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 سورية" "فرنسبنكمصرف 
 شركة مسامهة مغفلة عامة سورية

 املرحلية املوجزة املاليةاملعلومات إيضاحات حول 
 )غي مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

  
 
 معلومات عامة -3

وهو شركة مسامهة سورية مسجلة يف السجل  0223لعام  08سورية مبوجم  انون املصارف ر    مت دسي  مصرف فرنسبنك سورية م.م.م.عامة
 .38ويف سجل املصارف  ت الر    0228متوز  31اتريـخ  35431التجارق  ت الر   

للسه  الواحدا مرخص  لية سورية 522سه  امسي بقي ة  1.522.222موزا علك لية سورية  3.752.222.222دس  املصرف برأس مال مقداره 
 .له ومدفوا ابلكامل

 .0233كانون الثان   5مت إدراج أسه  املصرف يف سو  دمشق لرورا  املالية بتاريخ 

 سورية. –يقع املركز الرئيسي لل صرف يف أبو رمانة شارا املهدق با بركة بناء العتقي طابق أرضيا دمشق 
 . يقوم املصرف بكافة اخلدمات املصرفية ما خالل مركزه الرئيسي وفروعه ا حد عشر يف0229الثان كانون   35ملصرفية يف ابشر املصرف أع اله ا

والالذ ية  (ةدمشق )أبو رمانةا شارا بغدادا املنطقة احلرةا الغسان(ا وحلم )العزيزيةا امللك فيصل(ا محص )شارا هاش  ا اتسي(ا طرطوس )شارا الثور 
ريف دمشق  و د مت إغال  كال  ما فرا 0239متوز  7دمشق )السيدة زينما جرماان( حيث مت افتتا  فرا الغسان يف )شارا الكورنيش الغريب( وريف 

 )السيدة زينم( ومحص )شارا هاش  ا اتسي( بشكل مة ت.

 ما رأمسال املصرف. %55.66تتلك مصرف فرنسبنك م.م.ل. لبنان حاليا  نسبة 

 7.222.222علك  يام مصرف فرنسبنك سورية إبصدار وطر   0233حزيران  31/م املنعقد بتاريخ 69ر    ك ا وافق  ل  املفوضني مبوجم القرار
 لية سورية وذلك بغرض زايدة رأمسال املصرف. 1.522.222.222لية سورية للسه  الواحد وبقي ة إمجالية تبلغ  522سه  بقي ة امسية تبلغ 

الفرتات الزمنية إلجراءات إصدار  0233حزيران  34إ.م( اتريخ  –/و 800سورية مبوجم القرار ر   )ك ا حددت هيئة ا ورا  وا سوا  املالية ال
 وطر  أسه  الزايدة ك ا يلي:

  0233حزيران  07اتريخ اكتساب حق ا فضلية اسه  الزايدة: هناية يوم الثنني الوا ع يف. 

  0233متوز  37وحىت هناية  0233حزيران  09فرتة تداول حقو  ا فضلية يف السو  واليت تبدأ يف. 

  0233آب  34وحىت هناية  0233متوز  04اب سه  واليت تبدأ يف  كتتابفرتة ال. 

  ما اتريخ إدراج أسه  ما الزايدة.أشهر فرتة بيع ا سه  غي املكتتم هبا خالل ثالثة 

إ.م(  –/و 3312) فقد وافقت هيئة ا ورا  وا سوا  املالية مبوجم القرار ر   %72مل تتجاوز  كتتابولكون نسبة التغطية احملققة حىت هناية فرتة ال 
 .0233أيلول  33اسه  زايدة رأس مال مصرف فرنسبنك سورية حىت اتريخ  كتتابعلك متديد فرتة ال  0233آب  34اتريخ 

ملرة اثنية نظرا  لكون  كتتابإ.م( علك متديد فرتة ال  –/و 3026م القرار ر   )وافقت هيئة ا ورا  وا سوا  املالية مبوج 0233أيلول  30ويف اتريخ 
 .0233تشريا ا ول  01حىت اتريخ  %72نسبة التغطية احملققة حىت اترخيه مل تتجاوز الـ
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ك اعتبار رأس مال املصرف املصر  عل 0233تشريا الثان  34إ.م اتريخ -/و175وافقت هيئة ا ورا  وا سوا  املالية السورية مبوجم الكتاب ر   
لية سوريةا وذلك حلني النتهاء ما مجيع إجراءات بيع  4.300.066.522لية سورية ورأس املال املدفوا )أو املكتتم به(  5.052.222.222به 

طريق سو  دمشق لرورا  املالية خالل لية سورية عا  3.307.711.522وتسجيل كامل ا سه  غي املكتتم هبا والبالغة  ي تها المسية اإلمجالية 
 املشار إليها سابقا . كتتابما اتريخ إدراج أسه  الزايدة وفقا   حكام تعلي ات التعامل حبقو  ا فضلية ابل أشهر مهلة ثالثة 

وبيع ا سه   كتتابنتائج ال علك  0233تشريا ا ول  12إ.م اتريخ -/و3115وافقت هيئة ا ورا  وا سوا  املالية السورية مبوجم الكتاب ر   
سه ا ( عا طريق سو  دمشق لرورا  املالية بعد النتهاء ما إجراءات تسجيلها يف اضيئة  0.055.467الفائضة غي املكتتم هبا والبالغ عددها )

 .0233/م لعام 18ة مبوجم  رار اجملل  ر   الصادر  كتتاب/ ما تعلي اته التعامل حبقو  ا فضلية ابل 9وإدراجها يف السو  وذلك وفقا   حكام املادة /
واليت بدأت ما شهر أعا طريق سو  دمشق لرورا  املالية خالل املهلة احملددة بثالثة  -غي املكتتم هبا –وبسبم تعتر بيع أسه  زايدة رأس املال 

 0230نيسان  9اتريخ  34 ل  املفوضني جبلسته ر   ا وافق 0230آذار  08اتريخ إدراج أسه  الزايدة يف سو  دمشق لرورا  املالية وانتهت يف 
لبيع ا سه  غي املكتتم هبا والبالغ عددها  0230حزيران  08تنتهي يف أشهر علك منح مصرف فرنسبنك سورية مهلة إضافية  درها ثالثة 

 0(/م اتريخ 41ة مبوجم  رار  ل  املفوضني ر   )سه ا ( ما خالل سو  دمشق لرورا  املالية. ك ا مت متديد املهلة اإلضافية السابق 0.055.467)
سه ا ( ما  0.055.467والتق منح مصرف فرنسبنك سورية مهلة إضافية لبيع أسه  زايدة رأس املال غي املكتتم هبا والبالغ عددها ) 0230متوز 

/م علك تعديل القي ة 4فوضني مبوجم القرار ر   . ك ا وافق رئي   ل  امل0230كانون ا ول   08خالل سو  دمشق لرورا  املالية حىت اتريخ 
 50.522.222سورية لتصبح مائة لية سورية للسه  الواحد وبتلك يكون العدد اإلمجايل  سه  املصرف بعد التجزئة  -المسية لسه  مصرف فرنسبنك

  املصرف يف سو  اتريخ تنفيت تعديل القي ة المسية  سه سه  بقي ة إمجالية تبلغ مخسة مليارات ومائتني ومخسني مليون لية سوريةا ك ا مت  ديد
كانون   13مت منح املصرف مهلة إضافية  درها عام كامل تنتهي يف  0230كانون ا ول   08ا ويف اتريخ 0230متوز  36دمشق لرورا  املالية بتاريخ 

  34(/م وما اتريخ 36ر عا هيئة ا ورا  وا سوا  املالية السورية ر   )لبيع أسه  زايدة رأس املال غي املكتتم هبا مبوجم القرار الصاد 0231ا ول 
لبيع اب ي أسه  زايدة رأس  0234/م املتض ا املوافقة علك منح املصرف مهلة إضافية حىت هناية عام 1كانون ا ول صدر  رار  ل  املفوضني ر   

صدر القرار ر    0235كانون ا ول   12. بتاريخ 0235كانون ا ول   13تاريخ تنتهي ب 0235( لعام 11املالا ك ا مت منح مهلة أخر  ابلقرار )
ا مت منح املصرف مهلة إضافية حىت 0236كانون ا ول   08 ا ويف اتريخ0236ا ول  كانون  13إ.م القاضي مبنح مهلة أخر  لغاية  -/و 3389

 .0237تبقك ما أسه  زايدة رأس املال خالل الربع ا ول ما عام /ما ومت بيع ما 375بناء  علك القرار الصادر ر    0237هناية عام 

 .0237كانون الثان   04أمت فرنسبنك سورية بيع كامل ا سه  الفائضة عا ع لية زايدة رأس املال بتاريخ 

 .0203آذار  13 لية سورية بتاريخ 609.16إن أسه  فرنسبنك سورية مدرجة يف سو  دمشق لرورا  املاليةا و د بلغ سعر اإلغال  يف السو  

 .0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف علك املعلومات املالية املرحلية املوجزة  0203حزيران  34  ل  اإلدارة يف جلسته املنعقدة بتاريخوافق 

 

 املعدلةو  اجلديدة املالية للتقارير الدولية املعايي تطبيق -0

( وجلنة تفسي إعداد IASB) ام املصرف بتطبيق مجيع املعايي والتفسيات املعدلة واجلديدة الصادرة عا  ل  معايي احملاسبة الدولية  ايف الفرتة احلالية
 .0203كانون الثان   3 ( التابعة لل جل  واليت ختص وتسرق علك نشاطات املصرف للفرتات احملاسبية اليت تبدأ ماIFRICالتقارير املالية )

 جراء تطبيق هته املعايي وتفسياهتا. ايطرأ أق تعديل علك املعلومات املالية املرحلية املوجزة مل
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 السياسات احملاسبية -1

 إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية

ني ووفقا  للقوان)املتعلق ابلتقارير املالية املرحلية(  14وفقا  لل عيار احملاســـــم الدويل ر    0203آذار  13 جر  إعداد املعلومات املالية املرحلية املرفقة يف
وجزةا تتفق مع . إن السـياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد املعلومات املالية املرحلية املاملصـرفية السـورية النافتة وتعلي ات و رارات  ل  النقد والتسـليف

 .0202كانون ا ول   13عداد البياانت املالية للسنة املنتهية يف تلك اليت اتبعت يف إ

ايي الدولية للتقارير عإن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ل تتضــــــ ا كافة املعلومات واإليضــــــاحات املطلوبة لل علومات املالية الســــــنوية واملعدة وفقا  لل 
 ل متثل ابلضــــــــــرورة مةشــــــــــرا  علك النتائج املتو عة للســــــــــنة املنتهية يف 0203آذار  13 املنتهية يف ثالثة أشــــــــــهراملاليةا ك ا أن نتائج أع ال املصــــــــــرف لل

 .0203كانون ا ول   13
ــــــــــــــــد جر  إعداد املعلومات املالية وفقا ملبدأ التكلفة التارخيية ابســـتثناء املوجودات املالية املتوفرة للبيع واليت تظهر ابلقي ة ال ادلة. لقد جر  تصـــنيف علقـ

لنسبية. تظهر ااحلســــاابت يف املوجودات واملطلــــوابت حسم طبيعــــة كل منها وجــــر  تبويبها يف املعلومات املالية مبوجم ترتيم تقريــــبـــــي تبعا  لسيولتها 
 املعلومات املالية ابللية السورية )ل.س.(ا ع لـة إعداد املعلومات املاليـةا وع لة ال تصاد.

 
 اضامة واملصادر ا ساسية لعدم اليقني يف التقديراملقررات احملاسبية  - 4

ابت ا يتوجم علك اإلدارة أن تتخت  رارات وتقوم بتقديرات وافرتاضات بش ن القي  الدفرتية ملوجودات ومطلو طبيق السياسات احملاسبية لل صرفعند ت
ة. إن النتائج أساس اخلربة السابقة وعوامل أخر  تعترب ذات صل ل تتوضح بسهولة ما مصادر أخر . إن التقديرات والفرتاضات اخلاصة هبا تبىن علك

 الفعلية  د ختتلف عا هته التقديرات. 

لية اليت حيصل فيها ايت  مراجعة التقديرات والفرتاضات اخلاصة هبا بصورة مست رةا يت  إجراء القيود الناجتة عا تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة امل
 لك إذا كان التعديل يةثر فقط علك تلك الفرتةا أو يف فرتة التعديل وفرتات لحقة إذا كان التعديل يةثر علك الفرتة احلالية وفرتاتتعديل التقدير وذ

 لحقة. 
 املقررات احملاسبية اضامة عند تطبيق السياسات احملاسبية: .أ(4)

 تصص اخلسائر اإلئت انية املتو عة

ر إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأو اهتا وتقدير تاطر الزايدة اضامة يف تاطيتطلم ما إدارة املصرف استخدام 
يرات املستخدمة داإلئت ان لل وجودات املالية بعد اإلعرتاف ا ويل هبا ومعلومات القياس املستقبلية خلسائر اإلئت ان املتو عة. إن أه  السياسات والتق

 ل إدارة املصرف مفصلة أدانه:ما  ب

 تقيي  منوذج ا ع ال

. حيدد مدفوعات املبلغ ا صلي والفائدة علك املبلغ ا صلي القائ  واختبار منوذج ا ع ال نتائج اختبارعلی يعت د تصنيف و ياس املوجودات املالية 
ك  لتحقيق هدف أع ال معني. ويتض ا هتا التقيي  احل منوذج ا ع ال علك مستو  يعك  كيفية إدارة   وعات املوجودات املالية معا   املصرف

. اكيفية إدارهتو  التق يعك  مجيع ا دلة ذات الصلة مبا يف ذلك كيفية تقيي  أداء املوجودات و ياس أدائهاا واملخاطر اليت تةثر علك أداء املوجودات
حقا ها لفه  تيرا م املصرف املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطف ة أو القي ة العادلة ما خالل الدخل الشامل ايفخر واليت مت استبعادها  بل اس

حول ما إذا   صرفلل  لصاسبم استبعادها وما إذا كانت ا سباب متفقة مع اضدف ما ا ع ال احملتفظ هبا. وتعترب املرا بة جزءا  ما التقيي  املتو 
 منوذج ا ع ال هناك تغيي يف  نوإذا كان ما غي املناسم ا كان منوذج ا ع ال التق يت  مبوجبه الحتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية مناسبا  

  لتصنيف تلك املوجودات. ا  مستقبلي ا  وابلتايل يت  إدخال تغيي 
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 زايدة هامة يف تاطر الئت ان
اخلسارة الئت انية علك ا وىلا أو شهرا  ملوجودات املرحلة  (30)سارة الئت انية املتو عة ك خصص يعادل اخلسارة الئت انية املتو عة ملدة يت   ياس اخل

بشكل كبي منت  ن. ينتقل ا صل إىل املرحلة الثانية يف حال زايدة تاطر الئت االثالثةأو املرحلة  الثانيةمد  الع ر الزمين لل وجودات ما املرحلة 
ما التق يشكل زايدة كبية يف تاطر الئت ان. وعند تقيي  ما إذا كانت تاطر الئت ان  (9)لتقارير املالية ر   ل. ل حيدد املعيار الدويل ويلالعرتاف ا 

 التقديرات املستخدمة يف يف العتبار املعلومات الك ية والنوعية املستقبلية املعقولة واملدعومة صرفأيخت املا  ق ما املوجودات  د ارتفعت بشكل كبي
 (.1و 0و 3واليت تةدق إىل تغي التصنيف ض ا املراحل الثالث ) ما  بل إدارة املصرف املتعلقة ابلتغي امله  يف تاطر اإلئت ان

 ت انية غاثلةإنشاء   وعات ما املوجودات ذات خصائص تاطر ائ
اةا دعندما يت   ياس خسائر الئت ان املتو عة علك أساس مجاعيا يت  جت يع ا دوات املالية علك أساس خصائص املخاطر املشرتكة )مثل نوا ا 

لل قرتضا اخل(. يرا م  رايفدرجة تاطر الئت انا نوا الض اانتا اتريخ العرتاف ا ويلا الفرتة املتبقية لتاريخ اإلستحقا ا الصناعةا املو ع اجلغ
مد  مالءمة خصائص تاطر الئت ان بشكل مست ر لتقيي  ما إذا كانت ل تزال غاثلة. إن هتا ا مر مطلوب لض ان أنه يف حالة تغيي  املصرف

إىل  نقل موجودات خصائص تاطر الئت انا تكون هناك إعادة تقسي  لل وجودات بشكل مناسم. و د ينتج عا ذلك إنشاء حمافظ جديدة أو
 حمفظة حالية تعك  بشكل أفضل خصائص تاطر الئت ان امل اثلة لتلك اجمل وعة ما املوجودات.

 إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظ
ك الزايدة الكبية( وابلتايل لعند حدوث زايدة كبية يف تاطر الئت ان )أو عندما تنعك  ت يعد إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظ أكثر شيوعا  

ض ا احملافظ اليت  إىل آخرا أو العك ا ولكنها  د  دث أيضا   شهرا   (30)تنتقل ا صول ما اخلسائر الئت انية املتو عة اليت ترتاو  مدهتا بني 
 مقدار تغييات اخلسائر الئت انية املتو عة نظرا   أو مد  احلياة ولكا شهرا   (30)يست ر  ياسها علك نف  ا ساس ما اخلسائر الئت انية املتو عة ملدة 

 .لختالف تاطر الئت ان ما احملافظ
 املصادر الرئيسية للتقديرات غي املةكدة  .ب(4)

املبالغ املعرتف هبا  ثر أمهية علكواليت ضا الت ثي ا ك  صرففي ا يلي التقديرات الرئيسية اليت استخدمتها اإلدارة يف ع لية تطبيق السياسات احملاسبية لل
 :املعلومات املالية املرحلية املوجزةيف 

 مبدأ الست رارية:
 املستقبل يف امت إدارة املصرف بتقيي   درة املصرف علك الست رار ك نش ة مست رة وهي مقتنعة ان املصرف تتلك املوارد الالزمة ملواصلة ا ع ال 

ت رار  ساملنظور. ابإلضافة إىل ذلكا إن إدارة املصرف ليست علك عل  اق شكوك جوهرية اليت  د تةثر بشكل جوهرق علك  درة املصرف علك ال
 حمضرة علك أساس مبدأ الست رارية. املعلومات املالية املرحلية املوجزةك نش ة مست رة. وابلتايل إن 

  ديد القي  العادلة:
غي لية املتداولة بشكل وابلنسبة لردوات املا حلظه يتطلم استع ال تقنيات تقيي .إن  ديد القي ة العادلة ملوجودات مالية لي  ضا سعر سو  تكا 

زا عوامل يمتكرر وأسعارها  ليلة الشفافيةا فإن القي ة العادلـة تكون أ ل موضوعيةا وتتطلم درجات متفاوتة ما ا حكام تعت د علك السيولةا الرتك
 سو  غي أكيدةا افرتاضات تسعيا وتاطر أخر  تةثر علك ا داة املعنية.

فيها حركة  لة عندما تكون املعطيات املنظورة غي متوفرةا وابلتايل تنطبق يف احلالت اليت تكونتستخدم املعطيات غي املنظورة يف  ياس الوحدة العاد
فرغ عنها ما تالسـو  بتاريخ التقيي  ضعيفة هتا إن وجدتا وجيم أن تبقك الغـاية ما  يــاس القــي ة العــادلة نفسهاا أق أن متثل السعر املقبول لل

اللتزام ملطلوابت أدوات مالية. يت  الوصول إىل املعطيات غي املنظورة ابلعت اد علك أفضل املعلومات املتوفرة يف  مالك ا دوات املالية أو صاحم
اخلية دظل الظروف احمليطةا واليت تكا أن تتض ا املعلومات املتوفرة لد  املنش ة ابإلضافة إىل تطبيق معدلت حس  معينة ع ال  ابلجراءات ال

ا منوذج التقيي  املستخدم يف تقيي  حمفظة ا ورا  املالية الظاهرة علك أساس القي ة العادلة ما خالل ا راب  أو اخلسائر وعلك لل صرف وذلك ض 
  أساس الكلفة املطف ة.
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تقبلية ذات الصلة بكل املساملستقبلية لكل نوا ما أنواا املنتجات / السو  و ديد املعلومات النظرة  ا ديد العدد والوزن النسم للسيناريوهات
 سيناريو

لف احملركات معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية ملخت صرفيستخدم املا عند  ياس اخلسارة الئت انية املتو عة
 ال تصادية وكيف تةثر هته احملركات علك بعضها البعض.

 احت ال التعثرنسبة 
 علك السداد عا التعثر حت اليةل تقديرا  احت ال التعثر  نسبةيف  ياس اخلسارة الئت انية املتو عة. وتعترب  رئيسيا   التعثر مدخال   احت ال نسبة تشكل
 فرته زمنية معينةا واليت تش ل إحتساب البياانت التارخيية والفرتاضات والتو عات املتعلقة ابلظروف املستقبلية. مد 

 يف حال التعثراخلسارة 
عا دية املستحقة وتلك . وهو يستند إىل الفر  بني التدفقات النقدية التيف السدادالتعثر  عاهي تقدير للخسارة الناجتة يف حال التعثر تعترب اخلسارة 

 .ةاليت يتو ع امل ول  صيلهاا مع ا خت يف اإلعتبار التدفقات النقدية ما الض اانت اإلضافية والتعديالت الئت انية املتكامل
 ا ع ار اإلنتاجية املقدرة لل وجودات الثابتة:

 ا ع ار اإلنتاجية يف هناية كل فرتة مالية. خالل الفرتة مل تظهر أية مةشرات تدعو إىل تغيي ا ع ار املقدرة لل وجودات الثابتة.املصرف يراجع 
 تدن  ي ة املوجودات غي املالية وتكويا املةوانت الالزمة:

وذلك ما خالل إجراء  غي املاليةالراهنة اليت متر هبا اجل هورية العربية السوريةا  امت اإلدارة بتقدير القي ة السرتدادية لرصول  الظروفيف ظل 
تدن ةوانت . ابعتقاد اإلدارةا ل توجد مةشرات لتكويا مالدفرتية ضته ا صول لتحديد في ا إذا كان هناك أق مةشر علك تدن  ي تها للقي مراجعة 
 إضافية.

 
  مصرف سورية املركزقأرصدة لد  نقد و  -5

 يلي: اغهتا البند  يتكون

 ا ولكانون   13ك ا يف      آذار 13ك ا يف     
  )مد قة( 0202     )غي مد قة( 3020    
  ل.س.     ل.س.    

   05.954.849.695    05.010.332.095  نقد يف اخلزينة
  لد  مصرف سورية املركزق: أرصدة

   53.276.613.465    64.440.574.774  حساابت جارية و ت الطلم 
 ودائع  جل )استحقا ها ا صلي  
   5.036.042.002    5.430.370.967  (أكثر أشهر أو 1خالل فرتة   
   8.285.922.390    8.248.138.054  احتياطي نقدق الزامي* 
   321.315.376.092    92.111.603.570   
 ( 13.062.275) ( 84.001.704) تصص اخلسائر الئت انية املتو عة 
   321.252.950.566    92.120.163.497   
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 :خالل الفرتة / السنةفي ا يلي احلركة علك نقد وأرصدة لد  بنوك مركزية 
  )غي مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

   64.178.773.877    -     -     64.178.773.877  الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
 زايدة انجتة عا التغي يف

   34.148.685.513    -     -     34.148.685.513  أرصدة لد  بنوك مركزية 
 ( 804.193.431)   -     -   ( 804.193.431) فرو ات أسعار الصرف

  77.921.265.995    -     -     77.921.265.995  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة
 

  )مد قة( 0202كانون ا ول   13يف للسنة املنتهية     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  03.058.058.895    -     -     03.058.058.895  بداية السنةيف  ك ا  الرصيد
 زايدة / )نقص( انجتة عا التغي يف

 38.139.156.857    -     -     38.139.156.857  أرصدة لد  بنوك مركزية 
  04.823.356.305    -     -     04.823.356.305  الصرففرو ات أسعار 

  64.178.773.877    -     -     64.178.773.877  الرصيد ك ا يف هناية السنة
 

 :خالل الفرتة / السنةفي ا يلي احلركة علك تصص اخلسارة الئت انية املتو عة 
  )غي مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  13.062.275    -     -     13.062.275  فرتةبداية اليف  ك ا  الرصيد
 عا التغي يف ةانجت/ )نقص( زايدة 
   51.246.340    -     -     51.246.340  تاطر الئت ان 

 (  80.491)   -     -   (  80.491) فرو ات أسعار الصرف

  84.001.704    -     -     84.001.704  فرتةالرصيد ك ا يف هناية ال
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  )مد قة( 0202كانون ا ول   13للسنة املنتهية يف     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  8.704.894    -     -     8.704.894  بداية السنةيف  ك ا  الرصيد
 عا التغي يف ةانجت/ )نقص( زايدة 
 ( 36.657.158)   -     -   ( 36.657.158) تاطر الئت ان 

   19.390.519    -     -     19.390.519  فرو ات أسعار الصرف

  13.062.275    -     -     13.062.275  الرصيد ك ا يف هناية السنة

 

ا ول يوجد  ويالت 0202كانون ا ول   13وك ا يف  0203 آذار 13لد  مصرف سورية املركزق مصنفة ض ا املرحلة ا وىل ك ا يف ا رصدة إن 
 .0202كانون ا ول   13والسنة املنتهية يف  0203 آذار 13املنتهية يف  فرتة الثالثة أشهربني املراحل )ا وىلا الثانيةا والثالثة( أو أرصدة معدومة خالل 

كانون الثان   03/م.ن اتريخ 7النقد والتسليف ر    ل   عا الصادرة السورية العربية اجل هورية يف املطبقة املصرفية والتشريعات للقوانني وفقا   *
 زاميإل نقدق حتياطياب  تفظ أن املصارف علك 0233أاير  0اتريخ  5918املعّدل  حكام القرار الصادر عا رائسة  ل  الوزراء ر    0202
 هتا إنا السكين اإلدخار ودائع ابستثناء  جل والودائع التوفي ودائع الطلما  ت الودائع متوسط ما %5 نسبةب املركزق ةسوري مصرف لد 

 .لل صرف التشغيلية ا نشطة يف استع اله يت  ول إلزامي الحتياطي

صرف سورية املركزق ممت إيقاف الع ل لفرعني مة تا  نتيجة للظروف الستثنائية اليت متر فيها اجل هورية العربية السورية بعد احلصول علك املوافقة ما  بل 
مت نقل كامل رصيد النقد يف الفروا املغلقة إىل فروا عاملة دون أق خسائر ومت إلغاء  0235وال هته الظروف لتعود بعدها للخدمة. خالل عام حلني ز 

 املخصص املقابل ضا ض ا بند تصصات متنوعة.
 
 أرصدة لد  مصارف -6

 يتكون هتا البند غا يلي:
  )غي مد قة(  0203آذار  13 ك ا يف  

  اجمل وا   مصارف خارجية   مصارف حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  09.238.085.184  3.911.075.467  07.285.229.937 حساابت جارية و ت الطلم
  41.563.694.674  16.671.456.222  6.888.018.674 أشهر أو أ ل( 1ودائع  جل )استحقا ها ا صلي خالل فرتة 

    11.971.048.593   18.626.713.467   70.579.982.258  
 ( 0.542.917.365) ( 0.542.843.177) (  8895.7) تصص خسائر ائت انية متو عة 

   11.971.350.821  16.265.892.292  72.219.240.891  

ول توجد لد  املصرف  0203آذار  13 ك ا يف لية سورية 45.492.017.186 صارف اليت ل تتقاضك فوائد مبلغبلغت ا رصدة لد  كافة امل
 .أرصدة مقيدة السحم
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  )مد قة( 0202كانون ا ول   13ك ا يف   
  اجمل وا   مصارف خارجية   مصارف حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  44.194.960.043  37.203.489.560  07.171.470.679 حساابت جارية و ت الطلم
  09.332.518.796  00.010.604.343  6.877.934.655 أشهر أوأ ل( 1ودائع  جل )استحقا ها ا صلي خالل فرتة 

  14.053.187.114  19.054.331.721  71.525.523.217  
 ( 0.618.103.762) ( 0.617.862.651) ( 463.327) تصص خسائر ائت انية متو عة 

  14.052.906.007  16.636.051.252  72.867.379.077  

ول توجد لد   0202كانون ا ول   13ك ا يف  لية سورية 44.194.960.043بلغت ا رصدة لد  كافة املصارف اليت ل تتقاضك فوائد مبلغ 
 املصرف أرصدة مقيدة السحم.

 :خالل الفرتة / السنةفي ا يلي احلركة علك ا رصدة لد  املصارف 
  )غي مد قة( 0203آذار  13الثالثة أشهر املنتهية يف لفرتة     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

   71.525.523.217    -     19.042.643.468    14.064.859.569  الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
 عا التغي يف نقص انتج

 ( 027.643.962)   -     38.293.077  ( 005.711.017) ا رصدة لد  املصارف 
 ( 737.879.239)   -   ( 665.383.499) ( 50.697.502) فرو ات أسعار الصرف

  70.579.982.258    -     618.591.553.04    3011.986.408.8  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

 
  )مد قة( 0202كانون ا ول   13املنتهية يف للسنة     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  10.537.994.952    -     37.229.656.603     35.528.118.109 بداية السنةيف  ك ا  الرصيد
 ( 9.941.376)   -     -   ( 9.941.376) ا رصدة املسددة

 انجتة عا التغي يف/ )نقص( زايدة 
 ( 36.119.054.840)   -   ( 5.173.302.243) ( 32.968.314.823) املصارفرصدة لد  ا  

  57.116.724.325    -     07.620.324.888    09.714.599.037  فرو ات أسعار الصرف

  71.525.523.217    -     19.042.643.468    14.064.859.569  السنةالرصيد ك ا يف هناية 
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 :خالل الفرتة / السنةفي ا يلي احلركة علك تصص اخلسارة الئت انية املتو عة لررصدة لد  املصارف 
  )غي مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     الثانيةاملرحلة      املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  0.618.103.762    -     0.617.862.654     463.326  الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
 زايدة / )نقص( انجتة عا التغي يف

 (  164.709)   -     -   ( 164.709) تاطر الئت ان 
 ( 97.239.866)   -   ( 97.239.076) (  592) الصرففرو ات أسعار 

  0.542.917.365    -     0.542.843.178     95.787  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة
 

  )مد قة( 0202كانون ا ول   13للسنة املنتهية يف     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  009.499.504    -     008.379.868    3.139.656  بداية السنةيف  ك ا  الرصيد
 زايدة / )نقص( انجتة عا التغي يف

  0.217.934.550    -     0.243.800.113  ( 1.927.779) تاطر الئت ان 
   172.927.684    -     167.858.455    1.249.009  فرو ات أسعار الصرف

  0.618.103.762    -     0.617.862.654     463.326  الرصيد ك ا يف هناية السنة
 
 إيداعات لد  مصارف  -7

 يتكون هتا البند غا يلي:
  )غي مد قة( 0203آذار  13 ك ا يف   
  اجمل وا   مصارف خارجية   مصارف حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  3.224.822.222  -   3.224.822.222 أشهر( 1)استحقا ها ا صلي أكثر ما ودائع  جل 
 ( 990.712)   -   ( 990.712) تصص خسائر ائت انية متو عة

  3.221.827.072   -  3.221.827.072  
 

  )مد قة( 0202كانون ا ول   13ك ا يف    
  اجمل وا   مصارف خارجية   مصارف حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   
  -     -     -   أشهر( 1ي أكثر ما صل)استحقا ها ا  جلودائع  

  -     -     -   تصص خسائر ائت انية متو عة
    -     -     -  
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 :خالل الفرتة / السنةفي ا يلي احلركة علك اإليداعات لد  املصارف 
  )غي مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

   -     -     -     -   الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
   3.224.822.222    -     -     3.224.822.222  ةا رصدة اجلديدة خالل الفرت 

  -     -     -     -   فرو ات سعر الصرف

   3.224.822.222    -     -     3.224.822.222  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة
 

  )مد قة( 0202كانون ا ول   13للسنة املنتهية يف     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  0.166.477.466    -     -     0.166.477.466 بداية السنةيف  ك ا  الرصيد
 ( 0.166.477.466)   -     -   ( 0.166.477.466) رصدة املسددة خالل السنةا 

  -     -     -     -   الرصيد ك ا يف هناية السنة

 :خالل الفرتة / السنةفي ا يلي احلركة علك تصص اخلسارة الئت انية املتو عة لإليداعات لد  املصارف 
  )غي مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  -     -     -     -   الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
 عا التغي يفنقص انتج 

    990.712    -     -      990.712  تاطر الئت ان 
  -     -     -     -   فرو ات سعر صرف

    990.712    -     -      990.712  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة
 

  )مد قة( 0202كانون ا ول   13 للسنة املنتهية يف    
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  33.547.030    -     -     33.547.030  بداية السنةيف  ك ا  الرصيد
 انتج عا التغي يف/ )نقص( زايدة 
 ( 11.539.143)   -     -   ( 11.539.143) تاطر الئت ان 

  03.970.309    -     -     03.970.309  فرو ات أسعار الصرف
  -     -     -     -   الرصيد ك ا يف هناية السنة

 .0202كانون ا ول   13 ك ا يفتتقاضك فوائد   توجد لد  املصرف إيداعات ل ول 0203آذار  13 توجد لد  املصرف إيداعات لتتقاضك فوائد ك ا يف ل

 .0202كانون ا ول   13توجد لد  املصرف إيداعات مقيدة السحم ك ا يف ول 0203آذار  13 توجد لد  املصرف إيداعات مقيدة السحم ك ا يف ل
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 صايف التسهيالت الئت انية املباشرة -8

 يتكون هتا البند غا يلي:
 كانون ا ول   13ك ا يف      آذار  13 ك ا يف    
  )مد قة( 0220     )غي مد قة( 3020    
   ل.س.     ل.س.    

 :تسهيالت الشركات الكرب 
   1.233.246.932    1.339.875.456  حساابت جارية مدينة 
   32.525.395    9.583.102  حساابت دائنة صدفة مدينة 
   59.687.768.322   50.211.952.288   روض وسلف 
     55.361.426.864    60.729.102.025   

 :تسهيالت الشركات املتوسطة والصغية
   61.464.749    66.461.915  حساابت جارية مدينة 
   0.466.709.321    4.068.109.789   روض وسلف 
   0.924.910    1.248.389  حساابت دائنة صدفة مدينة 
     4.117.843.931    0.511.298.784   

 تسهيالت ا فراد:
   656.129.606    948.860.551   روض وسلف 
    584.841     677.336  حساابت دائنة صدفة مدينة 
     949.519.669    656.894.469   

 : روض سكنية

   1.567.798.794    6.787.988.760  سكنية روض  

     6.787.988.760    1.567.798.794   
     67.018.777.028    69.467.330.050   

 ينـزل:
 ( 33.403.636.133) ( 33.468.744.126) تصص خسائر ائت انية متو عة 
 ( 7.243.242.395) ( 7.009.905.474) الفوائد والع ولت املعلقة 

  53.224.455.746    48.542.327.408  صايف التسهيالت الئت انية املباشرة  
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 :خالل الفرتة / السنة باشرةاملئت انية التسهيالت الفي ا يلي احلركة علك أرصدة 
  )غي مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  69.467.330.050    37.465.132.891    0.713.214.895    49.072.766.464  الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
  -     -   ( 19.350.024)   19.350.024  ما مت  ويله إىل املرحلة ا وىل 
  -     -     3.495.701.601  ( 3.495.701.601) ما مت  ويله إىل املرحلة الثانية
  -     816.985    -   ( 816.985) ما مت  ويله إىل املرحلة الثالثة

 ( 331.835.715) ( 331.835.715)    -     -   الديون املعدومة
 زايدة / )نقص( انتج عا

   420.984.681    408.778.426    366.283.285  ( 393.874.828) تغي أرصدة الزابئا  
  5.649.177.591     072    -     5.649.177.101  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 7.048.498.099) ( 558.829.327) ( 132.376) ( 6.689.179.236) التسهيالت املسددة خالل السنة

 ( 938.181.086) ( 039.792.529)   -   ( 698.590.777)  تعديالت نتيجة تغي أسعار الصرف

   67.018.777.028    37.220.533.021    4.151.177.001    45.880.888.780  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة
 

  )مد قة( 0202كانون ا ول   13للسنة املنتهية يف    
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
   52.568.176.505    33.331.901.481    0.083.343.103    17.371.133.703  السنةبداية يف  ك ا  الرصيد

  -     -   ( 835.371.812)   835.371.812  ما مت  ويله إىل املرحلة ا وىل 
  -     -     090.278.727  ( 090.278.727) ما مت  ويله إىل املرحلة الثانية
  -     090.663.917  ( 341.545.741) ( 349.336.394) ما مت  ويله إىل املرحلة الثالثة

 ( 01.632.446) ( 01.632.446)   -     -   الديون املعدومة
 زايدة / )نقص( انتج عا

 ( 7.213.014.083)   3.717.174.907    3.739.940.948  ( 32.488.550.356) تغي أرصدة الزابئا  
   1.234.885.764    -     1.959.715    1.232.906.209  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 5.509.565.627) ( 78.147.392) ( 627.168.041) ( 4.841.852.374) التسهيالت املسددة خالل السنة

  08.468.062.097    4.401.128.380    -     04.244.950.335   تعديالت نتيجة تغي أسعار الصرف

   69.467.330.050    37.465.132.891    0.713.214.895    49.072.766.464  الرصيد ك ا يف هناية السنة
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 :خالل الفرتة / السنةفي ا يلي احلركة علك تصص اخلسارة الئت انية املتو عة 
  )غي مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  33.403.636.133    8.921.914.000    320.541.513    0.435.318.558  الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
  -     -   ( 437.668)    437.668  ما مت  ويله إىل املرحلة ا وىل 
  -     -     0.860.901  ( 0.860.901) ما مت  ويله إىل املرحلة الثانية
  -      34.971    -   (  34.971) ما مت  ويله إىل املرحلة الثالثة

 ( 3.847.241) ( 3.847.241)   -     -   الديون املعدومة
 زايدة / )نقص( انتج عا

  596.705.774  ( 45.717.502)   09.349.252    631.134.044  تغي يف تاطر الئت ان  
  36.816.983    -     -     36.816.983  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 144.083.227) ( 141.256.214) (  0.917) ( 3.000.216) التسهيالت املسددة خالل السنة

 ( 002.126.732) ( 374.826.255)   -   ( 45.522.655)  تعديالت نتيجة تغي أسعار الصرف

   33.468.744.126    8.118.520.541    314.314.899    0.996.326.864  هناية السنةالرصيد ك ا يف 
 

  )مد قة( 0202كانون ا ول   13للسنة املنتهية يف    
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     الثانية املرحلة     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
   6.120.177.516    4.773.861.959    329.951.965    3.402.559.630  السنةبداية يف  ك ا  الرصيد

  -     -   ( 305.361.159)   305.361.159  ما مت  ويله إىل املرحلة ا وىل 
  -     -     1.149.682  ( 1.149.682) ما مت  ويله إىل املرحلة الثانية
  -     05.495.772  ( 05.495.772)   -   ما مت  ويله إىل املرحلة الثالثة

 (  581.180) ( 581.180)   -     -   الديون املعدومة
 زايدة / )نقص( انتج عا

  0.222.377.716    0.301.251.127    321.572.121  ( 006.445.874) يف تاطر الئت انتغي   
   568.154.195    -     68.185.801    499.968.570  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 0.103.413.346) ( 62.735.646) ( 10.297.907) ( 0.008.637.571) التسهيالت املسددة خالل السنة

  4.870.703.370    0.244.802.034     42.836    0.807.862.340  تعديالت نتيجة تغي أسعار الصرف

   33.403.636.133    8.921.914.000    320.541.513    0.435.318.558  الرصيد ك ا يف هناية السنة
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  تتلخص حركة الفوائد املعلقة ك ا يلي:
 كانون ا ول   13     آذار  13     
  )مد قة( 0202     )غي مد قة( 0203    
  ل.س.     ل.س.    
   4.507.354.651    7.243.242.395  السنةالفرتة/  بداية يف الرصيد
 يضاف:

   3.952.800.658    516.241.643  السنةالفرتة/  الفوائد املعلقة خالل 
 ينـزل:
 ( 01.207.264) ( 333.968.693) السنةالفرتة/  الفوائد املعلقة اليت مت شطبها خالل 
 ( 49.503.549) ( 392.025.002) السنةالفرتة/ الفوائد املعلقة املسرتدة خالل  

   615.633.497  ( 44.984.453) فرو ات اسعار الصرف 

   7.243.242.395    7.009.905.474  السنةالفرتة/ الرصيد ك ا يف هناية 

 ك ا يف التسهيالت الئت انية املباشرة ما رصيد %05.09لية سورية أق مانسبته  37.220.533.021 بلغت التسهيالت الئت انية غي العاملة املباشرة
كانون ا ول   13ما رصيد التسهيالت الئت انية املباشرة ك ا يف  %05.35لية سورية أق ما نسبته  37.465.132.891)مقابل  0203آذار  13

0202.) 
التسهيالت الئت انية ما رصيد  %36.09لية سورية أق ما نسبته  9.770.585.709بلغت التسهيالت الئت انية غي العاملة بعد تنـزيل الفوائد املعلقة 

ما رصيد التسهيالت الئت انية  %36.7لية سورية أق ما نسبته  32.404.072.698)مقابل  0203آذار  13 ك ا يف املباشرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة
 (.0202كانون ا ول   13املباشرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة ك ا يف 

لية سورية ك ا يف  7.136.349)مقابل  0203آذار  13 ك ا يفلية سورية ك ا يف   6.774.727بلغت التسهيالت الئت انية غي املباشرة وغي العاملة 
 (.0202كانون ا ول   13

لية سورية ك ا يف  36.365.829)مقابل  0203آذار  13 ك ا يفلية سورية ك ا يف   38.389.996بلغ تصص تدن التسهيالت الئت انية غي املباشرة 
 (.36( واليت تظهر ض ا املخصصات املتنوعة )إيضا  0202كانون ا ول   13

)مقابل  0203كانون ا ول   13لية سورية ك ا يف 331.835.715بلغت الديون املعدومة نتيجة  يام املصرف بع ليات تسوية مع الزابئا مبلغ 
 .(0202ل كانون ا و   13لية سورية ك ا يف  01.632.446

 ل يوجد تسهيالت ائت انية غنوحة للحكومة السورية أو بكفالتها.
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 موجودات مالية ابلكلفة املطف ة -9

 :يتكون هتا البند غا يلي
 كانون ا ول   13ك ا يف      آذار  13 ك ا يف    
   )مد قة( 0202     )غي مد قة( 3020    
  ل.س.     ل.س.    
   -     -   سندات صادرة عا مصارف )ذات عائد اثبت(  
   13.422.222.222    13.422.222.222  شهادات إيداا )ذات عائد اثبت(  
   -     -   شهادات إيداا مصرف سوراي املركزق  
    13.422.222.222    13.422.222.222   

 ( 4.465.625.447) ( 4.197.218.689) تصص اخلسائر الئت انية املتو عة

    07.220.963.133    06.914.194.551   
 
 سندات شركات )ذات عائد اثبت(: -أ

 كانون ا ول   13ك ا يف      آذار  13 ك ا يف    
   )مد قة( 0202     )غي مد قة( 3020    
  ل.س.     ل.س.    
  

 سندات صادرة عا مصارف )ذات عائد اثبت(
   33.124.222.222    -   القي ة المسية للسندات  
 ( 33.124.222.222)   -   املباعة  املستحقة / القي ة المسية للسندات  
 ( 335.866.222)   -   احلس   
   02.930.422    -   العالوة  
 ( 94.951.622)   -   القي ة الدفرتية للسندات  
 ( 37.550.622)   -   إطفاء العالوة  
   322.976.748    -   إطفاء احلس   
 ( 1.159.822)   -   إطفاء البا ي ما عالوة للسندات املباعة  
  34.889.050    -   إطفاء البا ي ما حس  للسندات املباعة  
     -     -   
   -     -   اخلسائر الئت انية املتو عةتصص   
     -     -  

 .%7.5إىل  %0.75سندات صادرة عا مصارف جتارية غي مقي ة ابلدولر ا مريكي بفائدة ترتاو  بني ابلكلفة املطف ة متثل املوجودات املالية 
ا ونتج عا ع لية بيع املوجودات املالية ابلكلفة املطف ة خسائر 0202 مليون دولر أمريكي خالل الربع الثان ما عام 9 ام املصرف ببيع سندات بقي ة 

 لية سورية واليت متثل التغي يف  ي ة تلك السندات ما اتريخ شرائها مضافا  ضا ع ولت البيع. 981808684بقي ة 
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 سندات شركات )ذات عائد اثبت(: -ب
 كانون ا ول  13ك ا يف      آذار  13 ك ا يف    
  )مد قة( 0202     )غي مد قة( 23    
  ل.س.     ل.س.    
   13.422.222.222    13.422.222.222  القي ة المسية للسندات  

   13.422.222.222    13.422.222.222  القي ة المسية للسندات  
 ( 4.465.625.447) ( 4.197.218.689) تصص اخلسائر الئت انية املتو عة  

    07.220.963.133    06.914.194.551   
مليون دولر أمريكي بفائدة  05)شهادات إيداا(  ي ة شهادات إيداا صادرة عا مصارف جتارية غي مقي ة بقي ة  املطف ةابلكلفة متثل املوجودات 

 .%7.5سنوية 
 اتريخ اإلستحقا 
  0203آذار  13 ك ا يف   
  معدل الفائدة   القي ة المسية   
   ابللية السورية   دولر أمريكي   

  %7.5  13.422.222.222  05.222.222  0201أاير  4
  05.222.222  13.422.222.222  

 
 شهادات إيداا مصرف سوراي املركزق 

 كانون ا ول  13ك ا يف      آذار  13 ك ا يف    
  )مد قة( 0202     )غي مد قة( 3020    
  ل.س.     ل.س.    
  3.322.222.222    -   المسية للسندات القي ة  
   -     -   القي ة المسية للسندات املشرتاة   
 ( 3.322.222.222)   -   القي ة المسية للسندات املباعة  
 ( 58.991.353)   -   العالوة  
 ( 58.991.353)   -   القي ة الدفرتية للسندات  
   58.991.353    -   إطفاء احلس   
   -     -   إطفاء البا ي ما عالوة السندات املباعة  
     -     -   

مصــرف ســوراي املركزق(  ي ة شــهادات إيداا صــادرة عا مصــرف ســوراي املركزق ابللية الســورية متثل املوجودات املالية ابلكلفة املطف ة )شــهادات إيداا 
  تستحق خالل سنة. %4.5بفائدة سنوية 
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 :خالل الفرتة / السنةفي ا يلي حركة املوجودات املالية ابلكلفة املطف ة 
  )غي مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

   13.422.222.222    -     13.422.222.222    -   بداية الفرتةالرصيد ك ا يف 
  -     -     -     -   الستث ارات املستحقة خالل السنة

 التغي يف القي ة الدفرتية 
  -     -     -     -   للسندات )عالوة / خص ( 

   -     -     -     -   تعديل نتيجة لفرو ات أسعار الصرف
   13.422.222.222    -     13.422.222.222    -   يف هناية الفرتةالرصيد ك ا 

 
  )مد قة( 0202كانون ا ول   13للسنة املنتهية يف     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

   35.927.695.588    -     32.922.222.222    5.227.695.588  بداية السنةيف  ك ا  الرصيد
 ( 30.424.222.222)   -     -   ( 30.424.222.222) الستث ارات املستحقة خالل السنة

 التغي يف القي ة الدفرتية 
  36.124.430    -     -     36.124.430  للسندات )عالوة / خص ( 

  07.882.222.222    -     02.522.222.222    7.182.222.222  الصرفنتيجة فرو ات أسعار  تعديالت
   13.422.222.222    -     13.422.222.222    -   الرصيد ك ا يف هناية السنة

 :خالل الفرتة / السنةفي ا يلي احلركة علك تصص اخلسارة الئت انية املتو عة لل وجودات املالية ابلكلفة املطف ة 
  )غي مد قة( 0203آذار  13الثالثة أشهر املنتهية يف لفرتة     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  4.465.625.447    -     4.465.625.447    -   ك ا يف بداية الفرتة الرصيد
   -     -     -     -  تاطر الئت ان زايدة انجتة عا التغي يف

 ( 68.566.758)   -   ( 68.566.758)   -   فرو ات سعر صرف
  4.197.218.689    -     4.197.218.689   -   الرصيد ك ا يف هناية الفرتة

 
  )مد قة( 0202كانون ا ول   13للسنة املنتهية يف     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  3.396.450.141    -     3.395.573.736    882.607  بداية السنةيف  ك ا  الرصيد
 زايدة / )نقص( انجتة عا التغي يف

  778.747.882    -     782.987.859  ( 0.019.979) تاطر الئت ان 
  0.492.425.004    -     0.489.245.870    3.159.150  الصرف فرو ات أسعار

   4.465.625.447    -     4.465.625.447   -   الرصيد ك ا يف هناية السنة
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 موجودات ضريبية مةجلة -23

 يتكون هتا البند غايلي:

 كانون ا ول   13ك ا يف      آذار  13 ك ا يف    
  )مد قة( 0202     )غي مد قة( 3020    

  ل.س.     ل.س.   :موجودات ضريبية مةجلة انجتة عا
   -     -   الرصيد ك ا يف بداية الفرتة / السنة

   -     -   مصروف ضريبة الدخل 

   -     -   الرصيد ك ا يف هناية الفرتة / السنة
 مت احتساب املوجودات الضريبية املةجلة الناجتة عا ربح الفرتة ك ا يلي:

  )غي مد قة( آذار  13 املنتهية يف ثالثة أشهرلفرتة ال    
    0203     0202  
  ل.س.     ل.س.    

   36.352.136.698    699.563.498  صايف الربح  بل الضريبة
   7.277.370    7.277.370  استهالك املبان

   34.742.584    4.135.554  استهالك  سينات علك املبان امل لوكة
 ( 35.781.728.582)   -   أراب  غي حمققة انجتة عا تقيي  مركز القطع البنيوق

 ( 396.730.170) ( 6.517.808) اسرتداد مةوانت خضعت مسبقا  للضريبة
   -     -   ضريبة عقود غي مقي ني

   655.222    -   تصص تقلم أسعار القطع
   027.114.452    702.114.564  *تصص اخلسائر الئت انية املتو عة

 ( 153.137.966) ( 540.261.290) فوائد حمققة ما خارج ا راضي السورية
 ( 34.922.222)   -   تصص ملواجهة أعباء حمت لة

 ( 11.784.986) ( 881.187.868) خسائر ضريبية عا سنوات سابقة
    122.222     722.222   غرامة

   -     -   الضريبيةالربح / )اخلسارة( 
   -     -   (%05) السنةأراب   عا الدخل ضريبة)مصروف( / إيراد 

   -     -   (%32ضريبة إعادة إع ار )

   -     -   مصروف ضريبة الدخل

  13.638.637    48.785.678  ضريبة ريع راوس أموال متداولة

   48.785.678    13.638.637  

 0233 الضريبية ملصروف تصص اخلسائر الئت انية اإلفرادق مقابل تسهيالت غي منتجة حيث مت اعتباره نفقة مقبولة ضريبيا  يف العاممت تغيي املعاجلة 
 .0232واخلاو ابلعام  0233استنادا  للبيان الضريم لل صارف الصادر عا وزارة املالية للعام 
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 وك ا يف 0203آذار  13 ا شهر املنتهية يف ثالثةعدم اطفاء أق موجودات ضريبية لفرتة ال ررت إدارة املصرف عدم احتساب ضريبة دخل مةجل و 
 اليت مل يت  تسجيلها ك وجودات ضريبية. 0202كانون ا ول   13
ية املتو عة وفق احملتجزة مقابل اخلسائر الئت ان نظرا  لعدم صدور أق توجيهات أو تعلي ات ما اضيئة العامة للضرائم والرسوم حول اعتبار املةوانت *

مقبولة أو مرفوضة ضريبيا ا  ام املصرف ابحتساب الضريبة ابعتبار املخصصات املقابلة للتعرضات الئت انية ض ا  9املعيار الدويل للتقارير املالية ر   
وتعدايته هي اعتبار امل وانت احملتجزة مقابل الديون غي املنتجة  597ل فرتة نفاذ القرار املرحلة الثالثة مقبولة ضريبيا . عل ا  أن املنهجية املتبعة سابقا  خا

 مقبولة ضريبيا .
 0233 العام يف مت تغيي املعاجلة الضريبية ملصروف تصص اخلسائر الئت انية اإلفرادق مقابل تسهيالت غي منتجة حيث مت اعتباره نفقة مقبولة ضريبيا  

 .0232واخلاو ابلعام  0233الضريم لل صارف الصادر عا وزارة املالية للعام  استنادا  للبيان
ا والتق بني عدم خضوا ا راب  والفوائد النامجة عا 0239نيسان  09الصادر بتاريخ  3018/1بناء  علك  رار اضيئة العامة للضرائم والرسوم ر   

 احلقيقيةا وإمنا ختضع لضريبة ريع راوس ا موال املتداولة واليت مت احتساهبا ك ا يلي:علك ا راب  أع ال املصارف يف اخلارج لضريبة الدخل 
  )غي مد قة( آذار  13 املنتهية يف ثالثة أشهرلفرتة ال    
    0203     0202   
  ل.س.     ل.س.    

  153.137.966    540.261.290  فوائد حمققة ما خارج سورية
   %7.5     %7.5   معدل الضريبة 

  06.148.847    42.654.710  الضريبة
   0.614.885    4.265.471  إدارة حملية

  0.614.885    4.265.471  إعادة إع ار

   48.785.678    13.638.637  
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 موجودات أخر  -33

 يتكون هتا البند غا يلي:
 كانون ا ول   13ك ا يف      آذار  13 ك ا يف    
  )مد قة( 0202     )غي مد قة( 3020    
  ل.س.     ل.س.    

 فوائد وإيرادات حمققة غي مستحقة القبض
   032.964.366    79.277.816  مصارف 
   36.127.396    36.877.760  تسهيالت ائت انية مباشرة 
   165.813.521    888.447.943  موجودات مالية ابلكلفة املطف ة 
    984.421.519    591.320.865   

   78.935.336    133.278.427  مقدما  مصاريف مدفوعة 
   82.930.892    79.929.290  تزون طباعة و رطاسية

   722.962.348    717.282.557  سلف لقاء تعهدات أع ال
    055.222     055.222   طوابع

   044.863.609    418.345.361  موجودات أخر 
   3.270.222    -   تقاو بطا ات الصراف ايفيل

   0.252.222    0.252.222  دمينات مدفوعة وزارة الشةون اإلجت اعية والع ل
   324.167.302    324.167.302  عا شراء أسه  مةسسة ض ان القروض*سلفة 

   57.849.178    57.849.178  تها لل صرف وفاء  لديون مستحقة**موجودات اثبتة آلت ملكي

    0.735.318.056    3.864.146.346   

 لية سورية. 06289378822تثل سلفة عا شراء ا سه  الدفعة ا وىل ما حصة املصرف ما أسه  شركة ض ان القروض والبالغ  ي تها  *

ا ومت 0236كانون ا ول   36آلت ملكيتها لل صرف إليفاء ديون مستحقة موجودات انتقلت ملكيتها لل صرف بتاريخ  اليتمتثل املوجودات  **
/ب ما 322/0ختفيض ديا الع يل املستحق بنف  القي ة حيث يتوجم تصفية العقاريا خالل عامني ما اتريخ الت لكا وفق أحكام املادة 

 مل يت  تصفية العقاريا. املرحلية املوجزة املالية علوماتصدار املا حىت اتريخ إ0220لعام  01القانون ر   
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 مصرف سورية املركزقوديعة   دة لد   -03

مساضا لد  ما رأ %32او أن  تجز يتوجم علك مصارف القطاا اخل 0223( لعام 08ر   )رة )ب( ما القانون لفق( ا30ادة )بناء  علك أحكام امل
 يتكون هتا البند غا يلي:مصرف سورية املركزق كحساب   د تكا اسرتداده عند تصفية املصرف. 

 ا ولكانون   13ك ا يف      آذار  13 ك ا يف    
  )مد قة( 0202     )غي مد قة( 3020    
  ل.س.     ل.س.    

   389.843.752    389.843.752  لية سورية
   8.154.417.339    8.154.417.339  دولر أمريكي

   8.544.078.869    8.544.078.869  
 
 مصارفودائع  -13

 :ييل يتكون هتا البند غا
  )غي مد قة(  0203آذار  13 ك ا يف   
  اجمل وا   خارجيةمصارف    حمليةمصارف    
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  37.103.738.177  -   37.103.738.177 حساابت جارية و ت الطلم
  12.429.786.832  -   12.429.786.832 ودائع  جل

  47.713.525.387   -  47.713.525.387  
 

  )مد قة( 0202 كانون ا ول 13ك ا يف    
  اجمل وا   مصارف خارجية   مصارف حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  39.400.081.422  -   39.400.081.422 حساابت جارية و ت الطلم
  01.389.970.589  -   01.389.970.589 أشهر( 1)استحقا ها ا صلي أ ل ما  ودائع  جل

  40.630.055.989   -  40.630.055.989  
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 ودائع الزابئا -43

 :يلي يتكون هتا البند غا

 كانون ا ول  13ك ا يف      آذار  13 ك ا يف    
  )مد قة( 0202     )غي مد قة( 3020    
  ل.س.     ل.س.    
   75.053.098.770    82.251.686.923  حساابت جارية و ت الطلم  
   64.941.493.912    64.907.806.099  ودائع  جل وخاضعة إلشعار  
   168.306.936    168.205.322  * حساابت   دة أخر   
   1.328.540.406    0.926.925.146  ودائع التوفي  
    348.056.441.646    341.673.462.244   

)مقابل  0203آذار  13 ما إمجايل الودائع ك ا يف %48.27لية سورية أق ما نسبته  73.066.076.113بلغت الودائع اليت ل   ل فوائد 
 (.0202كانون ا ول   13 ما إمجايل الودائع ك ا يف %45.44لية سورية أق ما نسبته  65.078.688.466

  أس مال ر تثل هتا البند مبلغ الودائع اجمل دة لقاء رأس مال  طاا مايل غي مصريف لشركات  يد الت سي  و ي ة حقو  ا فضلية الناشئة عا زايدة
(ا 0202كانون ا ول   13لية سورية ك ا يف  361.269.576)مقابل  0203آذار  13 لية سورية ك ا يف 361.236.033املصرف بقي ة 

 .0238آذار  33صرف بتوزيعها علك املسامهني التيا مل تارسوا حق ا فضلية يف الكتتاب بتاريخ وبدأ امل

كانون   13 ك ا يفلية سورية   4.536.077.882)مقابل  0203آذار  13 ك ا يفلية سورية   6.103.987.685بلغت ودائع مقيدة السحم مبلغ 
 (.0202ا ول 

 0202. آذار 13 لية سورية ك ا يف 18.151.384.659مبلغ  0236متوز  04اتريخ  4/م ن/ب  3438بلغت الودائع اجلامدة حسم القرار ر   
 (.0202كانون ا ول   13لية سورية ك ا يف  04.150.472.405 )مقابل

 
 مينات نقديةد -53

 يلي: يتكون هتا البند غا

 ا ولكانون   13ك ا يف      آذار  13 ك ا يف    
  )مد قة( 0202     )غي مد قة( 3020    
 ل.س.     ل.س.    

    0.729.803.067    0.503.823.348  دمينات مقابل تسهيالت مباشرة
   0.084.201.780    0.072.727.677  دمينات مقابل تسهيالت غي مباشرة

   022.658.222    0.904.480.718  دمينات نقدية أخر 

   7.736.993.561    5.394.521.249  



 

- 13 - 

 تصصات متنوعة -63

 يتكون هتا البند غا يلي:

  )غي مد قة( 0203آذار  13 ك ا يف  
 رصيد هناية     دثي فرو ات     ما مت رده خالل     املستخدم خالل     املكون خالل     رصيد بداية   
   السنة     أسعار الصرف     السنة     السنة     السنة     السنة   
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.   
 تصص خسائر ائت انية متو عة علك التسهيالت الئت انية غي املباشرة:

  38.389.996  (   18.318) (  3.317.947)   -     1.022.070    36.365.829  مقابل تسهيالت ائت انية غي مباشرة تصص  
   36.365.829    1.022.070     -   (3.317.947  ) (18.318   )  38.389.996  
  13.109.242    -     -     -     -     13.109.242  تصص ملواجهة أعباء حمت لة* 
  01.310.410    -     -     -     -     01.310.410  ةونة نقلبات أسعار الصرف**م 

   72.607.083    1.022.070     -   (3.317.947  ) (18.318   )  70.653.468  
 

  )مد قة( 0202 كانون ا ول  13ك ا يف   
 رصيد هناية     دثي فرو ات     ما مت رده خالل     املستخدم خالل     املكون خالل     رصيد بداية   
   السنة     أسعار الصرف     السنة     السنة     السنة     السنة   
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.   

  36.365.829    32.274.311  (  08.769.917)   -     32.091.464    04.568.349  مقابل تسهيالت ائت انية غي مباشرة تصص  
   04.568.349    32.091.464     -   (08.769.917  ) 32.274.311    36.365.829  
  13.109.242    -     -   ( 34.922.222)   -     46.009.242  تصص ملواجهة أعباء حمت لة* 
  01.310.410    -     -     -     00.193.222     743.410  ةونة نقلبات أسعار الصرف**م 
   73.518.603    10.684.464   (34.922.222 ) (08.769.917  )  32.274.311    72.607.083  

 .مت تكويا تصص ملواجهة أية أعباء حمت لة متعلقة بسنوات سابقة ما احملت ل أن تظهر أو يتوجم سدادها خالل سنوات لحقة *

الصــادر بتاريخ  4/م ن/ب  3436واملعّدل ابلقرار  0228شــبا   4اتريخ  3م ن/ ب /  160يت  احتســاب مةونة مركز القطع التشــغيلي بناء  علك املادة الســابعة ما  رار  ل  النقد والتســليف ر    **
 راكز القطع التشغيلي خالل الشهر.ما وسطي م %5عار الصرف علك أساس ا حيث يتوجم علك املصارف العاملة يف سورية أن  جز مةونة لتقلبات أس0236 متوز 04
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 :خالل الفرتة / السنةركة علك التسهيالت الئت انية غي املباشرة في ا يلي احل
  )غي مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  9.694.129.734    7.136.349    022.222.222    9.486.991.565  الفرتةالرصيد ك ا يف بداية 
  -   ( 928.622) ( 022.222.222)   022.928.622  ما مت  ويله إىل املرحلة ا وىل 

  -     -     66.283.222  ( 66.283.222) ثانيةما مت  ويله إىل املرحلة ال
  -     726.658    -   ( 726.658) ثالثةما مت  ويله إىل املرحلة ال
 زايدة / )نقص( انتج عا

  17.000.329    -   ( 442.222)   17.660.329  التغي يف أرصدة الزابئا  
  0.233.422.222    -     -     0.233.422.222  الفرتةالتسهيالت اجلديدة خالل 
 ( 3.440.104.491) ( 119.522)   -   ( 3.443.984.991) الفرتة التسهيالت املسددة خالل

 ( 63.306.532)   -     -   ( 63.306.532)  تعديالت نتيجة تغي أسعار الصرف

   32.019.482.802    6.774.727    65.643.222    32.367.265.331  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة
 

  )مد قة( 0202كانون ا ول   13للسنة املنتهية يف     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     ا وىل املرحلة    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
   30.061.804.136    02.165.752    56.777.522   30.386.683.266  السنةبداية يف  ك ا  الرصيد

  -     -   ( 40.442.222)   40.442.222  ما مت  ويله إىل املرحلة ا وىل 
 زايدة / )نقص( انتج عا

 ( 7.734.425.031) ( 8.068.623)   -   ( 7.726.316.630) أرصدة الزابئايف تغي ال  
  4.454.150.131    -     022.222.222    4.054.150.131  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 9.479.263.217) ( 4.783.222) ( 34.117.522) ( 9.459.940.517) التسهيالت املسددة خالل السنة

   32.369.599.115    -     -     32.369.599.115  تعديالت نتيجة تغي أسعار الصرف

   9.694.129.734    7.136.349    022.222.222   9.486.991.565  الرصيد ك ا يف هناية السنة
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 :الفرتة / السنة خاللفي ا يلي احلركة علك تصص اخلسارة الئت انية املتو عة 
   )غي مد قة( 0203آذار  13لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

   36.365.829    1.749.004    308.667    30.087.938  الرصيد ك ا يف بداية الفرتة
  -     -   ( 308.667)    308.667  ما مت  ويله إىل املرحلة ا وىل 
  -     -      36.953  (  36.953) ما مت  ويله إىل املرحلة الثانية

 زايدة انتج عا التغي 
   664.812    -     528.801     356.227  يف تاطر الئت ان 

  0.515.440    -     -     0.515.440  السنةالتسهيالت اجلديدة خالل 
 ( 3.317.947)   -     -   ( 3.317.947) التسهيالت املسددة خالل السنة

 (  18.318)   -     -   (  18.318)  تعديالت نتيجة تغي أسعار الصرف

   38.389.996    1.749.004    4505.77    831.934.99  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة
 

  )مد قة( 0202كانون ا ول   13للسنة املنتهية يف     
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  04.568.349    8.586.225     795    35.983.149 سنةالبداية يف  ك ا  الرصيد

  -     -   (  17.264)    17.264  ما مت  ويله إىل املرحلة ا وىل 
  -     -     198.922  ( 198.922) ما مت  ويله إىل املرحلة الثانية

 زايدة / )نقص( انتج عا
 ( 38.546.697) ( 4.686.417)   122.751  ( 34.363.231) تاطر الئت ان يف تغيال  

  32.091.464    -      5.776    32.087.688  خالل السنةالتسهيالت اجلديدة 
 ( 32.001.042) ( 352.144) ( 542.491) ( 9.510.421) التسهيالت املسددة خالل السنة

  32.274.311    -     -     32.274.311  تعديالت نتيجة تغي أسعار الصرف

   36.365.829    1.749.004    308.667    30.087.938  الرصيد ك ا يف هناية الفرتة
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 مطلوابت أخر  -73
 :يتكون هتا البند غا يلي

 كانون ا ول  13ك ا يف      آذار  13 ك ا يف    
  )مد قة( 0202     )غي مد قة( 3020    
 ل.س.     ل.س.    

   730.127.803    814.649.989  فوائد مستحقة غي مدفوعة
   334.662.386    89.596.904  ات مقبوضة مقدما  إيراد

   323.649.099    62.813.720  دائنون تتلفون
   -     64.712.222  رواتم مستحقة وغي مدفوعة

   8.060.364    31.335.717  اشرتاكات مةسسة الت مينات الجت اعية املستحقة
   141.332.033    092.748.917  ضرائم مقتطعة علك رواتم وأجور املوظفني

   14.419.412    05.799.917  املدفوعة علك حساابت الزابئا ضرائم مقتطعة علك الفوائد
   660.388.222    315.122.222  مستحقات ملوردق أصول اثبتة

   -     02.885.848  ضريبة طوابع للدفع
   507.663.740    315.938.942  شيكات برس  الدفع

   -     357.669.452  حوالت وشيكات برس  التحصيل
   317.077.999    331.234.228  شيكات مصد ة

    962.222    4.868.222  تقاو بطا ات صراف آيل
   378.501.021    033.622.461  موردون آخرون

   -      84.222  حساابت دائنة أخر 
   -     01.196.558  تقاو شيكات

   073.794.068    80.244.225  اخلارجاملدفوعة يف  ضرائم مقتطعة علك الفوائد

   0.064.054.498    1.290.814.101   
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 دائنةال فوائدال -38

 يتكون هتا البند غا يلي:
  )غي مد قة( آذار  13 املنتهية يف ثالثة أشهرلفرتة ال   
   0203     2020  
 .ل.س     .ل.س   

 تسهيالت ائت انية مباشرة:
   335.336.131    045.334.221  حساابت جارية مدينة 

   3.347.340.141    3.557.049.066   روض وسلف 

  3.820.161.069    3.060.058.656   

   98.701.188    97.097.848  إيداعات لد  مصارف أرصدة و 
  125.205.853    500.636.418  موجودات مالية ابلكلفة املطف ة

  639.934.086    421.749.019   

   0.400.077.555    3.666.227.895   
 دينةامل فوائدال -39

 غا يلي:يتكون هتا البند 
  غي مد قة(آذار ) 13 املنتهية يف ثالثة أشهرلفرتة ال   
   0203     0202  

 ل.س     ل.س    
   347.309.457    140.289.269  ودائع مصارف
 ودائع زابئا: 

   05.021.477    06.383.575  حساابت جارية 
   46.670.910    43.523.220  ودائع توفي 
   654.496.149    623.769.966  ودائع  جل وخاضعة إلشعار 

   669.450.541    706.170.758   
   4.647.475    5.117.427  دمينات نقدية

   3.236.879.239    878.349.692   
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 اسرتداد تصص خسائر ائت انية متو عة -02

 :يلييتكون هتا البند غا 
  )غي مد قة( آذار 13 املنتهية يف ثالثة أشهرلفرتة ال       
       0203     0202  
 ل.س.     ل.س.       

  08.285.846    51.246.340  مصروف تصص أرصدة لد  مصرف سورية املركزق
 ( 321.635.204) (  164.709)  مصروف تصص أرصدة لد  املصارف

   104.888     990.712  مصروف تصص إيداعات لد  املصارف
   76.338.054    -   اسرتداد تصص استث ارات مالية ابلكلفة املطف ة

   -     -    اسرتداد تصص فوائد مستحقة القبض
 :مصروف / )اسرتداد( تصص تسهيالت ائت انية مباشرة

 ( 04.459.787)   606.468.963   املرحلة ا وىل 
  66.478.759    13.593.168   املرحلة الثانية 
   36.051.465  ( 188.778.583)  املرحلة الثالثة 

 :مصروف / )اسرتداد( تصص تسهيالت ائت انية غي مباشرة
 ( 05.384.107)   3.665.038   املرحلة ا وىل 
    102.564    197.327   املرحلة الثانية 
 (  763.902)   -    املرحلة الثالثة 

   -   (  352.263)  ديون معدومة

     104.868.355    11.562.738   
 

 ةفالسه  ا ساسية واملخف حصة -30

  )غي مد قة( آذار  13 املنتهية يف ثالثة أشهرلفرتة ال   غا يلي:يتكون هتا البند 
   0203     0202  
  ل.س.     ل.س.   

   36.338.698.283    652.775.802  صايف ربح الفرتة

   50.522.222    50.522.222  املتوسط املرجح لعدد ا سه 

   127.20     30.42   حصة السه  ا ساسية واملخفضة
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   3020  
  سه امتوسط          

  رجح ابلفرتةامل   الفرتة/يوم   سه عدد ا   
  50.522.222  93   50.522.222 الفرتةابتداء  ما بداية السنة املالية وحىت هناية  سه عدد ا 

  50.522.222  93     0203آذار  13 ك ا يف  سه املتوسط املرجح لعدد ا 
 
 

   0202  
 متوسط ا سه          

  املرجح ابلفرتة   الفرتة/يوم   عدد ا سه   
  50.522.222  93   50.522.222 املالية وحىت هناية الفرتة عدد ا سه  ابتداء  ما بداية السنة

  50.522.222  93     0202آذار  13املتوسط املرجح لعدد ا سه  ك ا يف 
 
 ما يوازق النقدو النقد  -00

 يت لف هتا البند غا يلي:

  )غي مد قة( آذار 13 املنتهية يف ثالثة أشهرلفرتة ال  
   0203     0202  
 ل.س.     ل.س.   

 تستحق خالل ثالثة أشهرنقد وأرصدة لد  مصرف سورية املركزق 
   17.409.837.035    89.674.685.269   )عدا اإلحتياطي اإللزامي علك الودائع( 

  45.097.864.672    70.579.982.258  تستحق خالل ثالثة أشهرأرصدة لد  مصارف 
 ( 12.620.125.208) ( 14.013.525.386) تستحق خالل ثالثة أشهرينـزل ودائع مصارف 

   308.201.359.943    50.305.176.857   
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 ذات العال ةع ليات ا طراف  -10

 يلي: يتكون هتا البند غا
 بنود بيان الوضع املايل -أ

 اجمل وا ك ا يف   )غي مد قة( 0203آذار  13 ك ا يف  
  كانون ا ول  13      أعضاء  ل        مسامهون تتلكون أكثر  
   )مد قة( 0220   اجمل وا   وكبار املوظفني دارةاإل   الشركات احلليفة    ما ا سه  %5ما   

  ل.س.   ل.س   ل.س   ل.س   ل.س  
 احلساابت املدينة 

  37.203.489.561  3.911.075.467  -   31.382.038  3.902.295.049 أرصدة لد  املصارف
  00.010.604.343  16.671.456.222  -   -   16.671.456.222 املصارفودائع  جل لد  

  1.725.419   004.462  -   -    004.462 فوائد مستحقة غي مقبوضة
 18.591.775.729  31.382.038   -  18.626.955.907  19.057.839.341  
 ( 0.617.862.651) ( 0.542.843.177)  -   -  ( 0.542.843.177) تصص اخلسائر الئت انية املتو عة

 16.250.914.110  31.382.038   -  16.266.334.552  16.639.958.492  
 احلساابت الدائنة 
  054.411.777  060.822.767  060.822.767  -   -  ودائع الزابئا

   314.291   392.184   392.184  -   -  فوائد مستحقة وغي مدفوعة
  -   -  060.993.353  060.993.353  054.567.872  

 

 بنود بيان الدخل -ب
 الثالثة أشهر  لفرتةاجمل وا   )غي مد قة( 0203آذار  13 املنتهية يفلفرتة الثالثة أشهر   
  آذار  13 يفاملنتهية       أعضاء  ل        مسامهون تتلكون أكثر  
   0202   اجمل وا   وكبار املوظفني دارةاإل   الشركات احلليفة   ما ا سه  %5ما   

  ل.س.   ل.س   ل.س   ل.س   ل.س  
  63.974.349  39.446.414  -   -   39.446.414 فوائد دائنة

  975.065 ( 573.914) ( 573.914)  -   -  فوائد مدينة  

ابستخدام أسعار و  احلليفة ض ا النشاطات العتيادية املس وحة لل صرفالشركات و ما ا سه   %5ما  مسامهون تتلكون أكثر ام املصرف بتعامالت مع 
 الفوائد التجارية.و  الع الت

 )دولر أميكي(. %2.4)دولر أميكي( أما أدىن معدل فبلغ  %2.4 ا طراف ذات العال ةبلغ أعلك معدل فائدة علك الودائع لد  
 

 إن منافع اإلدارة التنفيتية العليا هي كالتايل:
  آذار  13 املنتهية يف ثالثة أشهرلفرتة ال    
  )غي مد قة(0202      )غي مد قة(0203    
  ل.س.     ل.س.    

  01.871.213    08.648.522  رواتم ومكافآت 

 تعويضات. أق  دارةيتقاضك أعضاء  ل  اإل ول دارةل يوجد  روض غنوحة  عضاء  ل  اإل
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 إدارة املخاطر -04

املخاطرا  ةيواجه مصرف فرنَسـبنك سورية ما خالل غارسة نشاطه املصريفا عددا  ما املخاطر اليت يقوم بتحديدها و ياسها ومتابعتها ض ا إطار إلدار 
 ينسج  ومتطلبات مصرف سورية املركزق وأفضل املعايي وامل ارسات املصرفية يف هتا اخلصوو.

 املخاطر و ياسها ومتابعتها ومرا بتها بشكل مست ر. فهته املخاطر  د يكون ضا دثيا  سلبيا  علك أداء املصرفتش ل ع لية إدارة املخاطر التعرف علك 
وال ملواجهة مواست راريته يف حال است رارها وعدم معاجلتها. ك ا تش ل إدارة املخاطر كيفية إدارة وتوزيع رأس املال بشكل فّعال يض ا كفاية هته ا 

 .تعّرض ضا املصرفاملخاطر اليت ي
 :إدارة املخاطر إسرتاتيجية
 احملددة املستوايت ض ا هائبقا ام والت كد ومتابعتها ومرا بتها و ياسها اليت يتعرض ضا املصرف املخاطر وفه  بتحديد إدارة املخاطر إسرتاتيجية تتلخص
 .املال رأس لكع والعائد املخاطر بني ا مثل التوازنإىل  للوصول املخاطر لتقليص الالزمة اإلجراءات واختاذ واملقبولة

 حثيثة مواكبةو  صرفاامل ضا يتعرض اليت املخاطر ملواجهة ا موال هته كفاية يض ا فعال بشكل املال راس إدارة وتوزيعتتض ا اإلسرتاتيجية أيضا  و 
 .وتعديلها ومرا بتها تهاومراجع ض نهاأو  هبا التعامل املس و  احلدود  ديدا ابإلضافة إىل وتركزاهتا واملالية التجارية ومنتجاته املصرف أع ال لتطور

إدارة  يف املصرفية وامل ارسات املعايي وأفضل ابزل جلنة وتوصيات املركزق سورية ومصرف والتسليف النقد  ل  متطلبات مع اإلسرتاتيجية هته وتنسج 
 .املصرفية املخاطر

ئت انية الستث ارية لتحقيق التوازن ا مثل ما بني العائد علك الستث ار لصاحل املصرف وعامل املخاطر السياسات الك ا تسعك إدارة املخاطر ما خالل 
 .اليت يتعرض ضا املصرف ما خالل هته امل ارسات

 :إبدارة املخاطر اإلدارة واإلدارة العليا  ل  مسةوليات
 مسةولية  ل  اإلدارة يف إدارة املخاطر *

 :يلي ما عاتقه علك يقع حيث.املصرف إدارة تاطر عا املصاحل وأصحاب املسامهني أمام ا ول اإلدارة املسةول  ل  يعترب
 املصرف يف إدارة املخاطر مديرإىل  ابإلضافة اإلدارة املخاطر مستقلة وحدة تشكيل. 
  املصرف يف العاملة املستوايت كافة علك وذلك أشكاضا بكافة إدارة املخاطر ثقافة وتعزيز فه. 
 التنفيتيني اإلدارة غي  ل  أعضاء ما أعضائها معظ  يكون إدارة املخاطر جلنة تشكيل علك الع ل. 
 هبا القبولأو    لها لل صرف تكا اليت املخاطر مستوايت  ديد. 
 إدارة املخاطر ع ل إجراءات دليل علك املصاد ة. 
 املخاطرإدارة  جلنة  بل ما املعدة أنواعها بكافة املصرف إلدارة تاطر العامة السياسة علك دوراي   املصاد ة. 
 لل صرف اإلدارة العليا مسةوليات علك الت كيد: 

  التكنولوجية ا نظ ةو  الكفء الكادر ااإلجراءاتو  السياسات االع ليات االتنظي ي اضيكل فيها مبا وكافية مالئ ة أساسية بنيةدسي  وإجياد 
 .يهاعل املصاد  املخاطر وسياسات وحدود ينسج  مبا املخاطر (وضبط متابعةا  ياسا وحصر  ديد) وابست رار تكفل اليت
  التعرضات اإلدارة عا  ل إىل  مباشرةتقارير  تقدمي علك الع ل مهامها أحد يكون واليت إلدارة املخاطر مستقلة  تية بنيةدسي  وإجياد 

 .املوضوعة احلدود علك والتجاوزات
 بصالحيات تعلقي في اا داء  تقيي  هبدف وذلك لل خاطر التعرضات حول وإدارة املخاطر اإلدارة العليا  بل ما تعد دورية تقارير استالم 

 .عليها املوافق املخاطر
 اإلدارة   ل  علك اذلك علك عالوة .مستقلة تد يقأو  مراجعة علك ابلعت اد وذلك وإدارة املخاطر اإلدارة العليا فعالية ملد  الدورية املتابعة 

 املالحظات علك بناء   كوذل إدارة املخاطر نظام فعالية وزايدة بتحسني والكفيلة املناسبة التصحيحية اإلجراءات كافة ومتابعة اختاذ علك الع ل 
  .ملهامه  غارسته  نتيجةب احلكومة مفوضية مرا م وتقارير االداخلي التد يق وتقارير املصرف يف إدارة املخاطر تقارير يف الواردة والتوصيات
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 املخاطر إدارةمسةولية جلنة  *

 دائرةإلضافة إىل مدير اب مت تشكيل جلنة إلدارة تاطر تض  أعضاء غي تنفيتيني ما أعضاء  ل  اإلدارة ما ذوق اخلربة يف إدارة املخاطر املصرفيةا
 إدارة املخاطر.

إلضافة اب املصرف لرس  و ديد سياسات إدارة املخاطر املرتبطة ابلنشا  القائ  لل صرفاصل مع دائرة إدارة املخاطر يف اتع ل اللجنة بشكل متو 
 إىل تلك املتعلقة اق نشا  أو منتج مصريف جديد.

 تت كد اللجنة ما  يام اإلدارة العليا ابملعاجلة الفورية  ق جتاوزات يت  التقرير عنها ما  بل إدارة املخاطر.

 :إدارة املخاطر يف اإلدارة العليا مسةولية *
 كعل الع لابإلضافة إىل  ةمست ر  بشكل املصرف ضا يتعرض اليت املخاطر كافة إلدارة ومتابعة الالزمة البىن كافة إجياد علك املصرف اإلدارة يف تع ل
ا والصالحيات املهام فصل يض ا مباا واضح بشكل والصالحيات املسةوليات  ديد علك تساعد تنظي ية وتططاتا إجراءاتا سياسات وضع
 صلاالتو   نوات  ديد خالل ما اثنية جهة ما الداخلي الضبط نظام ويفعل اجهة ما ا  سام تتلف بني املصاحل يف تعارضأق  لتجنم وذلك
 املخاطر اتيجيةإسرت  تنفيت علكك ا تع ل   املصرف ضا يتعرض  د اليت املخاطر أنواا كافة مواجهة يف مباشر بشكل يساه  التق مرا ا اإلدارق
 .احملددة املخاطر سقوف مع يتفق مبا ااإلدارة  ل   بل ما املعت دة

 املخاطر  ياسأنظ ة تقارير و 
ارة لر ابية إىل جلنة إدا تقوم دائرة إدارة املخاطر اداء مهامها ابستقالليةا وهي اتبعة اع اضا للجنة إدارة املخاطر بشكل مباشر. ك ا تقوم إبعداد تقاريرها

 .املخاطرة املنبثقة عا  ل  اإلدارة وإىل اإلدارة التنفيتية
 حبيته.ر أنشطة مصرف "فرنسبنك سورية"  توق عدد ما املخاطر وضتا فإن إدارة املخاطر بشكل فعال تعترب ا ساس يف احملافظة علك متانة املصرف و إن 

شكل سلم علك أداء ب إن ع لية إدارة املخاطر تش ل التعرفا القياسا اإلدارة والر ابة املست رة علك املخاطر املالية وغي املالية اليت ما امل كا أن تةثر
 املصرف ومسعتها إضافة إىل ض ان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل ا مثل للعوائد مقابل املخاطر. 

 صرف  ت ا نواا الرئيسية التالية:تندرج تاطر امل
 تاطر الئت ان -

 تاطر السو  -

 تاطر السيولة -

 املخاطر التشغيلية -

 تاطر اللتزام -

أفضل و  إن إدارة املخاطر لد  املصرف تسي وفق مبادئ رئيسية وحاك ية تاطر تنسج  مع حج  نشاطاته وتعقيد ع لياته وتعلي ات السلطات الر ابية
طر اامل ارسات الدولية هبتا اخلصوو. تت ثل تلك املبادئ بشكل أساسي بتوجيهات واسرتاتيجيات  ل  اإلدارة يف إدارة املخاطر وسياسات املخ

 املعت دة ما  بله إضافة إىل استقاللية دائرة إدارة املخاطر. 
سفة لختضع سياسات إدارة املخاطر لد  املصرف للتطوير املست ر لتواكم كافة املستجدات والن و يف اع ال املصرف والتوسع يف خدماتها ك ا أن ف

ة الشرافية علك احلك  علك ا مور ووجود دليل واضح للصالحيات موضوا ما  بل إدارة املخاطر لد  املصرف مبنية علك املعرفة واخلربة و درة اإلدار 
  ل  اإلدارة.

: تنش  املخاطر الئت انية عا ختلف أو عجز الطرف ايفخر عا الوفاء ابلتزاماته جتاه املصرف غا يةدق إىل حدوث خسائرا وعادة املخاطر الئت انية -أ
يت  تقيي  تاطر الئت ان للع الء دوراي  بناء   .الئت انية وهي تاطر تعثر الطرف املقابلا تاطر التسويةا وتاطر البلد يت  متييز ثالث أنواا  ت املخاطر

 .0239شبا   34/ م.ن اتريخ 4علك معايي مالية وغي مالية ومةشرات تصنيف الديون الواردة يف القرار 
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 بشكل فعال هي:إن العوامل ا ساسية إلدارة تاطر الئت ان 
 إجياد بيئة مناسبة إلدارة املخاطر الئت انية -

 الع ل ض ا إطار واضح وسلي  لل وافقات والصالحيات. -

 .احملافظة علك إدارة إئت ان مالئ ةا وتوفي آليات وأدوات للقياس والر ابة -

 .الت كد ما وجود ضوابط كافية علك إجراءات إدارة املخاطر الئت انية -

يقوم املصرف بوضع سياسة ائت انية واضحة تتض ا سقوف ملبالغ التسهيالت الئت انية امل نوحه )فرد أو مةسسة( و  وا التسهيالت  ولتحقيق ما ذكر
إضافة إىل  االئت انية لكل  طاا وكل منطقة جغرافية. يع ل املصرف علك مرا بة تاطر الئت ان ويع ل ابست رار علك تقيي  الوضع الئت ان للع الء

 .حصول املصرف علك ض اانت مناسبة ما الع الء

اطر خحيرو املصرف علك جودة ع لية التسليف والتعامل مع الع الء املت يزيا ما خالل الع ل علك ختفيض احت الت التعثر هبدف السيطرة علك امل
ية رة الع يل علك السداد. ك ا يت  اعت اد إجراءات ر ابالئت انيةا وذلك إبجراء الدراسات الئت انية املع قة و ديد نقا  القوة والضعف ومد   د

ومتابعة مست رة للتسهيالت امل نوحة مبا يكفل مصلحة املصرف. ك ا حيرو املصرف علك أن تكون نسبة )املخاطر علك العائد( هي ض ا النسم 
 .غيلوإجراءات إدارة تاطر الئت ان والسو  والسيولة والتش املثلك لل صرف. هتا وصاد ت جلنة إدارة املخاطر املنبثقة عا  ل  اإلدارة علك سياسات

 توصيات سياسة املنح:
وما انحية أخر ا يتّ  تنفيت ع ليات الستعالمات  .know your customerيلتزم املسةولون عا منح الئت ان بتطبيق مبدأ "اعرف ع يلك" 

باا أفضل امل ارسات تالئت انية ما  بل ا طراف املرخص ضا  انوان  وأصول  القيام بتلكا مع مراعاة كافة القوانني وا نظ ة ذات العال ة يف سوريةا مع ا
 املصرفية يف هتا اجملال. 

حة يف  طاا الشركات و طاا الشركات املتوسطة والصغية احلج ا ابإلضافة إىل  روض التجزئة و روض ك ا يت  متابعة القروض والتسهيالت امل نو 
 .السيارات والقروض السكنية

 :توصيات سياسة التصنيف الئت ان ومتابعة القروض املتعثرة
ك ا يت    .0239 شبا  34( الصادر عا  ل  النقد والتسليف بتاريخ /م.ن4يت  الت كد ما اللتزام بتطبيق مبادئ التصنيف الئت ان وفق القرار )

راءات إىل تسوايت مع الع الءا مع ا خت بعني العتبار إىل ضرورة  يام املصرف مبباشرة اإلج ض ا املرحلة الثانية والثالثةالت كيد علك متابعة الديون 
 .املصنفة ض ا املرحلة الثالثة ن غي املنتجةالقضائية والتنفيت علك كافة الض اانت املتختة لقاء الديو 

 ىن.ض ما املخاطر احملت لة إىل احلد ا ديتخفالك ا تع ل إدارة املصرف بشكل دائ  علك القيام بتنفيت التوصيات لض ان حقو  املصرف و 
 توصيات حول تركز املخاطر الئت انية:

يع يف حيث حج  التسهيالت مبا يتوافق مع أفضل امل ارسات الدولية. ك ا يع ل علك التنو يع ل املصرف علك احلد ما الرتكيز يف زابئا التسليف ما 
 احملفظة الئت انية ما حيث النشا  ال تصادق والض اانت املقدمة مبا يتوافق مع الظروف الراهنة.

صادية واملالية دارة بتقيي ها علك   وعة ما املةشرات ال تهتا وتقوم اإلدارة دوراي  بتقيي  مد   درة املصرف علك الست رار يف الع ل حيث اعت دت اإل
لع لا ويسعك لتحسني ابوالتشغيلية. وابلرغ  ما حالة عدم الستقرار اليت متر هبا اجل هورية العربية السوريةا فإن املصرف تتلك املوارد الكافية لالست رار 

 .يف سورية تصاديةوللقطاعات ال  مصلحة لل صرفا داء املصريف ملا فيه ما 
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 تش ل إجراءات إدارة املخاطر الئت انية ما يلي:
  ديد الرتكزات الئت انية والسقوف: .3

 تتض ا السياسة الئت انية نسم حمددة وواضحة للحد ال صك امل كا منحه  ق ع يل أو   وعة مرتابطة ما الع الء وذلك حسم نسم الرتكزات
يفا ك ا أن ر املقرة ما  ل  النقد والتسليف ابإلضافة إىل وضع سقوف للقطاعات ال تصادية أو املناطق اجلغرافيةا ونوا التسهيل وطبيعة املنتج املص

 هناك سقوفا  حلج  الئت ان امل كا منحه ما  بل كل مستو  إدارق.
 . التصنيف الئت ان للع الء: .0

مبوجم منهجية احتساب لل خصصات تقوم علك مناذج اخلسائر ( IFRS 9) 9املعيار الدويل للتقارير املالية ر   طبيق إّن فرنَسـبنك سورية ملتزم بت
طر املصارف ااملقدرة لل خاطر الئت انية الناجتة عا الشركاتا واملةسسات املتوسطة والصغية احلج ا والتجزئةا ابإلضافة علك املخاطر السيادية وت

 املاليةا وذلك بدل  عا منهجية الحتساب اليت كانت تقوم علك اخلسائر احملققة لل حفظة الئت انية.وتاطر ا دوات 
 /م.نا وهي تش ل البنود التالية:4امللحقة ابلقرار ر    "9الدويل ر    املالية متوافقة مع تعلي ات معيار التقارير املوضوعة اإلجراءات إنّ 

 .Sovereignالئت انية جتاه احلكومات وبنوكها املركزية  التعرضات -3
 .3التعرضات الئت انية جتاه البنوك واملةسسات املالية اخلاضعة ملتطلبات رأس املال التنظي ي وفق ابزل  -0
(ا 1ي وفق ابزل الئت انية للشركات املالية اليت ل ختضع ملتطلبات رأس املال التنظي  التعرضات الئت انية جتاه الشركات )مبا يف ذلك التعرضات -1

 اليت تقس  احملفظة إىل مخ  حمافظ فرعية تت ثل يف:  
  متويل املشاريع(Project Finance). 
  متويل ا صول(Object Finance). 
  متويل البضائع واملخزون واملدينني(Finance Commodities). 
  يل العقارات املنتجة للدخل متو(Income Producing Real Estate). 
 متويل العقارات التجارية ذات التغي العايل يف ا سعار (High-Volatility Commercial Real Estate). 

 .(Small and Medium Entities)التعرضات الئت انية اجتاه الشركات واملشاريع الصغية واملتوسطة   -4
 هي: ا وتقس  هته احملفظة اىل ثالث حمافظ فرعية(Retail Exposure)زئة تعرضات التج -5

  القروض السكنية(Residential Mortgage Loans). 
  تسهيالت التجزئة املتجددة(Revolving Retail Exposures). 
 . حمفظة متويالت التجزئة ا خر 

ا وإصدار التوصيات 9 تت ّثل مسةولية دائرة إدارة املخاطر ابختاذ اإلجراءات الالزمة لربط السياسات اخلاصة إبدارة تاطر الئت ان مع متطلبات املعيار ر  
ا خر  املسةولة  املالية والدوائرالالزمة لض ان سي وفعالية املنهجيات وا نظ ة املستخدمة ومتابعة تطويرهاا ودمني التصال الالزم مع دائرة اإلدارة 

ملالية يف ا عا ا نشطة التشغيليةا وذلك لض ان احلصول علك مدخالت ع لية لتقيي  اخلسائر الئت انية املتو عة بشكل مالئ ا وإلبالغ دائرة اإلدارة
 الو ت املناسم وابلد ة املطلوبة. 

طبيق املعيار د  التزام اإلدارة التنفيتية وسائر الدوائر املعنية ابلسياسات واإلجراءات املتعلقة بتتقوم دائرة التد يق الداخلي إبجراء تقيي  دورق مستقل مل
تو عة ملا وخاصة اإلجراءات املتعلقة بتصنيف املوجودات املالية وتبويبها واللتزام بن اذج الع ال املعت دةا ومنهجية حساب خسائر الئت ان ا9ر   

عالية سارة يف حال التعثرا ابإلضافة اىل أنظ ة الضبط الداخلي املتعلقة آبلية احتساب اخلسائر الئت انية املتو عةا وإىل اختبار فوالتعرض عند التعثر واخل
 ا.هب نظام التصنيف الئت ان الداخلي وأنظ ة تقيي  و ياس اخلسائر الئت انية املتو عة وصالحية الن اذج وا نظ ة املستخدمة وتقيد املصرف
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 جهة: 9يلتزم  ل  إدارة املصرف هبيكل حوك ة يتالءم مع تطبيق متطلبات املعيار ر   
ائر الئت انية سالت كد ما  يام اإلدارة التنفيتية ابختاذ كافة اإلجراءات املطلوبة لتعزيز وتطوير البىن التحتية الالزمة لتلبية متطلبات احتساب اخل -3

مناذج داخلية أو شراء أنظ ة ما مورديا خارجيني  غراض تفعيل نظام التصنيف الئت ان الداخلي واحتساب  املتو عةا مبا يف ذلك بناء وتطوير
 معامالت اخلسائر الئت انية املتو عة وفق املنهجيات اليت يعت دها املصرف يف هتا اخلصوو.

 خي عا مالئ ة وحصافة غارسات إدارة تاطر الئت ان املصاد ة علك كافة السياسات واإلجراءات اضامة ذات الصلةا وأن يكون املسةول ا -0
يف املصرف ومتانة وفعالّية بيئة الضبط الداخلي ذات العال ة لديه ومبا يض ا كفاية املةوانت اخلاصة واحتساهبا مبا يتسق مع السياسات 

 .9واإلجراءات الداخلية املعت دة ومتطلبات هته التعلي ات واملعيار ر   
يام الوظائف املستقلة بكل تد يق وتقيي  وخربة للت كد ما صالحية وفعالية ا نظ ة والن اذج املستخدمةا ومد  اللتزام الت كد ما   -1

 ابلسياسات واإلجراءات املعت دة.
ر املنبثقة عنه طغارسة دوره الشرايف والطالا علك كافة اجملرايت عا كثم وتقيي  النتائج واملخرجات ما خالل تفعيل دور جلنة إدارة املخا -4

يف هتا اخلصووا وكتلك ما خالل جلنة التد يق اليت متارس دورها يف معاجلة ترجات ع ليات التد يق الداخلي واخلارجي وأن تكون مسةولة 
 .9عا التحقق ما كفاية املةوانت اخلاصة وفقا  ملتطلبات هته التعلي ات واملعيار ر   

يق وجلنة اللتزام ومكافحة غسل ا موال ومتويل اإلرهاب املنبثقني عا  ل  إدارة املصرف ابلت كد ما حسا تطبيق إدارة املخاطر وجلنة التد  وتقوم جلنة
ا كّل حبسم اختصاصه وحبسم املهام الر ابية للدوائر التابعة لتلك اللجانا وذلك ابإلضافة اىل مهامه  ابطالا  ل  اإلدارة علك كافة 9املعيار ر   

 دته يف غارسة دوره الشرايف.املعطيات ملساع
)ا سوأ( وفق  32)ا فضل( إىل  3ك ا يقوم املصرف بتصنيف الع الء داخليا  ابعت اد نظام تصنيف ائت ان داخلي مكّون ما عدة درجات ما 

 خاطر. خالل دائرة إدارة املمالئته  الئت انية والتزامه  ابلسداد عرب استخدام معايي مالية وغي مالية حبيث يتّ  مراجعته وتقيي ه ما 
 درجات  وطية. 7إىل  5درجات استث اريةا وما  4إىل  2تعترب الدرجات ما 

  ىل و إّن اخنفاض التقيي  الداخلي ثالث درجات )مثال ا ما الدرجة ا وىل إىل الدرجة الرابعة(ا يوجم ختفيض التصنيف الر ايب ما املرحلة ا
 ة إىل الثالثة.إىل الثانية أو ما املرحلة الثاني

  الدرجات التحوطية( واخنفض درجة واحدةا يتّ  ختفيض تصنيفه الر ايب  7إىل الدرجة  5يف حال كان التقيي  الداخلي للع يل ما الدرجة(
 ما املرحلة ا وىل إىل الثانية أو ما املرحلة الثانية إىل الثالثة.

 ا يةدق اىل ختفيض التصنيف الر ايب للع يل ما املرحلة 5اىل  4 وطيةا أق ما  إّن اخنفاض التقيي  الداخلي ما درجة استث ارية اىل درجة
 ا وىل اىل الثانية أو ما املرحلة الثانية اىل الثالثة. 

  ا ُيصّنف يف املرحلة الثالثة )ديون متعثرة(. 32أو  9أو  8يف حال كان التقيي  الداخلي للع يل 
 :تعريف حالة التعثّر
ل عايي ليكون فيها الع يل عاجزا  عا الوفاء ابلتزاماته جتاه املصرفا إما نتيجة تدهور أع اله أو لعدم رغبته يف السداد. وبناء  عليه ووفقا  هي احلالة اليت 

 :الدولية ذات الصلةا تكا توصيف حالة التعثّر وفقا  إلحد  احلالت التالية
 .صرف دون اختاذ أية إجراءات حبقهعدم  درة أو رغبة الع يل يف سداد التزاماته جتاه امل (3
 .إعالن الع يل إفالسه أو وضعه  ت التصفية (0
 :يوم وأكثر علك واحدة غا يلي 92مضي  (1

 .استحقا  الديا أو أحد أ ساطه أو فوائده 3.1
 .انكشاف احلساابت اجلارية  ت الطلم 0.1
  .انقضاء اتريخ جتديد التسهيالت الئت انية املتجددة 1.1
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 .املطالبات النامجة عا احلساابت خارج امليزانية نيابة عا الع الءا دون أن يت  سدادهادفع  4.1
 .مجود احلساب اجلارق املديا 5.1
 .أكثرمنه أو  %32جتاوز السقف امل نو  للحساب اجلارق املديا بنسبة  6.1

 .لة ا صوليةعدم التزام الع يل بشرو  إعادة اضيكلة مرتني متتاليتنيا أو بشرو  إعادة اجلدو  (4
جاوز تعدم التزام الع يل بشرو  التعرضات اليت مت  سني تصنيفها الئت ان وإخراجها ما املرحلة الثالثة وذلك يف حالة املستحقات اليت مل ت (5

 يوم. 382مدة الت خر عا سدادها 
 التايل:وابلتايلا جيم أن يتطابق التقيي  الداخلي والتصنيف الئت ان الر ايب حبسم اجلدول 

التقيي  الداخلي احملّدث للع يل  املرحلة
(override) 

 تصنيف
 مصرف سورية املركزق

 منتج
 ا وىل: تاطر ائت انية منخفضة

 7و 6و 5و 4و 1و 0و 3
3 

 0 الثانية: تاطر ائت انية غي منخفضة
 1 32و 9و 8 الثالثة: متعثرة غي منتج

 
 والفصا  عنها للجهات الر ابيةا بناء  علك املعادلة التالية:ويتّ  تكويا املخصصات الالزمة 

ECL = EAD* LGD * PD*DF 
 ECL Expected Credit Lossاخلسائر الئت انية املتو ّعة:  -
 EAD Exposure At Defaultالتعّرض عند السداد:  -
 LGD Loss Given Defaultاخلسارة عند التعثّر:  -
 PD Probability of Defaultإحت الية التعثّر:  -
 DF Discount Factorعامل اخلص :  -

 
 أساليم ختفيف املخاطر:  .1

 تعت د ع لية إدارة املخاطر يف املصرف علك العديد ما ا ساليم ما أجل ختفيف املخاطر منها:
 ت رة.بصورة مسالض اانت وحسم  ابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لالئت ان امل نو  واليت يت  مرا بتها وتقيي ها  -
 إتباا نظام اللجان يف منح الئت ان وتعت د علك حج  حمفظة الع يل والستحقا  ودرجة تاطرة الع يل. -

ات علك ر إن التنويع يف احملفظة هو مبدأ أساسي يف ختفيف تاطر الئت انا حيث تتض ا خطة املصرف السنوية التوزيع املستهدف لالئت ان والستث ا
 سوا  تتلفة مع الرتكيز علك القطاعات الواعدةا ك ا يوجد لد  املصرف نظام لتصنيف تاطر القطاعات ال تصادية.عدة  طاعات وأ

 :املقبولة الض اانت
 .حمددة ومعايي أس  فقو  تقي ها وإعادة وتقسي ها  بوضا يت  واليت الئت انا تاطر لتخفيف املقبولة الض اانت أنواا علك إدارة املخاطر جلنة صاد ت
 .وغيها والرواتم والسيارات املصرفية الكفالتو  النقدية والض اانت والسكا واملبان العقارات رهون:الض اانت أنواا وأبرز
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 :املخاطر لقياس املتبعة الطر 
 :املخاطر أنواا ما نوا كل حبسم التالية الطر  ما كل علك املخاطر ملواجهة اخلاصة ا موال احتساب عند إدارة املخاطر دائرة تعت د
 .الئت ان تاطر ملواجهة اخلاصة ا موال لحتساب :املبسطة املعيارية الطريقة
 . السو  تاطر ملواجهة اخلاصة ا موال لحتساب :املعيارق املنهج
 . التشغيل تاطر ملواجهة اخلاصة ا موال لحتساب :ا ساسي املةشر أسلوب

 ومتابعته:دراسة الئت ان والر ابة عليه 
لت كد ما ايقوم املصرف بتطوير السياسات واإلجراءات الالزمه لتحديد أسلوب دراسة الئت ان واحملافظة علك حيادية وتكامل ع لية اختاذ القرارات و 

 انية تتض ا وضع صالحيات الئت أن تاطر الئت ان يت  تقيي ها بد ة واملوافقة عليها بشكل صحيح ومتابعة مرا بتها ابست رار. إن اإلطار العام للسياسة
 لل وافقة الئت انيةا توضح حدود الئت ان وأسلوب  ديد درجة املخاطر. 

سهيالت وانتهاء تتتوىل ع لية إدارة تاطر الئت ان وظيفة منفصلة لض ان التنفيت املناسم للع ليات الئت انية والر ابة الفعالة علك مدد الستحقا  لل
 قيي  الض اانت.صالحيات احلدود وت

 املخاطر السو ية: -ب

ام ابلسقوف احملددة ز إن مرا بة مجيع أنواا املخاطر السو ية تت  بشكل دورق عا طريق املرا بة املست رة للتقارير الداخلية واخلارجية ويت  الت كد ما اللت
 اإلدارة.وفق  رارات  ل  النقد والتسليف والسقوف الداخلية املعت دة ما  بل  ل  

لوابتا ط دد ع لية إدارة تاطر السو  كيفية التعامل مع مجيع أنواا املخاطر السو ية اليت  د تنج  عا ع ليات املصرفا سواء يف ا صول أو امل
ويف كل ا و اتا  توذلك عند تغي أسعار الفوائد أو أسعار الصرف. هتا ابإلضافة إىل الت كد ما توفر سيولة وفق النسم املقبولة ما كافة الع ال

ئ ملواجهة ر حيث يقوم املصرف بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر الض اانت امل كا استع اضا عند احلاجة. ك ا متت املصاد ة علك خطة الطوا
املوجودات  دها إدارة املصرف وجلنة إدارةطار العام للسياسة اليت تعت تاطر السيولة ما  بل جلنة إدارة املخاطر املنبثقة ما  ل  اإلدارة لتكون اإل

 واملطلوابت يف اختاذ القرارات ملواجهة أق طارئ علك سيولة املصرف.

 :تففات تاطر السو 
خطك م أن تتجييستخدم املصرف نظاما  داخليا  لتقدير تاطر السو  واحلدود القصو  للخسائر املتو عةا وفقا  لفرضيات متعلقة بتغيات السو  واليت ل 

 .وأفضل امل ارسات العاملية احلدود املوضوعة ما  بل اجلهات الر ابية
اطر السو  اليت ما فهته تُعترب إحد  مصادر ت يتعرض املصرف ملخاطر ع ليات القطع الناجتة عا دثي تقلبات أسعار القطع علك وضعه املايلا د و 

لتنسيق اللية السورية الع لة الرئيسية للتعامل. وهبدف التخفيف ما هته املخاطر تقوم دائرة اخلزينة اب املصرف يعتربامل كا أن يتعّرض ضا املصرف ك ا 
لت كد ما عدم جتاوز ا املباشر مع دائرة احملاسبة والر ابة املالية مبرا بة مراكز القطع ا جنبية الثالث )التشغيلي والبنيوق واإلمجايل( بشكل مست ر لض ان

ا املتعّلق ابعت اد التعلي ات اخلاصة مبراكز القطع ا جنم. ك ا 4/0/0228اتريخ  160وو عنها وفقا  لقرار  ل  النقد والتسليف ر   احلدود املنص
 .تقوم دائرة إدارة املخاطر ما ض ا مهامها مبتابعة مراكز القطع ابلتعاون مع الدائرتني املتكورتني

 .راكز القطع ا جنم  غراض املضاربةا وإمنا  غراض التداول حلساابت ع الئه حصرا  ن املصرف ل يقوم بع ليات  طع ض ا مأك ا 
د سياسة عدم  ك ا يستث ر املصرف اب دوات املالية بسياسة رشيدة ما حيث العائد املض ونا ما دون التوّجه إىل ا دوات املالية عالية اخلطورة. ويعت

 تحقا  والقطاا ال تصادق. ويقوم مبتابعة مست رة لستث اراتها ومقارنة رحبيتها مع مردود أدوات مالية مشاهبةالرتّكز ما حيث بلد املنش  والع لة والس
 .ض ا فئة اخلطورة ذاهتا
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 :السيولة تاطر -ج

ه عند استحقا ها و/أو متويل التزاماتتنتج تاطر السيولة عا عدم  درة املصرف علك توفي مصادر الت ويل الالزمة لتنفيت يف سيا  نشاطه املصريفا  د 
ة اجلاهزة لمنو موجوداته. ويعت د املصرف للو اية ما تاطر السيولة اسرتاتيجية إلدارة موجوداته تقضي ابحملافظة الدائ ة علك نسم عالية ما السيو 

 .ملواجهة أق نقص يف مصادر الت ويل املصرفية
احلد ما  ويل وعليه يعت د سياسة هتدف إىل  فيز الودائع يفجال تتلفة وتوسيع  اعدة الع الء هبدفويعترب املصرف ودائع الزابئا مصدر رئيسي للت 

 .تاطر الت ركز يف الودائع. وحيتفظ املصرف بشكل عام بنسبة سيولة عالية  سبا   ق حركة سحوابت غي مسبو ة علك ودائعه 
لا وللحد يف السو  املصرفية ويفجال تتلفةا وذلك ملواجهة أق نقص مفاجئ يف مصادر الت وي ويسعك املصرف علك تنويع مصادر الت ويل املتوفرة لديه

 .ما فجوات الستحقا  بني املوجودات واملطلوابتا وكتلك للحد ما تاطر الفائدة
هبا وفق  رار  ل  سثنائية. ويت  احتساوتعت د إجراءات إدارة تاطر السيولة يف املصرف علك  ياس ور ابة السيولة علك أساس الظروف الطبيعية وال

. ك ا تت  املرا بة اليومية لوضعية السيولة وتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر الض اانت امل كا تسييلها عند 4/م ن/ب588النقد والتسليف ر   
 .احلاجة

حتياطي إلزامي حيتفظ اب عل ا  أن املصرف .غي مرتقم يف السيولة وبشكل عاما حيتفظ املصرف مبوجودات ذات  ابلية عالية للتسييل يف حال أق نقص
سياسة توظيف السيولة املتوفرة لد  املصارف  ه علكا إضافة إىل اعت اد%32منهاا واحتياطي إلزامي علك رأس املال بنسبة  %5علك الودائع بنسبة 

 .املراسلة يفجال  صية ويف أدوات استث ارية  ابلة للبيع
 التشغيلية: املخاطر -د

( اليت يت  إرساضا إىل وحدة إدارة تاطر التشغيل Incident Reportingتت  مرا بة تاطر التشغيل اليت يتعرض ضا املصرف ما خالل تقارير احلوادث )
(. "Risk and Control Self Assessment "RCSAعند و وا أق حدث تشغيليا وما خالل است ارة التقيي  التايت لل خاطر والضوابط )

وادث أو حلتقوم وحدة إدارة تاطر التشغيل إبعداد تقارير دورية عا تاطر التشغيل املصرّ  عنهاا حبيث يتض ا التقرير ايضا  توصيات لتاليف هته ا
تشغيل يتطلم تعاون تتلف ال التخفيف ما أثرها يف املستقبل. وما مث تت  متابعة تنفيت هته التوصيات ما  بل دائرة إدارة املخاطر. إن احلّد ما تاطر

تلف تدوائر املصرف وفروعه مع وحدة إدارة تاطر التشغيلا وهتا بدوره يتطلم بشكل أساسي الع ل علك نشر ثقافة إدارة املخاطر التشغيلية علك 
 .(0233دوائر وفروا املصرف )ا مر التق مت الع ل عليه بشكل مكثف منت العام 

ملخاطر هو ختفيف أثر املخاطر التشغيليةا ونشر ثقافة "التبليغ عا احلوادث يف الو ت املناسم" وض ان است رارية وسالمة وما أه  مهام دائرة إدارة ا
ما انحية أخر ا مت الع ل علك  ديث خطة است رارية الع ل لكافة السيناريوهات احملت ل حدوثها واليت تكا أن يتعرض . املوظفني يف مراكز ع له 

حبيث مت توفي مو ع بديل ملو ع الع ل ا ساسي لإلدارة العامة. ك ا مت القيام بتعيني مسةول بديل عا املسةول ا ساسي يف كل الدوائر ضا املصرفا 
 .ا ساسية يف اإلدارة العامةا ومت التدريم الالزم لل سةولني البدلء يف حال غياب أحد املسةولني ا ساسيني عا مركز الع ل

 :ملخاطر التشغيلاختبارات اجلهد 
واحملددة اب فراد والع ليات الداخلية والنظ   0تعت د اختبارات اجلهد ملخاطر التشغيل علك دراسة أسباب املخاطر حبسم التعريف املعت د يف ابزل 

بيعاتا أع ال ل الشركاتا جتارة ومواحلوادث اخلارجيةا ابإلضافة إىل املخاطر القانونية وتاطر الس عة. ك ا تعت د علك خطو  الع ل احملدد بـ "متوي
د يف اختبارات  التجزئة املصرفيةا أع ال مصرفية جتاريةا املدفوعات والتسوايتا خدمات الوكالةا إدارة املوجوداتا وأع ال الس سرة ابلتجزئة". ك ا يعت

 ل وسالمة مكان الع ل يف املصرفا العال ات مع اجلهد علك أنواا املخاطرا وهي: احتيال ما جهة داخليةا احتيال ما جهة خارجيةا غارسة الع
لي  وايفلية اإلدارية. سالع الءا الربامج املصرفية / املالية والع ليات اليوميةا تعرض أصول املصرف للضررا تو ف أو تعطل ا نظ ة اللكرتونيةا التنفيت والت

اب وعلك الكشفيةا والردعية( علك املخاطر املصر  عنهاا وتوزيعها علك ا سب ويش ل اختبار اجلهد جهوزية الضوابط املوضوعة )الو ائيةا التصحيحيةا
  .خطو  الع ل املتكورة آنفا  
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 :تففات تاطر التشغيل
( اليت "Risk and Control Self Assessment "RCSAاإلجراء الدورق لست ارة التقيي  التايت لل خاطر والضوابط ) (3يعترب املصرف أن )

( إجراء املتابعة الد يقة ما  بل دائرة إدارة املخاطر جل يع الدوائر والفروا 0الدوائر والفروا إبشراف دائرة إدارة املخاطرا ابإلضافة إىل )جتريها مجيع 
ا ره( ما أه  العوامل املةثرة للتخفيف ما حدوث املخاطر تشغيلية وما آاثIncident Reportingهبدف اإلبالغ الفورق عا احلوادث التشغيلية )

عيل وتقوية فويف املرحلة اليت تلي القيام ابإلجراءيا املتكورياا تتابع دائرة إدارة املخاطر مجيع املخاطر املصرّ  عنها عرب تقدمي ال رتاحات لت السلبية.
الوصول إىل القرار  ليلها هبدفالضوابط املوجودة علك تلك املخاطر و/أو ا رتا  وضع ضوابط جديدةا للت كا ما  ديد املخاطر الناشئة و ياسها و 

  .املناسم بش ن  بوضا أو إضافة ضوابط أو الت مني علك املخاطر

 :اضيكل التنظي ي لدائرة إدارة املخاطر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Functional Relationاخلط املنّقط يبنّي العال ة الوظيفية )
 (Hierarchical Relationاخلط العريض يبنّي العال ة اضرمية )

 
 
 
 
 
 
 

أعضاء  ل  اإلدارةا ول يزيد عدد ا عضاء التنفيتيني عا عضو واحدا ك ا أن رئي  اللجنة ما تتكون جلنة إدارة املخاطر ما اربعة أعضاء ما 
 ا عضاء املستقلني. تعقد اللجنة اجت اعات فصلية علك ا  ل وترفع تقاريرها إىل  ل  اإلدارة.
اطر الئت ان تقوم مبراجعة أداء اإلدارة التنفيتية يف إدارة ت وضعت اللجنة سياسة املخاطر مبا ينسج  مع  درة املصرف ومد   بوله لتح ل املخاطرا ك ا

نفيتها ما ت والسو  والسيولة والتشغيل وغيها. وتقوم اللجنة مبراجعة اسرتاتيجيات وسياسات إدارة املخاطر  بل اعت ادها ما  بل اجملل ا وتت كد ما
  بل اإلدارة التنفيتية.

عة املخاطرا واستقاللية موظفيها عا ا نشطة اليت ينج  عنها   ل املصرف لل خاطرا وتقوم مبراجدارة   الكافية إلك ا تض ا اللجنة توافر املوارد والنظ
 املخاطر.إدارة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر اليت يتعرض ضا املصرف وحج هاا وأنشطة 

  

  ل  الدارة

 عاماملدير ال

 اللجان املنبثقة ما
  ل  الدارة

 املخاطردائرة إدارة 

 وحدة تاطر الئت ان

 وحدة تاطر السو 

 وحدة تاطر التشغيل

 جلنة إدارة املخاطر
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املخاطرا دارة إاجملل  وتقدم إحصائيات خبصوو املخاطر اليت يتعرض ضا املصرف والتغيات والتطورات اليت تطرأ علك إىل  ترفع اللجنة تقارير دورية
 .املخاطر ابملعايي املوضوعة ما  بل جلنة ابزلا واملتعلقة مبخاطر الئت ان والسو  والسيولة والتشغيل وغيهاإدارة وترا م مد  التزام 

أخر  لل سامهة يف إدارة املخاطرا منها اللجنة التنفيتية وجلنيت الئت ان "أ" و"ب" وجلنة إدارة املوجودات واملطلوابت وجلنة ك ا أنش  املصرف جلان 
 التصنيفاتا حيث أن لكّل ما هته اللجان دور مةثّر يف ع لية إدارة تاطر املصرف الئت انية والسو ية والتشغيلية.

 تاطر اللتزام: -ه
. لتلك فقد  ام راجعهميلتزم املصرف ابلضوابط املوضوعة ما  بل اجلهات الر ابية يف سورية ملرا بة تاطر اللتزاما واب س  الفضلك النابعة ما خربة 

ة الرهاب وتبييض حاملصرف إبنشاء دائرة مستقلة إلدارة تاطر اللتزام ومكافحة الرهاب وتبييض الموالا حبيث تكون اتبعة للجنة اللتزام ومكاف
 . داء نشاطها الر ايب أن تقوم ابلتنسيق مع إدارة املصرفو الموال ض ا اضيكل التنظي ي لل صرفا 

نها لإلدارة التنفيتيةا ع ةدوري اتمتابعة التعامي  والقرارات الصادرة عا مصرف سورية املركزق و ل  النقد والتسليف وإعداد ملّخص الدائرة ما أه  مهامو 
التنسيق مع دائرة التد يق و  ت كد ما التزام املصرف بتطبيق القوانني وا نظ ة والتعامي ا وتقدمي تقارير دورية لإلدارة التنفيتية تبني التزام املصرف هبااوال

الت كد ما ابإلضافة إىل  ايةتنفيتالداخلي ملتابعة أق  صور يف تطبيق القوانني وا نظ ة والتعامي  والسياسات واإلجراءاتا وتوضيح املخالفات لإلدارة ال
اإلجراءات الكفيلة وضع السياسات و و  امد  التزام املصرف بسياسات وإجراءات اللتزام مبا يض ا امتثاله جل يع القوانني وا نظ ة والتعلي ات النافتة

اب ي الدوائر  عميعية الناظ ة  ع ال املصرف ابلتنسيق ابلكشف واحلّد ما ع ليات غسل ا موال ومتويل اإلرهاب مبا يتوافق مع القوانني وا طر التشر 
لك حنو بعة ملكافحة ع ليات غسل ا موال ومتويل اإلرهاب عالتحّقق ما حسا تطبيق وما فعالية اإلجراءات وا نظ ة املتّ  كتلكوالفروا ذات الصلةا و 

رفة لتزام بدليل إجراءات مكافحة غسل ا موال ومتويل اإلرهاب ومناذج معدورق ومتكرر ما  بل كافة املوظفني املعنينيا إضافة إىل التحقق ما مد  ال
 .الع الء وغيها ما الن اذج اخلاصة ابملتطلبات القانونية والتنظي ية واإلشرافية املتعلقة مبكافحة غسل ا موال ومتويل اإلرهاب

 :احلوك ة
ه ما إذ أهنا توفر أساسا  لن و و سني أدائه وتدعي  الثقة يف أنشطته ك تلٍق إلموال املسامهني واملودعنيا ولت كين يةما فرنَسـبنك سورية امهية احلوك ة

قد  رر  ل  ف املسامهة بنجا  يف تطوير اجلهاز املصريف ككلا ا مر التق يساه  يف ض ان الن ّو اإل تصادق واإلستقرار يف القطر العريب السورق وعليه
ات سإعت اد دليل للحوك ة بشكل يتوافق مع كل ما تعلي ات مصرف سورية املركزق وهيئة ا ورا  وا سوا  املالية السورية وأفضل معايي وغار اإلدارة 

 احلوك ة الدولية.
 ا القوانني ذات  ال الداخلية كُتشّكل احلوك ة ما منظار مشويلا نظاما  لتوجيه املصرف وإدارته. ويعاجل مفهومها املتض ا يف الدليل  واعد إدارة ا ع

بكيفية  ةالصلة اليت ترسي وتعزز و  ي إدارة وملكية حقو  وواجبات مدراء املصرف وموظفيه والعال ة مع املسامهني. ما هته الناحيةا تعىن احلوك 
 إدارة املصرف وتوجيه ع له ومرا بته وبكيفية مساءلة ا طراف املعنية بتوجيه اإلدارة ومرا بتها.

يت ما ش هنا ل ا توفر احلوك ة احلوافز الضرورية اليت متكا اجملل  واإلدارة التنفيتية ما متابعة ا هداف اليت تصم يف مصلحة املصرف واملسامهني واك
 أن تُيّسر املرا بة الفعالة. 

  اإلدارةا ات الالزمةا وعدد الجت اعات السنوية جمللإن فرنَسـبنك سورية ملتزم ببنود دليل احلوك ةا لسي ا ما انحية عدد أعضاء  ل  اإلدارة واخلرب 
لا وهي و وفصل مهام رئي   ل  اإلدارة عا مهام املدير التنفيتقا وتكويا مجيع اللجان املنبثقة عنه. فج يع تلك اللجان  د مت إنشاءها حسم ا ص

ابلعدد املطلوب غي التنفيتيني. ك ا أن مجيع تلك اللجان تقوم مبهامها و مستوفية كافة معايي الشفافية ما حيث عدد ا عضاء املستقلني وعدد ا عضاء 
 ما الجت اعات السنوية.
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 الفصاحات الك ية:

 :تاطر الئت ان -أ 
 توزيع التعرضات الئت انية حسم درجة املخاطر: (3

 وفق اجلدول التايل: حسم فئات التصنيف الئت ان الداخلي لل صرفوزا التعرضات الئت انية املباشرة تت
  )غي مد قة( 0203آذار  13املنتهية يف الثالثة أشهر فرتةل    
      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
  الئت انية املتو عةاخلسائر      اخلسائر الئت انية املتو عة   اخلسائر الئت انية املتو عة   اخلسائر الئت انية املتو عة   
   اجمل وا     علك مد  ع ر الرصيد     علك مد  ع ر الرصيد     شهرا   30علك مد      
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  44.966.075.794    -     130.856.604    44.651.439.372  املنخفضة املخاطر 4-3الدرجات ما 
  5.069.992.033    -     4.242.502.599    3.009.469.630   ت املرا بة 7-5الدرجات ما 

  33.694.869.991    33.694.869.991    -     -   دون املستو  8الدرجة 
  48.922.913    48.922.913    -     -   مشكوك يف  صيلها  9الدرجة 
  5.058.742.079    5.058.742.079    -     -   ديون رديئة 32الدرجة 

  67.018.777.028    37.220.533.021    4.151.177.001    45.880.888.780  إمجايل التعرضات املباشرة
 ( 7.009.905.474) ( 7.009.905.474)   -     -   الفوائد املعلقة*

 ( 33.468.744.126) ( 8.118.520.541) ( 314.314.899) ( 0.996.326.864) تصص اخلسائر الئت انية املتو عة

  48.542.327.408    3.414.281.386    4.039.040.104    40.886.783.938  صايف التعرضات الئت انية
 

  )مد قة( 0202كانون ا ول   13للسنة املنتهية يف    
      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
  اخلسائر الئت انية املتو عة     اخلسائر الئت انية املتو عة   اخلسائر الئت انية املتو عة   اخلسائر الئت انية املتو عة   
   اجمل وا     علك مد  ع ر الرصيد     علك مد  ع ر الرصيد     شهرا   30علك مد      
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  48.181.175.834    -     -     48.181.175.834 املنخفضة املخاطر 4-3الدرجات ما 
  1.638.405.545    -     0.713.214.895    887.192.652   ت املرا بة 7-5الدرجات ما 

  8.066.752.718    8.066.752.718    -     -   دون املستو  8الدرجة 
  94.886.712    94.886.712    -     -   مشكوك يف  صيلها  9الدرجة 
  9.321.671.405    9.321.671.405    -     -   ديون رديئة 32الدرجة 

  69.467.330.050    37.465.132.891    0.713.214.895    49.072.766.464  إمجايل التعرضات املباشرة
 ( 7.243.242.395) ( 7.243.242.395)   -     -   الفوائد املعلقة*

 ( 33.403.636.133) ( 8.921.914.000) ( 320.541.513) ( 0.435.318.558) اخلسائر الئت انية املتو عة تصص

  53.224.455.746    3.502.116.476    0.608.493.164    46.855.607.926  صايف التعرضات الئت انية
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 وفق اجلدول التايل: الئت ان الداخلي لل صرفحسم فئات التصنيف تتوزا التعرضات الئت انية غي املباشرة 
  )غي مد قة( 3020آذار  13يف لفرتة الثالثة أشهر املنتهية    
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  9.946.556.261    -     -     9.946.556.261  املنخفضة املخاطر 4-3الدرجات ما 
  086.352.252    -     65.643.222    002.529.252   ت املرا بة 7-5الدرجات ما 

   6.688.027    6.688.027    -     -   دون املستو  8الدرجة 
    86.522     86.522    -     -   مشكوك يف  صيلها  9الدرجة 
  -     -     -     -   رديئةديون  32الدرجة 

  32.019.482.802    6.774.727    65.643.222    32.367.265.331  إمجايل التعرضات غي املباشرة
 ( 38.389.996) ( 1.749.004) (  4505.77) ( 831.934.99) تصص اخلسائر الئت انية املتو عة

  32.003.092.804    1.205.481    665.335.00    532.351.352.33  غي املباشرةصايف التعرضات الئت انية 
 

  )مد قة( 0202كانون ا ول   13للسنة املنتهية يف    
  اجمل وا     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة ا وىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  9.124.761.932    -     -     9.124.761.932 املنخفضة املخاطر 4-3الدرجات ما 
  180.009.655    -     022.222.222    380.009.655   ت املرا بة 7-5الدرجات ما 

   6.976.649    6.976.649    -     -   دون املستو  8الدرجة 
  -     -     -     -   مشكوك يف  صيلها  9الدرجة 
   119.522     119.522    -     -   ديون رديئة 32الدرجة 

  9.694.129.734    7.136.349    022.222.222    9.486.991.565  إمجايل التعرضات غي املباشرة
 ( 36.365.829) ( 1.749.004) (  308.667) ( 30.087.938) تصص اخلسائر الئت انية املتو عة

  9.678.341.925    1.566.905    399.873.111    9.474.725.647  غي املباشرةصايف التعرضات الئت انية 
 تسعني يوم. ايعترب كامل الديا مستحقا  يف حال استحقا  أحد أ ساطها وابلنسبة للحساابت اجلارية املدينة إذا مت جتاوز السقف امل نو  لفرتة تزيد ع

م ائت انية غي عاملة وأخرجت ما إطار التسهيالت الئت انية غي العاملة مبوج: هي تلك الديون اليت سبق وأن صنفت كتسهيالت الديون اجملدولة
 022.203.177)مقابل مبلغ  0203ما عام  الربع ا ولخالل ديون  دولة ل يوجد لد  املصرف ومت تصنيفها كديون  ت املرا بةا  جدولة أصولية

 (.0202كانون ا ول   13ك ا يف لية سورية  

: يقصد إبعادة اضيكلة إعادة ترتيم وضع التسهيالت الئت انية ما حيث تعديل ا  سا  أو إطالة ع ر التسهيالت الئت انية هيكلتهاالديون املعاد 
لية  345.747.880عاد هيكلتها بلغ رصيد الديون امل. أو دجيل بعض ا  سا  أو متديد فرتة الس ا  ومت تصنيفها كديون تتطلم اهت اما  خاصا  

 (.0202لية سورية خالل عام  0.539.610.945)مقابل مبلغ  0203ما عام  الربع ا ولخالل سورية 
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 الرتكز حسم القطاا ال تصادق:( 0

 يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات الئت انية حسم القطاا ال تصادق:
  )غي مد قة(0203آذار  13 ك ا يف   
  اجمل وا   أفراد وخدمات أخر    صناعي   عقارات   جتارة   مايل   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  77.838.840.073  -   -   -   -   77.838.840.073 أرصدة لد  بنوك مركزية 
  72.219.240.891  -   -   -   -   72.219.240.891 أرصدة لد  مصارف

  3.221.827.072  -   -   -   -   3.221.827.072 مصارف ايداعات لد 
  48.542.327.408  30.559.596.063  5.733.040.806  0.556.993.543  07.730.076.822  -  التسهيالت اإلئت انية املباشرة

  07.220.963.133  -   -   -   -   07.220.963.133 موجودات مالية ابلكلفة املطف ة
  0.735.318.056  3.716.245.279   0.022.226   3.229.599   8.157.796  967.505.776 ا خر املوجودات 

  8.544.078.869  -   -   -   -   8.544.078.869 مصرف سورية املركزق وديعة   دة لد 

  385.176.458.192  07.702.614.596  0.558.223.342  5.731.440.810  34.095.643.142  015.664.378.098  
 

  مد قة()0202 كانون ا ول 13ك ا يف    
  اجمل وا   أفراد وخدمات أخر    صناعي   عقارات   جتارة   مايل   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  64.147.533.820  -   -   -   -   64.147.533.820 أرصدة لد  مصرف سورية املركزق 
  72.867.379.077  -   -   -   -   72.867.379.077 أرصدة لد  مصارف 
  -   -   -   -   -   -  إيداعات لد  مصارف

  53.224.455.746  8.834.286.401  4.843.292.582  0.679.711.811  14.669.544.932  -  صايف التسهيالت الئت انية املباشرة
  06.914.194.551  -   -   -   -   06.914.194.551 موجودات مالية ابلكلفة املطف ة

  3.864.146.346  3.074.685.855   3.913.498   3.251.144   9.879.783  576.795.668 موجودات أخر 
  8.544.078.869  -   -   -   -   8.544.078.869 وديعة   دة لد  مصرف سورية املركزق

  373.072.362.369  14.679.404.693  0.682.787.377  4.841.200.278  32.288.770.078  001.560.366.191  
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 سعار صرف الع الت وأسعار السه . عا التقلبات يف أسعار الفوائد وأ تاطر السو  تنش  :تاطر السو  -ب

 ابعت اد سقوف لقي ة املخاطر املقبولةا ويت  مرا بة التغي يف ا سعار ومقارنتها ابلسقوف بشكل يومي. دارةيقوم  ل  اإل
 
 تاطر أسعار الفائدة: -(3

يتعرض املصـــــرف ملخاطر  .تنج  تاطر أســـــعار الفائدة عا احت ال دثي التغيات يف أســـــعار الفائدة علك أراب  املصـــــرف أو علك  ي ة ا دوات املالية
لفوائد يف فرتة اأسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوابت حسم ايفجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراجعة أسعار 

 واملطلوابت.عا طريق مراجعة أسعار الفوائد علك املوجودات  هته املخاطر دارةزمنية معينة ويقوم املصرف إب
ما  املوجودات واملطلوابت بدراســة تاطر أســعار الفائدة إدارةاملوجودات واملطلوابت حدود حلســاســية أســعار الفائدة وتقوم جلنة  إدارةتتضــ ا ســياســة 

 عة ومقارنتها ابحلدود ة واملتو خالل اجت اعاهتا الدورية ويت  دراسة الفجوات يف استحقا ات املوجودات واملطلوابت ومد  دثرها اسعار الفائدة السائد
 لزم ا مر. إذااملوافق عليها وتطبيق اسرتاتيجيات التحو  

فجوات الفوائد بشكل  يت  مرا بةاملخاطر و  إدارةل اسرتاتيجيات السعار الفائدة ما خأو اخنفاض أويت  احلد ما أية آاثر سلبية  د  دث نتيجة ارتفاا 
 ق عليها ض ا سياسات املصرف.مست ر ومقارنتها مع الفجوات املواف
 :التغي بسعر الفائدة - الوصف الك ي ملخاطر أسعار الفائدة

 %0أول : زايدة معدل الفائدة 
  )غي مد قة( 0203آذار  13 ك ا يف  
 حساسية حقو    حساسية إيراد الفائدة        
  امللكية    )ا راب  واخلسائر(   الفجوة الرتاك ية   الع لة  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.     
   163.995.724    480.662.919    04.311.246.942   دولر أمريكي 
 ( 072.580.376) ( 162.776.015) ( 38.218.833.746)   يورو 
 ( 825.995.704) ( 3.274.662.965) ( 51.711.248.048)   لية سورية 
   045.491     107.104    36.166.382   جنيه اسرتليين 
    3.201     3.164     68.382    أخر  

 
  )مد قة( 0202كانون ا ول   13ك ا يف   
 حساسية حقو    حساسية إيراد الفائدة        
  امللكية    )ا راب  واخلسائر(   الفجوة الرتاك ية   الع لة  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.     
  151.963.554    473.948.718    01.597.416.889   دولر أمريكي 
 ( 363.136.574) ( 035.288.765) ( 32.754.418.011)   يورو 
 ( 745.593.279) ( 994.303.418) ( 49.726.273.939)   لية سورية 
   040.531     101.153    36.367.512   جنيه اسرتليين 
    3.288     3.452     70.482   فرنك سويسرق 
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 %0معدل الفائدة  نقصا : اثني
  )غي مد قة( 0203آذار  13 ك ا يف  
 حساسية حقو    حساسية إيراد الفائدة        
  امللكية    )ا راب  واخلسائر(   الفجوة الرتاك ية   الع لة  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.     
 ( 163.995.724) ( 480.662.919)   04.311.246.942   دولر أمريكي 
  072.580.376    162.776.015  ( 38.218.833.746)   يورو 
   825.995.704    3.274.662.965  ( 51.711.248.048)   لية سورية 
 (  045.491) (  107.104)   36.166.382   جنيه اسرتليين 
 (  3.201) (  3.164)    68.382    أخر  

 
  )مد قة( 0202كانون ا ول   13ك ا يف   
 حساسية حقو    حساسية إيراد الفائدة        
  امللكية    )ا راب  واخلسائر(   الفجوة الرتاك ية   الع لة  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.     
 ( 151.963.554) ( 473.948.718)   01.597.416.889   دولر أمريكي 
   363.136.574    035.288.765  ( 32.754.418.011)   يورو 
  745.593.279    994.303.418  ( 49.726.273.939)   سورية لية 
 (  040.531) (  101.153)   36.367.512   جنيه اسرتليين 
 (  3.288) (  3.452)    70.482   فرنك سويسرق 

 تاطر الع الت  -(0
 الع الت ا جنبية.تت ثل تاطر الع الت بتغي  ي ة ا دوات املالية بسبم التغيات يف أسعار صرف 

ت  الت كد ما املصرف بوضع حدود ملراكز الع التا ويت  مرا بة املركز بشكل يومي لي إدارةيعترب املصرف اللية السورية الع لة الرئيسية لها ويقوم  ل  
 عدم جتاوز املستوايت احملددة.

 ا راب  واخلسائر يف حال حدوث تغي معقول يف أسعار الصرفف إبعداد  ليل احلساسية ملرا بة أثر التغيات علك صايف يقوم املصر 
 ( يف سعر الصرف:%32زايدة )

  )غي مد قة( 0203آذار  13 ك ا يف  
 ا ثر علك      ا ثر علك ا راب            
  امللكية حقو    واخلسائر   القطعمركز    الع لة  

 ل.س.   ل.س.   ل.س.     
  7.197.343.216    7.197.343.216    71.973.432.162   طع بنيوق-دولر أمريكي 
 ( 3.802.694) ( 0.407.590) ( 04.075.938)   طع تشغيلي-دولر أمريكي 
   5.383.011    6.928.132    69.281.320   يورو 
   3.068.808    3.693.773    36.937.730   جنيه اسرتليين 
   5.331     6.837     68.371   فرنك سويسرق 
  305.128     367.277    3.672.772    أخر  
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 ( يف سعر الصرف:%32زايدة )
  )مد قة( 0202كانون ا ول   13ك ا يف   
 ا ثر علك      ا ثر علك ا راب            
  امللكية حقو    واخلسائر   مركز القطع   الع لة  

 ل.س.   ل.س.   ل.س.     
   7.197.343.216    7.197.343.216    71.973.432.162  بنيوق  طع-دولر أمريكي 
  39.221.890    05.118.501    051.185.006   طع تشغيلي-دولر أمريكي 
   32.683.338    34.043.492    340.434.921    يورو 
   3.051.408    3.673.017    36.730.169   جنيه اسرتليين 
   5.417     7.049     70.489   فرنك سويسرق 
  305.097     367.260    3.672.603    أخر  

 
 :( يف سعر الصرف%32نقص )

  )غي مد قة( 0203آذار  13 ك ا يف  
 ا ثر علك      ا ثر علك ا راب            
  امللكية حقو    واخلسائر   مركز القطع   الع لة  

 ل.س.   ل.س.   ل.س.     
 ( 7.197.343.216) ( 7.197.343.216)   71.973.432.162   طع بنيوق-أمريكيدولر  
   3.802.694    0.407.590  ( 04.075.938)  طع تشغيلي-دولر أمريكي 
 ( 5.383.011) ( 6.928.132)   69.281.320   يورو 
 ( 3.068.808) ( 3.693.773)   36.937.730   جنيه اسرتليين 
 (  5.331) (  6.837)    68.371   فرنك سويسرق 
 ( 305.128) ( 367.277)   3.672.772    أخر  

 
 ( يف سعر الصرف:%32نقص )

  )مد قة( 0202كانون ا ول   13ك ا يف   
 ا ثر علك      ا ثر علك ا راب            
  امللكية حقو    واخلسائر   مركز القطع   الع لة  
 ل.س.   ل.س.   ل.س.     
 ( 7.197.343.216) ( 7.197.343.216)   71.973.432.162   طع بنيوق-دولر أمريكي 
 ( 39.221.890) ( 05.118.501)   051.185.006   طع تشغيلي-دولر أمريكي 
 ( 32.683.338) ( 34.043.492)   340.434.921    يورو 
 ( 3.051.408) ( 3.673.017)   36.730.169   جنيه اسرتليين 
 (  5.417) (  7.049)    70.489   فرنك سويسرق 
 ( 305.097) ( 367.260)   3.672.603    أخر  
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تنش  تاطر السيولة ما عدم  درة املصرف علك توفي الت ويل الالزم لت دية التزاماته يف تواريخ استحقا ها أو متويل نشاطاته بدون  : تاطر السيولة -ج
 تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر.  ل 

 تاطر السيولة ما يلي: إدارةتتض ا اجراءات 
 تنويع مصادر الت ويل  -

  ليل آجال استحقا ات املوجودات واملطلوابت ومرا بتها -

 تغيات  دث علك موجوداته ومطلوابته بشكل يومي.أق  يقوم املصرف بدراسة سيولة موجوداته ومطلوابته إضافة إىل

 :السيولة ملخاطر الضغط اختبارات لتنفيت املطبقة اريوهاتالسين

 املاضيا يف حدثت هاتسيناريو  يعت د ا ول أساسيني نوعني إىل تقس  تاطر عوامل تتض ا واليت سيناريوهات  ليل علك اجلهد اختبارات تعت د
 .وحده املصرف ولي  عام بشكل السو  هبا يت ثر  د حمت لة ولكا استثنائية أحداث علك يعت د والثان

 :السيولة تاطر ملواجهة الطوارئ خطة

 أزمات ملواجهة طوارئ خطة لوضع املصرف حاجة وعلك ا0224أيلول  39 بتاريخ الصادر 4ب/ما/74 ر   والتسليف النقد  ل   رار علك بناء  
 الصافية السيولة ونسبةا %12 عا الع الء لكافة الصافية السيولة نسبة تنخفض ل أن علك السيولة تاطر ملواجهة الطوارئ خطة وضع مت السيولة
 ما اخلطة علك املصاد ة ومتت. 0229تشريا الثان 00 بتاريخ الصادر 588 ر   والتسليف النقد  ل   رار يف جاء ك ا %02 عا السورية ابللية
 .املخاطر إدارة جلنة  بل

 السيولة أزمات لبدء كرةبامل اإلنتارات إىل ابإلضافة او ديثها ومراجعتها عليها املصاد ة عا املسةولة واجلهات.منها املنتظرة ا هداف كافة اخلطة وتش ل
 .تطبيقها عا املسةولة ابجلهات املنوطة وا دوار
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 التحليل القطاعي  -50

 : طاعات أع ال املصرف . معلومات عاأ
 الرئيسية التالية: ع الا ما خالل  طاعات  غراض إدارية يت  تنظي  املصرف 

  .ا فرادحساابت  -
  .حساابت املةسسات -
  .اخلزينة -

  :معلومات عا  طاعات أع ال املصرففي ا يلي 
  )غي مد قة( 0203آذار  13 يف لفرتة الثالثة أشهر املنتهية   
  اجمل وا   أخر    اخلزينة   املةسسات   ا فراد   البيان  
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.     
  0.743.386.008  -   3.616.383.086  907.828.230  377.396.912  إمجايل الدخل التشغيلي 
 اسرتداد تصص 

 ( 104.868.355)  -  ( 51.674.340) ( 066.634.151) ( 4.579.662)  اخلسائر الئت انية املتو عة  
  0.436.138.271  -   3.580.527.344  663.391.659  370.637.072  نتائج أع ال القطاا 
 ( 3.736.756.575) ( 3.736.756.575)  -   -   -  مصاريف غي موزعة علك القطاعات 
  699.563.498  -   -   -   -   الربح  بل الضريبة 
 ( 48.785.678)  -   -   -   -   مصروف ضريبة الدخل 
  652.775.802  -   -   -   -   صايف ربح الفرتة 

  736.856.122  736.856.122  -   -   -   رأمساليةمصاريف 
 ( 52.594.799) ( 52.594.799)  -   -   -   استهالكات واطفاءات

 
  )غي مد قة( 0203آذار  13 ك ا يف   
  اجمل وا   أخر    اخلزينة   املةسسات   ا فراد   البيان  
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.     

  058.383.352.114  -   029.643.240.932  42.895.294.533  7.645.230.931  موجودات القطاا
  37.947.145.291  37.947.145.291  -   -   -  موجودات غي موزعة علك القطاعات 
  076.308.495.407  37.947.145.291  029.643.240.932  42.895.294.533  7.645.230.931    وا املوجودات 
 ( 021.724.942.188)  -  ( 47.713.525.386) ( 58.687.757.348) ( 97.085.678.254)  مطلوابت القطاا 
 ( 974.925.1160.) ( 974.925.1160.)  -   -   -  علك القطاعاتمطلوابت غي موزعة  
 ( 026.243.846.160) ( 0.116.925.974) ( 47.713.525.386) ( 58.687.757.348) ( 97.085.678.254)    وا املطلوابت 
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  )غي مد قة( 0202آذار  13يف  لفرتة الثالثة أشهر املنتهية   
  اجمل وا   أخر    اخلزينة   املةسسات   ا فراد   البيان  
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.     
  36.970.904.478  -   36.424.894.373  523.480.755  66.547.550  إمجايل الدخل التشغيلي 
 اسرتداد تصص 

 ( 11.562.738)  -  (  931.958) ( 12.722.541) ( 3.946.037)  اخلسائر الئت انية املتو عة  
  36.919.161.762  -   36.421.982.031  472.780.030  64.623.115  نتائج أع ال القطاا 
 ( 789.247.260) ( 789.247.260)  -   -   -  موزعة علك القطاعات مصاريف غي 
  36.352.136.698  -   -   -   -   الربح  بل الضريبة 
 ( 13.638.637)  -   -   -   -   مصروف ضريبة الدخل 
  36.338.698.283  -   -   -   -   صايف ربح الفرتة 

  3.191.550.902  3.191.550.902  -   -   -   رأمساليةمصاريف 
 ( 48.556.485) ( 48.556.485)  -   -   -   استهالكات واطفاءات

 
  )مد قة( 0202 ا ولكانون   13ك ا يف    
  اجمل وا   أخر    اخلزينة   املةسسات   ا فراد   البيان  
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.     

  047.650.669.940  -   396.648.034.394  46.875.282.213  4.309.175.737   موجودات القطاا
  36.404.881.989  36.404.881.989  -   -   -  موجودات غي موزعة علك القطاعات 

  064.277.551.913  36.404.881.989  396.648.034.394  46.875.282.213  4.309.175.737    وا املوجودات 
 ( 393.478.039.271)  -  ( 40.630.055.988) ( 52.776.718.278) ( 98.289.005.227)  مطلوابت القطاا 
 ( 1.361.463.631) ( 1.361.463.631)  -   -   -  علك القطاعاتمطلوابت غي موزعة  

 ( 394.643.682.686) ( 1.361.463.631) ( 40.630.055.988) ( 52.776.718.278) ( 98.289.005.227)    وا املطلوابت 
 
 التوزيع اجلغرايف:. معلومات ب

 :حسم القطاا اجلغرايف املصرفيرادات إفي ا يلي توزيع 
   )غي مد قة( 0203آذار  13 ك ا يف   
  اجمل وا     خارج سورية     داخل سورية   
   ل.س.     ل.س.     ل.س.   

  0.743.386.008    540.203.000    0.399.365.226  إمجايل الدخل التشغيلي
   736.856.122    -     736.856.122  مصروفات رأمسالية

 
   )غي مد قة( 0202آذار  13ك ا يف    
  اجمل وا     خارج سورية     داخل سورية   
   ل.س.     ل.س.     ل.س.   

  36.970.904.478    039.872.517    36.751.251.943  إمجايل الدخل التشغيلي
   3.191.550.902    -     3.191.550.902  مصروفات رأمسالية
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 رأس املال إدارة -60

س مال مناسم ملواجهة املخاطر اليت تالزم أنشطته املختلفة. يت  مرا بة مد  كفاية راس املال ما خالل النسم الصادرة مبوجم أحيافظ املصرف علك ر 
 التسليف. و  مقررات ابزل الدولية واليت يت  تبنيها ما خالل  ل  النقد

حسم  %30) التسليفو  حسم تعلي ات  ل  النقد %8س املال والبالغة أيلتزم املصرف ابحملافظة علك معدلت تفو  احلد الدىن ملتطلبات كفاية ر 
 الئت انية واليت تستخدم راس املال التنظي ي ك ةشر لتلك الرتكزات.ك ا يراعي كافة النسم املتعلقة ابلرتكزات  جلنة ابزل الدولية(ا

 س ماله وجيرق تعديالت عليه يف ضوء التغيات اليت تطرأ علك الظروف ال تصادية ووصف املخاطر يف أنشطته.أيدير املصرف هيكلية ر 
  يتض ا هتا البند ما يلي:

 كانون ا ول  13يف  ك ا      آذار  13 يف ك ا     
  )مد قة(0202     )غي مد قة( 3002     
 ل.س.     ل.س.     

  رأس املال ا ساسي:
   5.052.222.222    5.052.222.222  رأس املال املكتتم به واملدفوا  
   137.238.852    137.238.852  احتياطي  انون 
   137.238.852    137.238.852  احتياطي خاو 
   72.854.099.495    72.854.099.495  أراب  مدورة غي حمققة 

 ينـزل منها:
 (  7.120.461.952 ) (  7.120.461.952 ) اخلسارة املرتاك ة احملققة 
 (  058.193.759 ) (  097.208.279 ) موجودات غي مل وسة 
 (  57.849.178 ) (  57.849.178) أصول مست لكة إىل ما بعد انتهاء الفرتة احملددة  انونيا   

   69.339.610.328    69.282.995.788  يساسصايف رأس املال ا 
 يضاف رأس املال املساعد:

 املةوانت املكونة لقاء خسائر ائت انية متو عة للتعرضات 
   584.3.954.624    3.970.936.556  املصنفة ض ا املرحلتني ا وىل والثانية 

   73.274.016.690    73.251.930.144    وا رأس املال التنظي ي )ا موال اخلاصة(
   354.010.091.356    355.365.442.511  تاطر الئت ان وتاطر املوجودات ا خر  املرجحة ابملخاطر 
   0.316.271.620    0.667.881.940  تاطر حساابت خارج امليزانية املرجحة ابملخاطر 
   434.055.628    87.719.755  تاطر السو  
   1.839.488.954    11.839.488.95  املخاطر التشغيلية 

   362.620.333.102    363.742.551.381    وا املوجودات واللتزامات خارج امليزانية املرجحة ابملخاطر
   %44.05     %41.91   نسبة كفاية رأس املال )%(

   %41.24     %40.73   (%ي )ساسرأس املال ا  كفايةنسبة  
   %99.54     %98.57   حقو  املسامهني )%(إىل إمجايل  يساسرأس املال ا  نسبة
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املرحلتني ا وىل  املصنفة ض ا /م ن( يت  العرتاف ابملخصصات املكونة لقاء اخلسائر الئت انية املتو عة للتعرضات4مبوجم  رار  ل  النقد والتسليف ر   ) 
لعام ملخاطر ا والثانية ض ا ا موال املساندةا وذلك علك أل يتجاوز تلك املخصصات املعرتف هبا ض ا هته ا موالا مضافا  إليها رصيد حساب الحتياطي

 قا  لتعلي ات كفاية ا موال اخلاصة.ما املوجودات املرجحة مبخاطر الئت ان احملتسبة وف %3.05الت ويل )يف حال وجوده(ا ما نسبته 
 والتق تض ا تعديل املادة الثامنة ما  رار  ل  النقد والتسليف 0234شبا   06( اتريخ 4/م ن/ب3288صدر  رار  ل  النقد والتسليف ر   )

ض  ا ا موال اخلاصة ا ساسية  غراحبيث يت  إدراج فرو ات تقيي  مركز القطع البنيوق غي احملققة ض 0228شبا   4( اتريخ 3/م ن/ب160ر   )
 .0227( الصادر عام 4/م ن/ب051احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات  رار  ل  النقد والتسليف ر   )

 
 (امليزانية) ارتباطات والتزامات حمت لة -70

 :يتكون هتا البند غايلي
 كانون ا ول  13ك ا يف      آذار  13ك ا يف    
   )مد قة( 0202     مد قة()غي  3020   
 ل.س.     ل.س.   

  ارتباطات والتزامات ائت انية -أ
   3.490.819.198    3.488.155.226  كفالت دفع
   6.127.125.411    8.098.547.959  حسا تنفيتكفالت 
   12.752.222    08.752.222  أولية كفالت

   7.812.894.813    9.835.650.965    وا الكفالت املعطاة للزابئا
   3.319.413.491    -   سقوف تسهيالت ائت انية مباشرة غي مستغلة

   701.981.192    401.807.855  سقوف تسهيالت ائت انية غي مباشرة غي مستغلة

   9.694.129.734    32.019.482.802  الرتباطات واللتزامات امل نوحة للزابئا
   30.562.222    30.562.222  معطاة جلهات أخر كفالت 

    32.050.242.802    9.726.869.734   
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  COVID)-(19 أثر انتشار فيوس كوروان -08

سبم اضطراابت واسعة النطا  لرع الا وانعك  سلبا  علك النشا  ال تصادق ملعظ   التقا (COVID-19)جائحة فيوس كوروان  بسبم است رار
 رةا وابلتايل بت ثي ذلك علك ا نشطة التشغيلية لل صرف يف حالة عدم اليقني ال تصادق املست الشركات واملنشآتا بناء  علك تقيي  اإلدارةا ل تكا التتبة

 .املعلومات املالية املرحلية املوجزةل تكا تقدير  ي ة هتا ا ثر بشكل موثو  يف اتريخ املوافقة علك إصدار 
 املةكدة علك تلك يبعض ا صول واللتزامات يتطلم تقديرا  يفاثر ا حداث املستقبلية غيف احلالة الراهنة لنتشار الفيوسا فإن  ديد املبالغ الدفرتية ل

ة خالل الفرتات الالحقة ما احملت ل أن تتطلم النتائج اليت ختتلف عا الفرتاضات احلالي ا صول واللتزامات يف هناية فرتة التقرير واليت  د يسببها هتا الوابء.
فرتات ا تعديال  ذا أمهية نسبية علك املبلغ الدفرتق لرصل أو اللتزام املت ثر وسيت  اإلفصا  عا هته الت ثيات يف الة املرحلية املوجزةاملعلومات املاليإلعداد 

  تقيي ها لت ثي هتا احلدث علك ع ليات املصرف واختاذ اإلجراءات املناسبة. أن تستك ل اإلدارةالالحقة بعد 
 

 الدعاو  القضائية -09
ا حيث أن ةنظرا  لطبيعة ا ع ال يعترب التقاضي شائع يف القطاا املصريفا لد  البنك سياسات وإجراءات أنشئت للتعامل مع مثل هته الدعاو  القضائي

يها إجراءات ف البنك تقوم ابختاذ كل مايلزم لتحصيل أموال البنك. لتلك يكون اللجوء إىل القضاء ضرورة تستدعيها بعض احلالت اليت استنفتت إدارة
 ام بعض   التوصل إىل حل تفاوضيا وعليه فإن البنك أ ام العديد ما الدعاو  القضائية علك بعض املدينني هبدف  صيل الديون املتعثرة. ما جهة أخر 

 املدينني برفع دعاو  ختاص  أخر   سباب تتلفة.
الدعاو   باعها لتقيي  تلك القضاايا يقوم البنك بطلم استشارة فنية و انونية حول وضعيف كال احلالتني فإن لد  البنك   وعة ما اإلجراءات اليت يت  إت

 ه املايل.ز القضائيةا وإذا وجد تو ع خلسارة تكا  ديد  ي تهاا يقوم البنك ابلتعديالت الالزمة لتعك  ايفاثر السلبية للدعاو  القضائية علك مرك
 


