل 

  :تعريف حالة التعّثر
 عليه ووفقًا ًءهي احلالة اليت يكون فيها العميل عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته جتاه املصرف، إما نتيجة تدهور أعماله أو لعدم رغبته يف السداد. وبنا

  :حدى احلاالت التاليةللمعايري الدولية ذات الصلة، ميكن توصيف حالة التعّثر وفقًا إل
  .عدم قدرة أو رغبة العميل يف سداد التزاماته جتاه املصرف دون اختاذ أية إجراءات حبقه )١
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  .إعالن العميل إفالسه أو وضعه حتت التصفية )٢
  :يوم وأكثر على واحدة مما يلي ٩٠مضي  )٣

  .استحقاق الدين أو أحد أقساطه أو فوائده  ١,٣
  .الطلبانكشاف احلسابات اجلارية حتت   ٢,٣
  .انقضاء تاريخ جتديد التسهيالت االئتمانية املتجددة  ٣,٣
  .دفع املطالبات النامجة عن احلسابات خارج امليزانية نيابة عن العمالء، دون أن يتم سدادها  ٤,٣
  .مجود احلساب اجلاري املدين  ٥,٣
  .أكثرمنه أو  %١٠جتاوز السقف املمنوح للحساب اجلاري املدين بنسبة   ٦,٣

  .تزام العميل بشروط إعادة اهليكلة مرتني متتاليتني، أو بشروط إعادة اجلدولة األصوليةعدم ال )٤
عدم التزام العميل بشروط التعرضات اليت مت حتسني تصنيفها االئتماين وإخراجها من املرحلة الثالثة وذلك يف حالة املستحقات اليت مل  )٥

  يوم. ١٨٠تتجاوز مدة التأخر عن سدادها 
 أن يتطابق التقييم الداخلي والتصنيف االئتماين الرقايب حبسب اجلدول التايل: وبالتايل، جيب

  املرحلة
التقييم الداخلي املحّدث للعميل 

)override( 
  تصنيف

  مصرف سورية املركزي

  منتج
  األوىل: خماطر ائتمانية منخفضة

  ٧و ٦و ٥و ٤و ٣و ٢و ١
١  

  ٢  الثانية: خماطر ائتمانية غري منخفضة
  ٣  ١٠و ٩و ٨  الثالثة: متعثرة  غري منتج

  
  ويتّم تكوين املخصصات الالزمة واالفصاح عنها للجهات الرقابية، بناًء على املعادلة التالية:

ECL = EAD* LGD * PD*DF  
 ECL Expected Credit Lossاخلسائر االئتمانية املتوّقعة:  -
 EAD Exposure At Defaultالتعّرض عند السداد:  -
 LGD Loss Given Defaultّثر: اخلسارة عند التع -
 PD Probability of Defaultإحتمالية التعّثر:  -
 DF Discount Factorعامل اخلصم:  -

  
  أساليب ختفيف املخاطر:  .٣

  تعتمد عملية إدارة املخاطر يف املصرف على العديد من األساليب من أجل ختفيف املخاطر منها:
  تها لالئتمان املمنوح واليت يتم مراقبتها وتقييمها بصورة مستمرة.الضمانات وحسب قابليتها للتسييل ونسبة تغطي -
  إتباع نظام اللجان يف منح االئتمان وتعتمد على حجم حمفظة العميل واالستحقاق ودرجة خماطرة العميل. -

ئتمان واالستثمارات املستهدف لال إن التنويع يف املحفظة هو مبدأ أساسي يف ختفيف خماطر االئتمان، حيث تتضمن خطة املصرف السنوية التوزيع
  على عدة قطاعات وأسواق خمتلفة مع التركيز على القطاعات الواعدة، كما يوجد لدى املصرف نظام لتصنيف خماطر القطاعات االقتصادية.
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  :املقبولة الضمانات
 ومعايري أسس فقو تقيمها وإعادة وتقسيمها قبوهلا تمي واليت االئتمان، خماطر لتخفيف املقبولة الضمانات أنواع على إدارة املخاطر جلنة صادقت

  .حمددة
  .وغريها والرواتب والسيارات املصرفية الكفاالتو النقدية والضمانات والسكن واملباين العقارات رهون:الضمانات أنواع وأبرز

  :املخاطر لقياس املتبعة الطرق
  :املخاطر أنواع من نوع كل حبسب التالية الطرق من كل على املخاطر جهةملوا اخلاصة األموال احتساب عند إدارة املخاطر دائرة تعتمد

  .االئتمان خماطر ملواجهة اخلاصة األموال الحتساب :املبسطة املعيارية الطريقة
  . السوق خماطر ملواجهة اخلاصة األموال الحتساب :املعياري املنهج

  . التشغيل اطرخم ملواجهة اخلاصة األموال الحتساب :األساسي املؤشر أسلوب

  دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته:
لتأكد ايقوم املصرف بتطوير السياسات واإلجراءات الالزمه لتحديد أسلوب دراسة االئتمان واملحافظة على حيادية وتكامل عملية اختاذ القرارات و

من وضع ة مراقبتها باستمرار. إن اإلطار العام للسياسة االئتمانية تتضمن أن خماطر االئتمان يتم تقييمها بدقة واملوافقة عليها بشكل صحيح ومتابع
  صالحيات للموافقة االئتمانية، توضح حدود االئتمان وأسلوب حتديد درجة املخاطر. 

ستحقاق للتسهيالت وانتهاء التتوىل عملية إدارة خماطر االئتمان وظيفة منفصلة لضمان التنفيذ املناسب للعمليات االئتمانية والرقابة الفعالة على مدد ا
  صالحيات احلدود وتقييم الضمانات.

  املخاطر السوقية: -ب

ام بالسقوف زإن مراقبة مجيع أنواع املخاطر السوقية تتم بشكل دوري عن طريق املراقبة املستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية ويتم التأكد من االلت
 السقوف الداخلية املعتمدة من قبل جملس اإلدارة.املحددة وفق قرارات جملس النقد والتسليف و

لوبات، طحتدد عملية إدارة خماطر السوق كيفية التعامل مع مجيع أنواع املخاطر السوقية اليت قد تنجم عن عمليات املصرف، سواء يف األصول أو امل
ات، يولة وفق النسب املقبولة من كافة العمالت ويف كل األوقوذلك عند تغري أسعار الفوائد أو أسعار الصرف. هذا باإلضافة إىل التأكد من توفر س

ئ رحيث يقوم املصرف بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر الضمانات املمكن استعماهلا عند احلاجة. كما متت املصادقة على خطة الطوا
طار العام للسياسة اليت تعتمدها إدارة املصرف وجلنة إدارة لتكون اإل ملواجهة خماطر السيولة من قبل جلنة إدارة املخاطر املنبثقة من جملس اإلدارة

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

  :خمففات خماطر السوق
ق واليت ال جيب أن علقة بتغريات السويستخدم املصرف نظامًا داخليًا لتقدير خماطر السوق واحلدود القصوى للخسائر املتوقعة، وفقًا لفرضيات مت

  .وأفضل املمارسات العاملية تتخطى احلدود املوضوعة من قبل اجلهات الرقابية
اطر السوق اليت فهذه ُتعترب إحدى مصادر خم يتعرض املصرف ملخاطر عمليات القطع الناجتة عن تأثري تقلبات أسعار القطع على وضعه املايل،قد و

 اللرية السورية العملة الرئيسية للتعامل. ودف التخفيف من هذه املخاطر تقوم دائرة اخلزينة املصرف يعتربهلا املصرف كما من املمكن أن يتعّرض 
د مر لضمان التأكتبالتنسيق املباشر مع دائرة املحاسبة والرقابة املالية مبراقبة مراكز القطع األجنبية الثالث (التشغيلي والبنيوي واإلمجايل) بشكل مس

، املتعّلق باعتماد التعليمات اخلاصة مبراكز ٤/٢/٢٠٠٨تاريخ  ٣٦٢من عدم جتاوز احلدود املنصوص عنها وفقًا لقرار جملس النقد والتسليف رقم 
  .القطع األجنيب. كما تقوم دائرة إدارة املخاطر من ضمن مهامها مبتابعة مراكز القطع بالتعاون مع الدائرتني املذكورتني

  .ف ال يقوم بعمليات قطع ضمن مراكز القطع األجنيب ألغراض املضاربة، وإمنا ألغراض التداول حلسابات عمالئه حصرًان املصرأكما 
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د سياسة مكما يستثمر املصرف باألدوات املالية بسياسة رشيدة من حيث العائد املضمون، من دون التوّجه إىل األدوات املالية عالية اخلطورة. ويعت
يث بلد املنشأ والعملة واالستحقاق والقطاع االقتصادي. ويقوم مبتابعة مستمرة الستثماراته، ومقارنة رحبيتها مع مردود أدوات عدم الترّكز من ح

  .مالية مشاة ضمن فئة اخلطورة ذاا

  :السيولة خماطر -ج

تحقاقها و/أو يل الالزمة لتنفيذ التزاماته عند استنتج خماطر السيولة عن عدم قدرة املصرف على توفري مصادر التمويف سياق نشاطه املصريف، قد 
لسيولة ا متويل منو موجوداته. ويعتمد املصرف للوقاية من خماطر السيولة استراتيجية إلدارة موجوداته تقضي باملحافظة الدائمة على نسب عالية من

  .اجلاهزة ملواجهة أي نقص يف مصادر التمويل املصرفية
ئن مصدر رئيسي للتمويل وعليه يعتمد سياسة دف إىل حتفيز الودائع آلجال خمتلفة وتوسيع قاعدة العمالء دف احلد ويعترب املصرف ودائع الزبا

  .من خماطر التمركز يف الودائع. وحيتفظ املصرف بشكل عام بنسبة سيولة عالية حتسبًا ألي حركة سحوبات غري مسبوقة على ودائعهم
مويل املتوفرة لديه يف السوق املصرفية وآلجال خمتلفة، وذلك ملواجهة أي نقص مفاجئ يف مصادر التمويل، ويسعى املصرف على تنويع مصادر الت

  .وللحد من فجوات االستحقاق بني املوجودات واملطلوبات، وكذلك للحد من خماطر الفائدة
ق قرار جملس ظروف الطبيعية واالسثنائية. ويتم احتساا وفوتعتمد إجراءات إدارة خماطر السيولة يف املصرف على قياس ورقابة السيولة على أساس ال

. كما تتم املراقبة اليومية لوضعية السيولة وتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر الضمانات املمكن تسييلها ٤/م ن/ب٥٨٨النقد والتسليف رقم 
  .عند احلاجة

احتياطي حيتفظ ب علمًا أن املصرف .سييل يف حال أي نقص غري مرتقب يف السيولةوبشكل عام، حيتفظ املصرف مبوجودات ذات قابلية عالية للت
سياسة توظيف السيولة املتوفرة لدى  ه على، إضافة إىل اعتماد%١٠منها، واحتياطي إلزامي على رأس املال بنسبة  %٥إلزامي على الودائع بنسبة 

  .للبيع املصارف املراسلة آلجال قصرية ويف أدوات استثمارية قابلة
  املخاطر التشغيلية: -د

) اليت يتم إرساهلا إىل وحدة إدارة خماطر Incident Reportingتتم مراقبة خماطر التشغيل اليت يتعرض هلا املصرف من خالل تقارير احلوادث (
 Risk and Control Self Assessmentالتشغيل عند وقوع أي حدث تشغيلي، ومن خالل استمارة التقييم الذايت للمخاطر والضوابط (

"RCSA" تقوم وحدة إدارة خماطر التشغيل بإعداد تقارير دورية عن خماطر التشغيل املصّرح عنها، حبيث يتضمن التقرير ايضًا توصيات لتاليف .(
ن خماطر التشغيل إن احلّد م هذه احلوادث أو التخفيف من أثرها يف املستقبل. ومن مث تتم متابعة تنفيذ هذه التوصيات من قبل دائرة إدارة املخاطر.

طر ايتطلب تعاون خمتلف دوائر املصرف وفروعه مع وحدة إدارة خماطر التشغيل، وهذا بدوره يتطلب بشكل أساسي العمل على نشر ثقافة إدارة املخ
  .)٢٠١١التشغيلية على خمتلف دوائر وفروع املصرف (األمر الذي مت العمل عليه بشكل مكثف منذ العام 

مة مهام دائرة إدارة املخاطر هو ختفيف أثر املخاطر التشغيلية، ونشر ثقافة "التبليغ عن احلوادث يف الوقت املناسب" وضمان استمرارية وسالومن أهم 
من ناحية أخرى، مت العمل على حتديث خطة استمرارية العمل لكافة السيناريوهات املحتمل حدوثها واليت ميكن أن . املوظفني يف مراكز عملهم

سي يف ايتعرض هلا املصرف، حبيث مت توفري موقع بديل ملوقع العمل األساسي لإلدارة العامة. كما مت القيام بتعيني مسؤول بديل عن املسؤول األس
  .لكل الدوائر األساسية يف اإلدارة العامة، ومت التدريب الالزم للمسؤولني البدالء يف حال غياب أحد املسؤولني األساسيني عن مركز العم
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  :اختبارات اجلهد ملخاطر التشغيل
واملحددة باألفراد والعمليات الداخلية والنظم  ٢تعتمد اختبارات اجلهد ملخاطر التشغيل على دراسة أسباب املخاطر حبسب التعريف املعتمد يف بازل 

ات، لعمل املحدد بـ "متويل الشركات، جتارة ومبيعواحلوادث اخلارجية، باإلضافة إىل املخاطر القانونية وخماطر السمعة. كما تعتمد على خطوط ا
ا مأعمال التجزئة املصرفية، أعمال مصرفية جتارية، املدفوعات والتسويات، خدمات الوكالة، إدارة املوجودات، وأعمال السمسرة بالتجزئة". ك

ة خارجية، ممارسة العمل وسالمة مكان العمل يف يعتمد يف اختبارات اجلهد على أنواع املخاطر، وهي: احتيال من جهة داخلية، احتيال من جه
رونية، تاملصرف، العالقات مع العمالء، الربامج املصرفية / املالية والعمليات اليومية، تعرض أصول املصرف للضرر، توقف أو تعطل األنظمة االلك

اطر املصرح الوقائية، التصحيحية، الكشفية، والردعية) على املخالتنفيذ والتسليم واآللية اإلدارية. ويشمل اختبار اجلهد جهوزية الضوابط املوضوعة (
  .عنها، وتوزيعها على األسباب وعلى خطوط العمل املذكورة آنفًا

  :خمففات خماطر التشغيل
) "Risk and Control Self Assessment "RCSAاإلجراء الدوري الستمارة التقييم الذايت للمخاطر والضوابط (  )١يعترب املصرف أن (

) إجراء املتابعة الدقيقة من قبل دائرة إدارة املخاطر جلميع الدوائر ٢اليت جتريها مجيع الدوائر والفروع بإشراف دائرة إدارة املخاطر، باإلضافة إىل (
خاطر تشغيلية ) من أهم العوامل املؤثرة للتخفيف من حدوث املIncident Reportingوالفروع دف اإلبالغ الفوري عن احلوادث التشغيلية (

ويف املرحلة اليت تلي القيام باإلجراءين املذكورين، تتابع دائرة إدارة املخاطر مجيع املخاطر املصّرح عنها عرب تقدمي االقتراحات  ومن آثارها السلبية.
وحتليلها دف  الناشئة وقياسهالتفعيل وتقوية الضوابط املوجودة على تلك املخاطر و/أو اقتراح وضع ضوابط جديدة، للتمكن من حتديد املخاطر 

   .الوصول إىل القرار املناسب بشأن قبوهلا أو إضافة ضوابط أو التأمني على املخاطر

   :اهليكل التنظيمي لدائرة إدارة املخاطر
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )Functional Relationاخلط املنّقط يبّين العالقة الوظيفية (
  )Hierarchical Relationاخلط العريض يبّين العالقة اهلرمية (

  

  

  

  

  

من  ةتتكون جلنة إدارة املخاطر من اربعة أعضاء من أعضاء جملس اإلدارة، وال يزيد عدد األعضاء التنفيذيني عن عضو واحد، كما أن رئيس اللجن
    األعضاء املستقلني. تعقد اللجنة اجتماعات فصلية على األقل وترفع تقاريرها إىل جملس اإلدارة.
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لجنة سياسة املخاطر مبا ينسجم مع قدرة املصرف ومدى قبوله لتحمل املخاطر، كما تقوم مبراجعة أداء اإلدارة التنفيذية يف إدارة خماطر وضعت ال
 تتأكدواالئتمان والسوق والسيولة والتشغيل وغريها. وتقوم اللجنة مبراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة املخاطر قبل اعتمادها من قبل املجلس، 

  من تنفيذها من قبل اإلدارة التنفيذية.
املخاطر، واستقاللية موظفيها عن األنشطة اليت ينجم عنها حتمل املصرف للمخاطر، وتقوم دارة كما تضمن اللجنة توافر املوارد والنظم الكافية إل

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

دارة إاملجلس وتقدم إحصائيات خبصوص املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف والتغريات والتطورات اليت تطرأ على إىل  ترفع اللجنة تقارير دورية
  .التشغيل وغريهاو املخاطر باملعايري املوضوعة من قبل جلنة بازل، واملتعلقة مبخاطر االئتمان والسوق والسيولةإدارة املخاطر، وتراقب مدى التزام 

طلوبات كما أنشأ املصرف جلان أخرى للمسامهة يف إدارة املخاطر، منها اللجنة التنفيذية وجلنيت االئتمان "أ" و"ب" وجلنة إدارة املوجودات وامل
 شغيلية.وجلنة التصنيفات، حيث أن لكّل من هذه اللجان دور مؤّثر يف عملية إدارة خماطر املصرف االئتمانية والسوقية والت

  خماطر االلتزام: -ه
. لذلك فقد راجعهميلتزم املصرف بالضوابط املوضوعة من قبل اجلهات الرقابية يف سورية ملراقبة خماطر االلتزام، وباألسس الفضلى النابعة من خربة 

رهاب تابعة للجنة االلتزام ومكافحة اال قام املصرف بإنشاء دائرة مستقلة إلدارة خماطر االلتزام ومكافحة االرهاب وتبييض االموال، حبيث تكون
  .ألداء نشاطها الرقايب أن تقوم بالتنسيق مع إدارة املصرفووتبييض االموال ضمن اهليكل التنظيمي للمصرف، 

ها لإلدارة عن ةدوري اتمتابعة التعاميم والقرارات الصادرة عن مصرف سورية املركزي وجملس النقد والتسليف وإعداد ملّخص الدائرة من أهم مهامو
والتنسيق مع  رف ا،صالتنفيذية، والتأكد من التزام املصرف بتطبيق القوانني واألنظمة والتعاميم، وتقدمي تقارير دورية لإلدارة التنفيذية تبني التزام امل

 ،ة التنفيذيةوتوضيح املخالفات لإلداردائرة التدقيق الداخلي ملتابعة أي قصور يف تطبيق القوانني واألنظمة والتعاميم والسياسات واإلجراءات، 
وضع و ،التأكد من مدى التزام املصرف بسياسات وإجراءات االلتزام مبا يضمن امتثاله جلميع القوانني واألنظمة والتعليمات النافذةباإلضافة إىل 

عمال فق مع القوانني واألطر التشريعية الناظمة ألالسياسات واإلجراءات الكفيلة بالكشف واحلّد من عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب مبا يتوا
عة ملكافحة عمليات بالتحّقق من حسن تطبيق ومن فعالية اإلجراءات واألنظمة املّت كذلكباقي الدوائر والفروع ذات الصلة، و معاملصرف بالتنسيق 

حة إضافة إىل التحقق من مدى االلتزام بدليل إجراءات مكاف غسل األموال ومتويل اإلرهاب على حنو دوري ومتكرر من قبل كافة املوظفني املعنيني،
كافحة غسل مبغسل األموال ومتويل اإلرهاب ومناذج معرفة العمالء وغريها من النماذج اخلاصة باملتطلبات القانونية والتنظيمية واإلشرافية املتعلقة 

  .األموال ومتويل اإلرهاب

  :احلوكمة
كمة إذ أا توفر أساسًا لنمو وحتسني أدائه وتدعيم الثقة يف أنشطته كمتلٍق إلموال املسامهني واملودعني، ولتمكينه يؤمن فرنَسبنك سورية بأمهية احلو

يه فقد لمن املسامهة بنجاح يف تطوير اجلهاز املصريف ككل، األمر الذي يساهم يف ضمان النمّو اإلقتصادي واإلستقرار يف القطر العريب السوري وع
رة إعتماد دليل للحوكمة بشكل يتوافق مع كل من تعليمات مصرف سورية املركزي وهيئة األوراق واألسواق املالية السورية وأفضل قرر جملس اإلدا

  معايري وممارسات احلوكمة الدولية.
لقوانني ألعمال الداخلية كما اُتشّكل احلوكمة من منظار مشويل، نظامًا لتوجيه املصرف وإدارته. ويعاجل مفهومها املتضمن يف الدليل قواعد إدارة ا

وكمة ذات الصلة اليت ترسي وتعزز وحتمي إدارة وملكية حقوق وواجبات مدراء املصرف وموظفيه والعالقة مع املسامهني. من هذه الناحية، تعىن احل
  .بكيفية إدارة املصرف وتوجيه عمله ومراقبته وبكيفية مساءلة األطراف املعنية بتوجيه اإلدارة ومراقبتها

ليت من اكما توفر احلوكمة احلوافز الضرورية اليت متكن املجلس واإلدارة التنفيذية من متابعة األهداف اليت تصب يف مصلحة املصرف واملسامهني و
    شأا أن ُتيّسر املراقبة الفعالة. 
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س واخلربات الالزمة، وعدد االجتماعات السنوية ملجلإن فرنَسـبنك سورية ملتزم ببنود دليل احلوكمة، السيما من ناحية عدد أعضاء جملس اإلدارة 
سب ح اإلدارة، وفصل مهام رئيس جملس اإلدارة عن مهام املدير التنفيذي، وتكوين مجيع اللجان املنبثقة عنه. فجميع تلك اللجان قد مت إنشاءها

قوم عضاء غري التنفيذيني. كما أن مجيع تلك اللجان تاألصول، وهي مستوفية كافة معايري الشفافية من حيث عدد األعضاء املستقلني وعدد األ
  مبهامها وبالعدد املطلوب من االجتماعات السنوية.

  االفصاحات الكمية:

  :خماطر االئتمان -أ 

  توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة املخاطر: )١

  وفق اجلدول التايل: فحسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصروزع التعرضات االئتمانية املباشرة تت
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١املنتهية يف فترةلل        
           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.        

    ٤٤,٢٦٨,٣٧٢,١٧٠       -          ٢,٢٠٨,٩٠٤,٤٢٤        ٤٢,٠٥٩,٤٦٧,٧٤٦  املنخفضة املخاطر ٤-١الدرجات من 
    ١,٥٢٩,١٥٢,٨٦٧       -          ١,١١٨,٦٩٣,٢٦٩        ٤١٠,٤٥٩,٥٩٨    حتت املراقبة ٧-٥الدرجات من 

    ٤,١٧١,٥٧٦,٤٠٩       ٤,١٧١,٥٧٦,٤٠٩        -          -      دون املستوى ٨الدرجة 
    ٢٧٩,٥٥٠,٥٤٣       ٢٧٩,٥٥٠,٥٤٣        -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة 
    ٨,٣٩٩,١٨٠,١٧٧       ٨,٣٩٩,١٨٠,١٧٧        -          -      ديون رديئة ١٠الدرجة 

    ٥٨,٦٤٧,٨٣٢,١٦٦       ١٢,٨٥٠,٣٠٧,١٢٩        ٣,٣٢٧,٥٩٧,٦٩٣        ٤٢,٤٦٩,٩٢٧,٣٤٤    رةإمجايل التعرضات املباش
  )  ٥,٠٩٥,٣٥١,٧٨٦(  )  ٥,٠٩٥,٣٥١,٧٨٦(      -          -      الفوائد املعلقة*

  )  ٧,٧٢٧,٦٦٢,٦٧٨(  )  ٥,٣٥٣,٩٢٣,٠٩٢(  )  ١١٧,٧٧٧,٣٩٥(  )  ٢,٢٥٥,٩٦٢,١٩١(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    ٤٥,٨٢٤,٨١٧,٧٠٢       ٢,٤٠١,٠٣٢,٢٥١        ٣,٢٠٩,٨٢٠,٢٩٨        ٤٠,٢١٣,٩٦٥,١٥٣    الئتمانيةصايف التعرضات ا
  

    (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة املنتهية يف        
           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.        

    ٢٧,١٩٨,٩٧٨,٧٧٢       -          -          ٢٧,١٩٨,٩٧٨,٧٧٢  املنخفضة املخاطر ٤-١الدرجات من 
    ١٢,٢٢٠,٥٤١,٩٢٠       -          ٢,٢٤٦,٢٠٨,٩٧١        ٩,٩٧٤,٣٣٢,٩٤٩    حتت املراقبة ٧-٥الدرجات من 

    ٣٢٠,٧١٨,٩٢٨       ٢٨٥,٧٨٦,٥٧٨        ٣٤,٩٣٢,٣٥٠        -      دون املستوى ٨الدرجة 
    -         -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة 
    ١٠,٨٢٨,١٣٦,٩٠٥       ١٠,٨٢٨,١٣٦,٩٠٥        -          -      ديون رديئة ١٠الدرجة 

    ٥٠,٥٦٨,٣٧٦,٥٢٥       ١١,١١٣,٩٢٣,٤٨٣        ٢,٢٨١,١٤١,٣٢١        ٣٧,١٧٣,٣١١,٧٢١    إمجايل التعرضات املباشرة
  )  ٤,٥٢٧,١٥٤,٦٥٣(  )  ٤,٥٢٧,١٥٤,٦٥٣(      -          -      الفوائد املعلقة*

  )  ٦,٣٠٢,٣٧٧,٥٣٦(  )  ٩٥٩٤,٧٧١,٨٦٣,(  )  ١٠٩,٩٥٣,٩٦٥(  )  ١,٤٢٠,٥٥٩,٦١٢(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    ٣٩,٧٣٨,٨٤٤,٣٣٦       ١,٨١٤,٩٠٤,٨٧١        ٢,١٧١,١٨٧,٣٥٦        ٣٥,٧٥٢,٧٥٢,١٠٩    صايف التعرضات االئتمانية
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  وفق اجلدول التايل: حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصرفوزع التعرضات االئتمانية غري املباشرة تت
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١املنتهية يف فترةلل        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ١٩,٤٠٧,٤٦٣,١٣٨       -          ٣٠٠,٧٠٤,٧١٧        ١٩,١٠٦,٧٥٨,٤٢١  املنخفضة املخاطر ٤-١الدرجات من 
    ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠       -          -          ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠    حتت املراقبة ٧-٥الدرجات من 

    ٨,١٥٢,٩٠٠       ٨,١٥٢,٩٠٠        -          -      دون املستوى ٨الدرجة 
    -         -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة 
    ١٢,٢١٢,٨٥٠       ١٢,٢١٢,٨٥٠        -          -      ديون رديئة ١٠الدرجة 

    ١٩,٦٢٧,٨٢٨,٨٨٨       ٢٠,٣٦٥,٧٥٠        ٣٠٠,٧٠٤,٧١٧        ١٩,٣٠٦,٧٥٨,٤٢١    إمجايل التعرضات غري املباشرة
  )  ٨,٦٥٧,٣١١(  )  ٧,٨٢٤,٠٨٥(  )    ٣٢١,٥٦٦(  )    ٥١١,٦٦٠(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    ١٩,٦١٩,١٧١,٥٧٧       ١٢,٥٤١,٦٦٥        ٣٠٠,٣٨٣,١٥١        ١٩,٣٠٦,٢٤٦,٧٦١    غري املباشرةصايف التعرضات االئتمانية 
  

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

    ١٠,٨٢٠,٧٤٧,٨٢١       -          -          ١٠,٨٢٠,٧٤٧,٨٢١  املنخفضة املخاطر ٤-١الدرجات من 
    ١,٤٢٢,٧١٠,٧٤٥       -          ٥٦,٧٧٧,٥٠٠        ١,٣٦٥,٩٣٣,٢٤٥    حتت املراقبة ٧-٥الدرجات من 

    -         -          -          -      دون املستوى ٨الدرجة 
    -         -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة 
    ٢٠,٣٦٥,٧٥٠       ٢٠,٣٦٥,٧٥٠        -          -      ديون رديئة ١٠الدرجة 

    ١٢,٢٦٣,٨٢٤,٣١٦       ٢٠,٣٦٥,٧٥٠        ٥٦,٧٧٧,٥٠٠        ١٢,١٨٦,٦٨١,٠٦٦    إمجايل التعرضات غري املباشرة
  )  ٢٤,٥٦٨,١٤٩(  )  ٨,٥٨٦,٠٠٥(  )    ٧٩٥(  )  ١٥,٩٨١,٣٤٩(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    ١٢,٢٣٩,٢٥٦,١٦٧       ١١,٧٧٩,٧٤٥        ٥٦,٧٧٦,٧٠٥        ١٢,١٧٠,٦٩٩,٧١٧    غري املباشرةصايف التعرضات االئتمانية 

عني بة للحسابات اجلارية املدينة إذا مت جتاوز السقف املمنوح لفترة تزيد عن تسيعترب كامل الدين مستحقًا يف حال استحقاق أحد أقساطه، وبالنس
  يوم.

: هي تلك الديون اليت سبق وأن صنفت كتسهيالت ائتمانية غري عاملة وأخرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غري العاملة مبوجب الديون املجدولة
  .٢٠١٩ خالل عامو ٢٠٢٠خالل الربع األول من عام ديون جمدولة ال يوجد لدى املصرف ومت تصنيفها كديون حتت املراقبة،  جدولة أصولية

: يقصد بإعادة اهليكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيالت االئتمانية الديون املعاد هيكلتها
 ٤٤٤,٧٤٥,٧٦٢عاد هيكلتها بلغ رصيد الديون امل. تصنيفها كديون تتطلب اهتمامًا خاصًا أو تأجيل بعض األقساط أو متديد فترة السماح ومت

  ).٢٠١٩لرية سورية خالل عام  ٦٨٠,٥٢١,٨٥٩(مقابل مبلغ  ٢٠٢٠خالل الربع األول من عام لرية سورية 
  



 

 - ٥٣ -

 التركز حسب القطاع االقتصادي:) ٢

  ب القطاع االقتصادي:يوضح اجلدول التايل التركز يف التعرضات االئتمانية حس
    (غري مدققة)٢٠٢٠آذار  ٣١ كما يف      
    املجموع      أفراد وخدمات أخرى      صناعي      عقارات      جتارة      مايل      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٢٨,٣٤٧,٦٤١,٢٢٦    -      -      -      -      ٢٨,٣٤٧,٦٤١,٢٢٦  أرصدة لدى بنوك مركزية 
    ٤٥,٠٣٢,٦١٢,٢١٣    -      -      -      -      ٤٥,٠٣٢,٦١٢,٢١٣  أرصدة لدى مصارف

    ٣,٨١٨,٥٥١,٣٤١    -      -      -      -      ٣,٨١٨,٥٥١,٣٤١  ايداعات لدى مصارف
    ٤٥,٨٢٤,٨١٧,٧٠٢    ٧,٦٤٠,١٨٤,١٧١    ٦,٢٩٦,٦٨٨,٦٢٧    ٢,٤٣٣,٧٣٧,٠٦٨    ٢٩,٤٥٤,٢٠٧,٨٣٦    -    التسهيالت اإلئتمانية املباشرة

    ٢١,٩٢٩,٦٦٧,٠١٩    -      -      -      -      ٢١,٩٢٩,٦٦٧,٠١٩  موجودات مالية بالكلفة املطفأة
    ٢,١٢٦,٣٠٦,٠٧٨   ١,٥٠٧,٨٤٠,٨١٣      ٢,٠٥٤,٢٧٢      ٥٧١,٣٤٩      ٧,٦٢٤,٣٢١   ٦٠٨,٢١٥,٣٢٣  املوجودات األخرى
    ٤,٨٧٢,٥٨٣,٥٧٥    -      -      -      -      ٤,٨٧٢,٥٨٣,٥٧٥  مصرف سورية املركزي وديعة جممدة لدى

    ١٥١,٩٥٢,١٧٩,١٥٤    ٩,١٤٨,٠٢٤,٩٨٤    ٦,٢٩٨,٧٤٢,٨٩٩    ٠٨,٤١٧٢,٤٣٤,٣    ٢٩,٤٦١,٨٣٢,١٥٧    ١٠٤,٦٠٩,٢٧٠,٦٩٧    
  

    مدققة)(٩٢٠١ كانون األول ٣١كما يف       
    املجموع      أفراد وخدمات أخرى      صناعي      عقارات      جتارة      مايل      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٢١,٢٤٩,٥٣٤,٠٠١    -      -      -      -      ٢١,٢٤٩,٥٣٤,٠٠١  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 
    ٣٢,٢٨٨,٤٩٥,٤٢٦    -      -      -      -      ٣٢,٢٨٨,٤٩٥,٤٢٦  أرصدة لدى مصارف 
    ٢,٣٥٤,٩٣٠,٢٥٤    -      -      -      -      ٢,٣٥٤,٩٣٠,٢٥٤  إيداعات لدى مصارف

    ٣٩,٧٣٨,٨٤٤,٣٣٦    ٧,٥٨٦,٧٦٨,٨٢٤    ٦,٥٠٣,٦٣٤,٧٦٨    ٢,٢٠٩,٩٦٦,٧٢٧    ٢٣,٤٣٨,٤٧٤,٠١٧    -    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
    ١٤,٧١١,٢٤٣,٢٤٥    -      -      -      -      ١٤,٧١١,٢٤٣,٢٤٥  موجودات مالية بالكلفة املطفأة

    ١,٤٠٧,٦٦٤,٦٥١    ١,١٩٧,٢٠١,٦٤٥      ١,٩٧٩,٧٣١      ٥١٥,٥٨٥      ٥,٩٦١,٠٨٠    ٢٠٢,٠٠٦,٦١٠  موجودات أخرى
    ٩٠٣٣,٠٨٩,٩٤٨,    -      -      -      -      ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ١١٤,٨٤٠,٦٦٠,٨١٦    ٨,٧٨٣,٩٧٠,٤٦٩    ٦,٥٠٥,٦١٤,٤٩٩    ٢,٢١٠,٤٨٢,٣١٢    ٢٣,٤٤٤,٤٣٥,٠٩٧    ٧٣,٨٩٦,١٥٨,٤٣٩    



 

 - ٥٤ -

 سعار صرف العمالت وأسعار االسهم. عن التقلبات يف أسعار الفوائد وأ خماطر السوق تنشأ :خماطر السوق -ب

  يتم مراقبة التغري يف األسعار ومقارنتها بالسقوف بشكل يومي.باعتماد سقوف لقيمة املخاطر املقبولة، و دارةيقوم جملس اإل
  
  خماطر أسعار الفائدة: -)١

يتعرض املصرف ملخاطر  .تنجم خماطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثري التغريات يف أسعار الفائدة على أرباح املصرف أو على قيمة األدوات املالية
فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات حسب اآلجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراجعة أسعار الفوائد يف  أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود

  عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على املوجودات واملطلوبات. هذه املخاطر إدارةفترة زمنية معينة ويقوم املصرف ب
 املوجودات واملطلوبات بدراسة خماطر أسعار الفائدة إدارةار الفائدة وتقوم جلنة املوجودات واملطلوبات حدود حلساسية أسع إدارةتتضـمن سياسة 

من خالل اجتماعاا الدورية ويتم دراسـة الفجوات يف اسـتحقاقات املوجودات واملطلوبات ومدى تأثرها بأسـعار الفائدة السـائدة واملتوقعة 
  وط اذا لزم األمر.ومقارنتها باحلدود املوافق عليها وتطبيق استراتيجيات التح

فجوات الفوائد  يتم مراقبةاملخاطر و إدارةل استراتيجيات السعار الفائدة من خأو اخنفاض أويتم احلد من أية آثار سـلبية قد حتدث نتيجة ارتفاع 
  بشكل مستمر ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها ضمن سياسات املصرف.

  : بسعر الفائدةالتغري - الوصف الكمي ملخاطر أسعار الفائدة

  %٢أوًال: زيادة معدل الفائدة 
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١ كما يف    
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة                
    امللكية       (األرباح واخلسائر)      الفجوة التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
      ١٨٨,٧٧١,٢٥٨        ٢٥١,٦٩٥,٠١١        ١٢,٥٨٤,٧٥٠,٥٣٥      دوالر أمريكي  
  )  ١٣٠,١٧٥,٣٨١(  )  ١٧٣,٥٦٧,١٧٥(  )  ٨,٦٧٨,٣٥٨,٧٣٥(      يورو  
  )  ٤٥٠,٨٧٧,٥٣٥(  )  ٦٠١,١٧٠,٠٤٧(  )  ٣٠,٠٥٨,٥٠٢,٣٧١(      لرية سورية 
      ٨٢,٤٥١          ١٠٩,٩٣٤        ٥,٤٩٦,٧٠٠      جنيه استرليين  
        ٦١٦          ٨٢١          ٤١,٠٥٠        أخرى  

  
    دققة)(م ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما يف     
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة                
    امللكية       (األرباح واخلسائر)      الفجوة التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ١٢٠,٤٠١,٧٦٢        ١٦٠,٥٣٥,٦٨٣        ٨,٠٢٦,٧٨٤,١٧٠      دوالر أمريكي  
  )  ٥٣,٩٦٦,٨٠٣(  )  ٧١,٩٥٥,٧٣٧(  )  ٣,٥٩٧,٧٨٦,٨٦٠(      يورو  
  )  ٣٨٢,٢٩٩,٣٧٧(  )  ٥٠٩,٧٣٢,٥٠٣(  )  ٢٥,٤٨٦,٦٢٥,١٣٠(      ة سوريةلري 
      ٥٤,٢٣١          ٧٢,٣٠٨        ٣,٦١٥,٤١٠      جنيه استرليين  
        ٣٧٨          ٥٠٤          ٢٥,٢١٠      فرنك سويسري  



 

 - ٥٥ -

  %٢معدل الفائدة  نقصًا: ثاني
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١ كما يف    
  قوقحساسية ح      حساسية إيراد الفائدة                
    امللكية       (األرباح واخلسائر)     الفجوة التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  )  ١٨٨,٧٧١,٢٥٨(  )  ٢٥١,٦٩٥,٠١١(      ١٢,٥٨٤,٧٥٠,٥٣٥      دوالر أمريكي  
    ١٣٠,١٧٥,٣٨١        ١٧٣,٥٦٧,١٧٥    )  ٨,٦٧٨,٣٥٨,٧٣٥(      يورو  
      ٤٥٠,٨٧٧,٥٣٥        ٦٠١,١٧٠,٠٤٧    )  ٣٠,٠٥٨,٥٠٢,٣٧١(      لرية سورية 
  )    ٨٢,٤٥١(  )    ١٠٩,٩٣٤(      ٥,٤٩٦,٧٠٠      جنيه استرليين  
  )    ٦١٦(  )    ٨٢١(        ٤١,٠٥٠        أخرى  

  
    (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما يف     
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة                
    امللكية       (األرباح واخلسائر)      الفجوة التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  )  ١٢٠,٤٠١,٧٦٢(  )  ١٦٠,٥٣٥,٦٨٣(      ٨,٠٢٦,٧٨٤,١٧٠      دوالر أمريكي  
      ٥٣,٩٦٦,٨٠٣        ٧١,٩٥٥,٧٣٧    )  ٣,٥٩٧,٧٨٦,٨٦٠(      يورو  
      ٣٨٢,٢٩٩,٣٧٧        ٥٠٩,٧٣٢,٥٠٣    )  ٢٥,٤٨٦,٦٢٥,١٣٠(      لرية سورية 
  )    ٥٤,٢٣١(  )    ٧٢,٣٠٨(      ٣,٦١٥,٤١٠      جنيه استرليين  
  )    ٣٧٨(  )    ٥٠٤(        ٢٥,٢١٠      رنك سويسريف  

  خماطر العمالت  -)٢
  تتمثل خماطر العمالت بتغري قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية.

شكل يومي ليتم راقبة املركز باملصرف بوضع حدود ملراكز العمالت، ويتم م إدارةيعترب املصرف اللرية السورية العملة الرئيسية له، ويقوم جملس 
  التأكد من عدم جتاوز املستويات املحددة.

  يقوم املصرف بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف األرباح واخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الصرف
  ) يف سعر الصرف:%١٠زيادة (

    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١ كما يف    
  األثر على          األثر على األرباح                     
    امللكية حقوق      واخلسائر      القطعمركز       العملة    

  ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  ٤,١٤٦,١٦٨,٢٢٤        ٤,١٤٦,١٦٨,٢٢٤        ٤١,٤٦١,٦٨٢,٢٤٠    قطع بنيوي-دوالر أمريكي  
        ٥١,٠٤٨          ٦٨,٠٦٤        ٦٨٠,٦٤١   قطع تشغيلي-دوالر أمريكي  
    ٢,٢٨٩,٨٣٣        ٣,٠٥٣,١١١        ٣٠,٥٣١,١١٣       يورو  
      ٤٩١,١١٧        ٦٥٤,٨٢٢        ٦,٥٤٨,٢٢٢      جنيه استرليين 
      ٣,٠٧٩          ٤,١٠٥          ٤١,٠٤٩     فرنك سويسري 
      ٧٠,٣٧٣          ٩٣,٨٣١        ٩٣٨,٣١٠        أخرى  



 

 - ٥٦ -

  ) يف سعر الصرف:%١٠زيادة (
    (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما يف     

  األثر على          رباحاألثر على األ                     
    امللكية حقوق      واخلسائر      مركز القطع      العملة    

  ل.س.      ل.س.      ل.س.          
      ٢,٥٦٧,٧٩٧,٣٦٦        ٢,٥٦٧,٧٩٧,٣٦٦        ٢٥,٦٧٧,٩٧٣,٦٦٠  قطع بنيوي-دوالر أمريكي  
  )  ٣,٣٩٧,٤٣٧(  )  ٤,٥٢٩,٩١٦(  )  ٤٥,٢٩٩,١٥٧(  قطع تشغيلي-دوالر أمريكي  
      ٧,٢٥٥,١٦٥        ٩,٦٧٣,٥٥٣        ٩٦,٧٣٥,٥٣٢       يورو  
      ٣٢٣,٠٥١        ٤٣٠,٧٣٥        ٤,٣٠٧,٣٥٢      جنيه استرليين 
      ١,٨٩٢          ٢,٥٢٢          ٢٥,٢١٩     فرنك سويسري 
      ٤٣,٦٥٢          ٥٨,٢٠٣        ٥٨٢,٠٢٥        أخرى  

  
  :) يف سعر الصرف%١٠نقص (

    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف     
  األثر على          األثر على األرباح                     
    امللكية حقوق      واخلسائر      مركز القطع      العملة    

  ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  )  ٤,١٤٦,١٦٨,٢٢٤(  )  ٤,١٤٦,١٦٨,٢٢٤(      ٤١,٤٦١,٦٨٢,٢٤٠    قطع بنيوي-دوالر أمريكي  
  )    ٥١,٠٤٨(  )    ٦٨,٠٦٤(        ٦٨٠,٦٤١  قطع تشغيلي-دوالر أمريكي  
  )  ٢,٢٨٩,٨٣٣(  )  ٣,٠٥٣,١١١(      ٣٠,٥٣١,١١٣       يورو  
  )  ٤٩١,١١٧(  )  ٦٥٤,٨٢٢(      ٦,٥٤٨,٢٢٢      جنيه استرليين 
  )    ٣,٠٧٩(  )    ٤,١٠٥(        ٤١,٠٤٩     فرنك سويسري 
  )    ٧٠,٣٧٣(  )    ٩٣,٨٣١(        ٩٣٨,٣١٠        أخرى  



 

 - ٥٧ -

  ) يف سعر الصرف:%١٠نقص (
    (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما يف     

  األثر على          األثر على األرباح                     
    امللكية حقوق      واخلسائر      مركز القطع      العملة    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  )  ٢,٥٦٧,٧٩٧,٣٦٦(  )  ٢,٥٦٧,٧٩٧,٣٦٦(      ٢٥,٦٧٧,٩٧٣,٦٦٠    قطع بنيوي-دوالر أمريكي  
    ٣,٣٩٧,٤٣٧        ٤,٥٢٩,٩١٦    )  ٤٥,٢٩٩,١٥٧(  قطع تشغيلي-دوالر أمريكي  
  )  ٧,٢٥٥,١٦٥(  )  ٩,٦٧٣,٥٥٣(      ٩٦,٧٣٥,٥٣٢       يورو  
  )  ٣٢٣,٠٥١(  )  ٤٣٠,٧٣٥(      ٤,٣٠٧,٣٥٢      جنيه استرليين 
  )    ١,٨٩٢(  )    ٢,٥٢٢(        ٢٥,٢١٩     فرنك سويسري 
  )    ٤٣,٦٥٢(  )    ٥٨,٢٠٣(        ٥٨٢,٠٢٥        أخرى  

ويل نشاطاته ة التزاماته يف تواريخ استحقاقها أو متتنشأ خماطر السيولة من عدم قدرة املصرف على توفري التمويل الالزم لتأدي : خماطر السيولة -ج
 بدون حتمل تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر.

  خماطر السيولة ما يلي: إدارةتتضمن اجراءات 
 تنويع مصادر التمويل  -

 حتليل آجال استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبتها -

  تغريات حتدث على موجوداته ومطلوباته بشكل يومي.أي  إىل يقوم املصرف بدراسة سيولة موجوداته ومطلوباته إضافة

  :السيولة ملخاطر الضغط اختبارات لتنفيذ املطبقة السيناريوهات

 يف حدثت سيناريوهات يعتمد األول أساسيني نوعني إىل تقسم خماطر عوامل تتضمن واليت سيناريوهات حتليل على اجلهد اختبارات تعتمد
  .وحده املصرف وليس عام بشكل السوق ا يتأثر قد حمتملة ولكن استثنائية أحداث لىع يعتمد والثاين املاضي،

  :السيولة خماطر ملواجهة الطوارئ خطة

 ملواجهة طوارئ خطة لوضع املصرف حاجة وعلى ،٢٠٠٤أيلول  ١٩ بتاريخ الصادر ٤ب/من/٧٤ رقم والتسليف النقد جملس قرار على بناًء
 السيولة ونسبة، %٣٠ عن العمالء لكافة الصافية السيولة نسبة تنخفض ال أن على السيولة خماطر ملواجهة طوارئال خطة وضع مت السيولة أزمات
 على املصادقة ومتت. ٢٠٠٩تشرين الثاين ٢٢ بتاريخ الصادر ٥٨٨ رقم والتسليف النقد جملس قرار يف جاء كما %٢٠ عن السورية باللرية الصافية
  .خاطرامل إدارة جلنة قبل من اخلطة

 أزمات لبدء كرةبامل اإلنذارات إىل باإلضافة ،وحتديثها ومراجعتها عليها املصادقة عن املسؤولة واجلهات.منها املنتظرة األهداف كافة اخلطة وتشمل
  .تطبيقها عن املسؤولة باجلهات املنوطة واألدوار السيولة

  



 

 - ٥٨ -

 التحليل القطاعي   -٥٢

  :قطاعات أعمال املصرف . معلومات عنأ
  الرئيسية التالية: عمالاألمن خالل قطاعات ألغراض إدارية م تنظيم املصرف يت

    .األفرادحسابات  -
   .حسابات املؤسسات -
   .اخلزينة -

   :فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال املصرف
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١للفترة املنتهية يف       
    جموعامل      أخرى      اخلزينة      املؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ١٦,٩٧٢,٩٢٤,٤٧٨    -      ١٦,٤٠٤,٨٩٤,١٧١    ٥٠١,٤٨٢,٧٥٥    ٦٦,٥٤٧,٥٥٢    إمجايل الدخل التشغيلي  
  استرداد خمصص  

  )  ٣٣,٥٦٠,٧١٨(    -    )    ٩١٣,٩٥٨(  )  ٣٠,٧٠٠,٥٤٣(  )  ١,٩٤٦,٢١٧(   اخلسائر االئتمانية املتوقعة   
    ١٦,٩٣٩,٣٦٣,٧٦٠    -      ١٦,٤٠٣,٩٨٠,٢١٣    ٤٧٠,٧٨٢,٢١٢    ٦٤,٦٠١,٣٣٥    نتائج أعمال القطاع  
  )  ٧٨٩,٠٤٧,٠٦٢(  )  ٧٨٩,٠٤٧,٠٦٢(    -      -      -    مصاريف غري موزعة على القطاعات  
    ١٦,١٥٠,٣١٦,٦٩٨    -      -      -      -      الربح قبل الضريبة  
  )  ٣١,٦١٨,٦١٧(    -      -      -      -      مصروف ضريبة الدخل  
    ١٦,١١٨,٦٩٨,٠٨١    -      -      -      -      صايف ربح الفترة  

    ١,٣٩٣,٥٥٢,٩٢٠    ١,٣٩٣,٥٥٢,٩٢٠    -      -      -      رأمساليةمصاريف 
 )  ٤٨,٥٥٦,٤٨٥(  )  ٤٨,٥٥٦,٤٨٥(    -      -      -      استهالكات واطفاءات

  
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف       
    املجموع      أخرى      اخلزينة      املؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      .ل.س      ل.س.          

  ١٦٦,٩٧٣,٧٧٦,٠٣٥    -      ١٢١,١٤٨,٩٥٨,٣٣٤    ٤٢,٨٨٢,٤٥٩,٢٣٩    ٢,٩٤٢,٣٥٨,٤٦٢    موجودات القطاع
    ١٢,٥٠٠,٩٧١,٨٨٢    ١٢,٥٠٠,٩٧١,٨٨٢    -      -      -    موجودات غري موزعة على القطاعات  
    ١٧٩,٤٧٤,٧٤٧,٩١٧    ٩٧١,٨٨٢,١٢,٥٠٠    ١٢١,١٤٨,٩٥٨,٣٣٤    ٤٢,٨٨٢,٤٥٩,٢٣٩    ٢,٩٤٢,٣٥٨,٤٦٢    جمموع املوجودات  
  )١٤٠,٤٠٦,١٢٨,٨١٢(    -    )٣٧,٦٠٢,٣٠٥,٠٢٣(  )  ٣٥,٩٥٥,٠٥٢,٨٧٤(  )  ٦٦,٨٤٨,٧٧٠,٩١٥(    مطلوبات القطاع  
  )  ٢,٣٥٤,٩٦٤,٢٨٢(  )  ٢,٣٥٤,٩٦٤,٢٨٢(    -      -      -    على القطاعاتمطلوبات غري موزعة   
  )١٤٢,٧٦١,٠٩٣,٠٩٤(  )  ٢,٣٥٤,٩٦٤,٢٨٢(  )٦٠٢,٣٠٥,٠٢٣,٣٧(  )  ٣٥,٩٥٥,٠٥٢,٨٧٤(  )  ٦٦,٨٤٨,٧٧٠,٩١٥(    جمموع املطلوبات  



 

 - ٥٩ -

    (غري مدققة) ٢٠١٩آذار  ٣١للفترة املنتهية يف       
    املجموع      أخرى      اخلزينة      املؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ٦٦٤,٥٥٩,٥٢٩    -      ٣٥٠,٥٦١,٠٨٣    ٢٦٨,٢٦٢,٣٦١    ٤٥,٧٣٦,٠٨٥    إمجايل الدخل التشغيلي  
  استرداد خمصص  

    ٤٩,٥٥٩,٩٥٧    -    )  ٦,٢٥٠,٧٨٥(    ٧٥,٥٥٤,١٦٨  )  ١٩,٧٤٣,٤٢٦(   اخلسائر االئتمانية املتوقعة   
    ٧١٤,١١٩,٤٨٦    -      ٣٤٤,٣١٠,٢٩٨    ٣٤٣,٨١٦,٥٢٩    ٢٥,٩٩٢,٦٥٩    نتائج أعمال القطاع  
  )  ٥٠٣,٨٥١٥١٢,(  )  ٥١٢,٨٥١,٥٠٣(    -      -      -    مصاريف غري موزعة على القطاعات  
    ٢٠١,٢٦٧,٩٨٣    -      -      -      -      الربح قبل الضريبة  
  )  ١٣١,٩٩٧,٨١٩(    -      -      -      -      مصروف ضريبة الدخل  
    ٦٩,٢٧٠,١٦٤    -      -      -      -      صايف ربح الفترة  

    ٢,٩٦٢,٥١٥,٦٣٤    ٢,٩٦٢,٥١٥,٦٣٤    -      -      -      رأمساليةمصاريف 
 )  ٣٣,٣٣٣,٧٣١(  )  ٣٣,٣٣٣,٧٣١(    -      -      -      استهالكات واطفاءات

  
    (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما يف     
    املجموع      أخرى      اخلزينة      املؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

    ١٢٢,٣٧١,٠٦٣,٢٠٢    -      ٨٢,٦٣٢,٢١٨,٨٥٦    ٣٦,٩٢٨,٧٤٣,٠٨٥    ٢,٨١٠,١٠١,٢٦١      موجودات القطاع
    ١٠,٤٣٧,٩١٤,٠٧٧    ١٠,٤٣٧,٩١٤,٠٧٧    -      -      -    عة على القطاعاتموجودات غري موز  

    ١٣٢,٨٠٨,٩٧٧,٢٧٩    ١٠,٤٣٧,٩١٤,٠٧٧    ٨٢,٦٣٢,٢١٨,٨٥٦    ٣٦,٩٢٨,٧٤٣,٠٨٥    ٢,٨١٠,١٠١,٢٦١    جمموع املوجودات  
  )  ١١٠,١٦٥,٣٧٠,٩٦٤(    -    )  ٢٩,٥٤٣,٩٩١,٢٠٤(  )  ٢٩,٨١٨,٥٣٧,٩٠٥(  )  ٥٠,٨٠٢,٨٤١,٨٥٥(    مطلوبات القطاع  
  )  ٢,٠٤٨,٦٤٩,٥٧٣(  )  ٢,٠٤٨,٦٤٩,٥٧٣(    -      -      -    على القطاعاتوبات غري موزعة مطل  

  )  ١١٢,٢١٤,٠٢٠,٥٣٧(  )  ٢,٠٤٨,٦٤٩,٥٧٣(  )  ٢٩,٥٤٣,٩٩١,٢٠٤(  )  ٢٩,٨١٨,٥٣٧,٩٠٥(  )  ٥٠,٨٠٢,٨٤١,٨٥٥(    جمموع املطلوبات  
  
  التوزيع اجلغرايف:. معلومات ب

  :غرايفحسب القطاع اجل املصرفيرادات إفيما يلي توزيع 
     (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١ كما يف     
    املجموع         خارج سورية         داخل سورية     
     ل.س.         ل.س.         ل.س.     

    ١٦,٩٧٢,٩٢٤,٤٧٨        ٢١٩,٨٧٠,٥٣٧        ١٦,٧٥٣,٠٥٣,٩٤١    إمجايل الدخل التشغيلي
      ١,٣٩٣,٥٥٢,٩٢٠        -          ١,٣٩٣,٥٥٢,٩٢٠    مصروفات رأمسالية

  
     (غري مدققة) ٢٠١٩آذار  ١٣كما يف      
    املجموع         خارج سورية         داخل سورية     
     ل.س.         ل.س.         ل.س.     

    ٦٦٤,٥٥٩,٥٢٩        ٢٨٠,٦٢٦,١١٠        ٣٨٣,٩٣٣,٤١٩    إمجايل الدخل التشغيلي
    ٢,٩٦٢,٥١٥,٦٣٤        -          ٢,٩٦٢,٥١٥,٦٣٤    مصروفات رأمسالية



 

 - ٦٠ -

  رأس املال إدارة  -٦٢

س مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت تالزم أنشطته املختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية راس املال من خالل النسب الصادرة مبوجب أرحيافظ املصرف على 
  التسليف. و مقررات بازل الدولية واليت يتم تبنيها من خالل جملس النقد

حسب  %١٢( التسليفو حسب تعليمات جملس النقد %٨ال والبالغة س املأيلتزم املصرف باملحافظة على معدالت تفوق احلد االدىن ملتطلبات كفاية ر
  كما يراعي كافة النسب املتعلقة بالتركزات االئتمانية واليت تستخدم راس املال التنظيمي كمؤشر لتلك التركزات. جلنة بازل الدولية)،

  ى الظروف االقتصادية ووصف املخاطر يف أنشطته.س ماله وجيري تعديالت عليه يف ضوء التغريات اليت تطرأ علأيدير املصرف هيكلية ر
   يتضمن هذا البند ما يلي:

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

    رأس املال األساسي:
      ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠        ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠    رأس املال املكتتب به واملدفوع   
      ٢٣٣,٩٦٨,٧٦٩        ٢٣٣,٩٦٨,٧٦٩    احتياطي قانوين  
      ٢٣٣,٩٦٨,٧٦٩        ٢٣٣,٩٦٨,٧٦٩    احتياطي خاص  
      ٢٢,٥٦٠,٨٦٢,٧٩٥        ٢٢,٥٦٠,٨٦٢,٧٩٥    أرباح مدورة غري حمققة  
      -          ١٥,٧٨٣,٧٠٨,٥٨٠    *فروقات ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي غري املحققة  

  ينـزل منها:
  )    ٧,٦٨٣,٨٤٣,٥٩١  (  )    ٧,٦٨٣,٨٤٣,٥٩١  (  راكمة املحققةاخلسارة املت  
  )    ٢٤٥,٩٤١,٦٣٩  (  )    ٢٥٢,٠٩٧,٣١١  (  موجودات غري ملموسة  
  )    ٥٧,٨٤٩,٣٧٨  (  )    ٥٧,٨٤٩,٣٧٨  (  أصول مستملكة إىل ما بعد انتهاء الفترة املحددة قانونيًا  

      ٢٠,٢٩١,١٦٥,٧٢٥        ٣٦,٠٦٨,٧١٨,٦٣٣    صايف رأس املال األساسي
  ف رأس املال املساعد:يضا
  املؤونات املكونة لقاء خسائر ائتمانية متوقعة للتعرضات  
      ٩٨٤,٨٦٧,١٤٩        ١,٣٩٠,٥٧٥,٥٢٦    **املصنفة ضمن املرحلتني األوىل والثانية  

      ٢١,٢٧٦,٠٣٢,٨٧٤        ٣٧,٤٥٩,٢٩٤,١٥٩    جمموع رأس املال التنظيمي (األموال اخلاصة)
      ٧٨,٣٢٣,٢٥٥,١١٩        ١١٠,٣٧٧,٧٠٥,٧٨١    ات األخرى املرجحة باملخاطرخماطر االئتمان وخماطر املوجود  
      ٤٦٦,١١٦,٨٣١        ٨٦٨,٣٣٦,٣١٦    خماطر حسابات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر  
      ١٠١,٦٥٠,١٢٨        ٣٨,٧٣٩,٣٣٦    خماطر السوق  
      ٢,٣٨٧,٢٨٢,٩٦٤        ٢,٣٨٧,٢٨٢,٩٦٤    املخاطر التشغيلية  

      ٨١,٢٧٨,٣٠٥,٠٤٢        ١١٣,٦٧٢,٠٦٤,٣٩٧    تزامات خارج امليزانية املرجحة باملخاطرجمموع املوجودات واالل
      %٢٦,١٨          %٣٢,٩٥      نسبة كفاية رأس املال (%)

      %٢٤,٩٧          %٣١,٧٣      )%رأس املال األساسي ( كفايةنسبة 
      %٩٨,٥٢          %٩٨,٢٤      نسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل حقوق املسامهني (%)

    



 

 - ٦١ -

مت إدراج فروقات تقييم مركز القطع البنيوي  ٢٠٢٠شباط  ٢٦/ص الصادر بتاريخ ١٢٠٦/١٦مبوجب تعميم مصرف سوريا املركزي رقم   *
  يف احتساب األموال اخلاصة الصافية. ٢٠٢٠/ل.أ لعام ٢٥٠غري املحققة الناجتة عن تغري سعر الصرف وفق أحكام القرار رقم 

م ن) يتم االعتراف باملخصصات املكونة لقاء اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتعرضات املصنفة ضمن /٤يف رقم ( مبوجب قرار جملس النقد والتسل  **
ضمن األموال املساندة، وذلك على أال يتجاوز تلك املخصصات املعترف ا ضمن هذه األموال، مضافًا إليها رصيد  والثانيةاملرحلتني األوىل 

من املوجودات املرجحة مبخاطر االئتمان املحتسبة وفقًا  %١,٢٥التمويل (يف حال وجوده)، ما نسبته  حساب االحتياطي العام ملخاطر
  لتعليمات كفاية األموال اخلاصة.

 والذي تضمن تعديل املادة الثامنة من قرار جملس النقد والتسليف ٢٠١٤شباط  ٢٦) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٨٨صدر قرار جملس النقد والتسليف رقم (
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/ب٢٥٣ألغراض احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم (
  
  )ةامليزاني( ارتباطات والتزامات حمتملة  -٧٢

  :يتكون هذا البند ممايلي
  كانون األول ٣١          ٢٠٢٠آذار  ٣١      
      (مدققة) ٩٢٠١          (غري مدققة)       
  ل.س.          ل.س.      

   ارتباطات والتزامات ائتمانية  -أ
      ٧٧,٤٩٧,٤٥٠        ٣٦٧,٧٠٥,٩٨٨    كفاالت دفع

      ١,٩٨٥,٨٢٠,٣٦٠        ٢,٨٦١,٦٢٤,٤٣٥    حسن تنفيذكفاالت 
      ١٤٥,٤٠٣,٠٥٠        ٠,٠٠٠٤٢,٥٦    أولية كفاالت

      ٢,٢٠٨,٧٢٠,٨٦٠        ٣,٢٧١,٨٩٠,٤٢٣    جمموع الكفاالت املعطاة للزبائن
      ٨,١٣٢,٠٨٥,٢١٣        ١٣,٧٤٤,٢٧٧,٥٥٨    سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة

      ١,٩٢٣,٠١٨,٢٤٣        ٢,٦١١,٦٦٠,٩٠٧    سقوف تسهيالت ائتمانية غري مباشرة غري مستغلة

      ١٢,٢٦٣,٨٢٤,٣١٦        ١٩,٦٢٧,٨٢٨,٨٨٨    لتزامات املمنوحة للزبائناالرتباطات واال
      ٤,٣٦٠,٠٠٠        ٧,٠٤٠,٠٠٠    كفاالت معطاة جلهات أخرى
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  التزامات تعاقدية  -ب

  .٢٠١٩وعام ٢٠٢٠ول من عام خالل الربع األال يوجد لدى املصرف التزامات تعاقدية 



 

 - ٦٢ -

   COVID)-(19 تشار فريوس كوروناأثر ان  -٢٨

، حيث سبب هذا احلدث اضطرابات )COVID-19(جائحة فريوس كورونا  وبسبب استمرار ،املعلومات املالية املرحلية املوجزةالحقًا لتاريخ إعداد 
ري ذلك على دارة، ال ميكن التتبؤ بتأثواسعة النطاق لألعمال، وانعكس سلبًا على النشاط االقتصادي ملعظم الشركات واملنشآت، بناًء على تقييم اإل

افقة على إصدار واألنشطة التشغيلية للمصرف يف حالة عدم اليقني االقتصادي املستمرة، وبالتايل ال ميكن تقدير قيمة هذا األثر بشكل موثوق يف تاريخ امل
 .املعلومات املالية املرحلية املوجزة

 املؤكدة على تلك رييد املبالغ الدفترية لبعض األصول وااللتزامات يتطلب تقديرًا آلثار األحداث املستقبلية غيف احلالة الراهنة النتشار الفريوس، فإن حتد
الل الفترات من املحتمل أن تتطلب النتائج اليت ختتلف عن االفتراضات احلالية خ  األصول وااللتزامات يف اية فترة التقرير واليت قد يسببها هذا الوباء.

ات ، تعديًال ذا أمهية نسبية على املبلغ الدفتري لألصل أو االلتزام املتأثر وسيتم اإلفصاح عن هذه التأثرياملعلومات املالية املرحلية املوجزةعداد الالحقة إل
  تقييمها لتأثري هذا احلدث على عمليات املصرف واختاذ اإلجراءات املناسبة. أن تستكمل اإلدارةيف الفترات الالحقة بعد 

  
  الدعاوى القضائية  -٢٩

، حيث أن ةنظرًا لطبيعة األعمال يعترب التقاضي شائع يف القطاع املصريف، لدى البنك سياسات وإجراءات أنشئت للتعامل مع مثل هذه الدعاوى القضائي
فيها إجراءات  االت اليت استنفذتالبنك تقوم باختاذ كل مايلزم لتحصيل أموال البنك. لذلك يكون اللجوء إىل القضاء ضرورة تستدعيها بعض احل إدارة

قام بعض  ىالتوصل إىل حل تفاوضي، وعليه فإن البنك أقام العديد من الدعاوى القضائية على بعض املدينني دف حتصيل الديون املتعثرة. من جهة أخر
  املدينني برفع دعاوى ختاصم أخرى ألسباب خمتلفة.

ى جراءات اليت يتم إتباعها لتقييم تلك القضايا، يقوم البنك بطلب استشارة فنية وقانونية حول وضع الدعاويف كال احلالتني فإن لدى البنك جمموعة من اإل
  ه املايل.زالقضائية، وإذا وجد توقع خلسارة ميكن حتديد قيمتها، يقوم البنك بالتعديالت الالزمة لتعكس اآلثار السلبية للدعاوى القضائية على مرك

 


