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  بنك بيمو السعودي الفرنسي شركة مساهمة مغفلة سورية عامة 
  الموحدة المالية البيانات حول إيضاحات

  ٩٢٠١األول  كانون ٣١ في المنتهية للسنة
    

  

  عامة معلومات  -١

األول  كانون ٢٩ تاريخ ١٣٩٠١ رقم التجاري الســجل يف مســجلةعامة  ســوريةمغفلة  مســامهة شــركة هو) املصــرف( الفرنســي الســعودي بيمو بنك
  .سورية دمشق، ،فندق الشام بناءً  يف للمصرف الرئيسي املركز يقع. ٨ الرقم حتت املصارف سجل ويف ٢٠٠٣

 وقد الواحد، للسهم سورية لرية ٥٠٠ امسية بقيمة سهم ٣,٠٠٠,٠٠٠ على موزع سورية لرية ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مقداره برأمسال املصرف تأسس
 ١٠,٠٠٠,٠٠٠ إىل مقسم سورية لرية ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ واملدفوع به واملكتتب املصرح املصرف مال رأس ليصبح تدرجيي بشكل املال رأس زيادة مت

 لتصبح املصرف أسهم جتزئة ٢٠١٢األول  كانون ١١ بتاريخ مت .٢٠٠٩ شباط ٢ تاريخ منذ املالية وراقلأل دمشق سوق يف مدرجة سهم
  .الواحد للسهم سورية لرية ١٠٠ قدرها إمسية بقيمة سهم ٥٠,٠٠٠,٠٠٠

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

ن متت املوافقة واألسواق املالية وذلك بعد أ وراقعها جمانًا على املسامهني وفقًا لقانون الشركات والقوانني الناظمة لألماليني سهم جديد قام بتوزي ٥
، وبذلك أصبح رأس مال املصرف املصرح واملكتتب به ٢٠١٧تشرين األول  ١٥/م) الصادر بتاريخ ١١٨لس املفوضني رقم (على الزيادة بقرار جم

لرية سورية للسهم الواحد مدرجة يف سوق  ١٠٠سهم بقيمة إمسية قدرها  ٥٥,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية مقسم إىل  ٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠واملدفوع 
  .املالية وراقدمشق لأل

زيادة رأس مال املصرف مببلغ مليار لرية سورية من خالل ضم جزء من األرباح احملققة  ٢٠١٨أيار  ١٥العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ  اهليئةأقرت 
 قماليني ســـــــهم جديد قام بتوزيعها على املســـــــامهني وفقاً لقانون الشـــــــركات والقوانني الناظمة لألورا ١٠املصـــــــرف بإصـــــــدار قام القابلة للتوزيع حيث 

، وبذلك أصبح رأس مال ٢٠١٨آب  ١٣/م الصادر بتاريخ ١٠٦واألسواق املالية وذلك بعد أن متت املوافقة على الزيادة بقرار جملس املفوضني رقم 
لرية ســــــورية  ١٠٠ســــــهم بقيمة أمسية قدرها  ٦٥,٠٠٠,٠٠٠لرية ســــــورية مقســـــم إىل  ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠املصـــــرف املصــــــرح واملكتتب به واملدفوع 

  واحد مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية.للسهم ال
زيادة رأس مال املصـرف مببلغ مليار ونصف املليار لرية سورية من خالل ضم جزء من  ٢٠١٩أيار  ٣٠العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ  اهليئةأقرت 

عها على املســامهني وفقاً لقانون الشــركات والقوانني الناظمة مليون ســهم جديد قام بتوزي ١٥املصــرف بإصــدار قام األرباح احملققة القابلة للتوزيع حيث 
، وبذلك أصـــبح ٢٠١٩آب  ٢٦) الصـــادر بتاريخ ١٢٦لألوراق واألســواق املالية وذلك بعد أن متت املوافقة على الزيادة بقرار جملس املفوضـــني رقم (

لرية  ١٠٠ســـهم بقيمة أمسية قدرها  ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ســـم إىل لرية ســـورية مق ٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠رأس مال املصـــرف املصـــرح واملكتتب به واملدفوع 
  سورية للسهم الواحد مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية.

 فرعاً  نيثالثو  بعةس من مكونة شبكة خالل من مصرفية وخدمات أنشطة عدة بتقدمي املصرف يقوم. ٢٠٠٤ الثاين كانون ٤ يف أعماله املصرف باشر
ائي وهي (الربامكة، الطلياين،  قد مت إغالقها مسبقاً  فروع ومكاتب ٨ علماً أن، السورية احملافظات كافة موزعني علىو  يعملون حالياً  ومكتبني بشكل 

  ).، محص الرئيسي، مكتب مرفأ طرطوساملالكي، مكتب باب توما، مكتب الشام سييت سنرت، مكتب املوغامبومول
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حلب املدينة،  دوما، صحنايا،وهي ( مثانية فروعنتيجة للظروف اليت تشهدها بعض املناطق يف اجلمهورية العربية السورية، مت إيقاف العمل مؤقتًا يف 
وفرعي حلب احملافظة وحلب الشيخ جنار خالل  ٢٠١٨حيث مت افتتاح فرع عدرا خالل شهر حزيران  .)، الرقةدرعا، القنيطرة، دير الزورإدلب، 

، ومت إعادة افتتاح فرع احلسياء خالل ٢٠١٨، كما مت افتتاح فرع جديد يف امليدان مبحافظة دمشق خالل شهر تشرين األول ٢٠١٨شهري متوز وآب 
  مت افتتاح فرع درعا. ٢٠١٩، وخالل شهر آذار ٢٠١٩شهر كانون الثاين 

 اطةوس شركة تأسيس يف باملسامهة للمصرف املوافقة املتضمن ٤ب/ ن م /٣٢٤ رقم والتسليف النقد جملس قرار صدر ٢٠٠٧ الثاين تشرين ٥ بتاريخ
 الشركة مال رأس من %٧٤,٦٧ بنسبة املتمثلة مسامهته بتسديد املصرف قام. املغفلة املسامهة املالية الفرنسي السعودي بيمو شركة اسم حتت مالية
  .٢٠٠٨ شباط ٥ بتاريخ

بيع حصته يف بنك بيمو السعودي الفرنسي واالستقالة من عضوية جملس  ٢٠١١تشرين الثاين  ٢٦قرر جملس إدارة البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 
  إدارة املصرف.
  املذكورة حىت تاريخ املوافقة على هذه البيانات املالية املوحدة. سهممل يتم بيع األ

 يف املنتهيةللسنة  لمصرفل املوحدة املالية البيانات على باملوافقة والتوقيعالرئيس التنفيذي أو  دارةرئيس جملس اإلعلى تفويض دارة اإل جملس وافق

  .وهي خاضعة ملوافقة اهليئة العامة للمسامهني ٢٠٢٠آذار  ١٩املنعقدة بتاريخ جلسته يف  ٢٠١٩األول  كانون ٣١
  

  تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    -٢

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة .١

جيل بسبب تأ يف سورياوفقًا للسياسات احملاسبية املتبعة  ٢٠١٨كانون األول   ٣١بإعداد البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف قام املصرف 
 م، وذلك وفقًا لقرار جملس احملاسبة والتدقيق يف سورية يف جلسته رق٢٠١٩كانون الثاين   ١) لغاية ٩تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

  .٢٠١٨شباط  ٢٥الصادر عن هيئة األوراق واألسواق املالية بتاريخ  ١٣والتعميم رقم  ٢٠١٨) لعام ١(

فرض ، واليت ت""تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ألول مرة١، بتطبيق متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٢٠١٩يف عام  املصرف قام
  رض بيان مركز مايل افتتاحي معّد وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية يف تاريخ التحول إىل هذه املعايري.على املنشأة أن حتّضر وتع

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

  ة""األدوات المالي ٩المعيار الدولي التقارير المالية رقم   .١،١
، حيث كان تاريخ التطبيق ٢٠١٤الصادر عن اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة يف متوز  ٩اعتمد املصرف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

ملالية األدوات ا ٧. اعتمد املصرف التعديالت املرتبطة باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٢٠١٨كانون الثاين   ١املبدئي هلذا املعيار يف 
  .٢٠١٨"اإلفصاحات" واليت مت تطبيقها على اإلفصاحات للعام 

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

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

   



 

- ١٤ -  

  واملطلوبات املالية:تصنيف وقياس املوجودات   أ)

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

، يتم قياسها بشكل الحق إما بالقيمة املطفأة أو القيمة العادلة، ٩ية رقم مجيع املوجودات املالية ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املال
  بناًء على منوذج أعمال املنشأة إلدارة املوجودات املالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات املالية:

ا ضمن منوذج أعمال يتم حتقيق ه تقاس بالقيمة املطفأة قات النقدية دفه من خالل حتصيل التدفأدوات الدين اليت يتم االحتفاظ 
التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل املايل يف تواريخ حمددة، تدفقات نقدية تعَد فقط دفعات من املبلغ األصلي والفائدة على 

  املبلغ األصلي القائم.

ا ضمن منوذج  )، أدوات الدين اليتFVTOCIاآلخر (تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  - يتم االحتفاظ 
شروط التعاقدية لألصل عن ال أعمال يتم حتقيق هدفه من خالل حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول املالية، وينشأ

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

  ).FVTPLخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة (كافة أدوات الدين وحقوق امللكية األ قياسيتم  -
  قوم باختيارات ال رجوع عنها، عند اإلثبات / االعرتاف األويل ألصل مايل.يميكن للمصرف أن  -

ادلة قة يف القيمة الععرض ضمن الدخل الشامل اآلخر التغريات الالحي تار، بشكل الرجوع عنه أنخيميكن للمصرف أن  -
ا من قبل الشاري يف عملية اندماج أعمال. ا للمتاجرة أو ال متثل معرتف    لالستثمارات يف أدوات حقوق ملكية غري حمتفظ 

صنف ضمن األدوات املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو يتار، بشكل ال رجوع عنه، أن خيميكن للمصرف أن  -
ينطبق عليها شروط القياس بالقيمة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر، إذا كان اخلسائر، أدوات دين 

  هذا اخليار يزيل أو يقلص بشكل جوهري عدم التماثل احملاسيب.
ألرباح اعندما يتم إلغاء إثبات أدوات دين مقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يعاد تصنيف األرباح  -

ا سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر، من حقوق امللكية إىل األرباح أو اخلسائر على أنه تعديل  أو اخلسائر اجملمعة، املعرتف 
إعادة تصنيف. أما يف حال مت إلغاء تثبيت أدوات حقوق ملكية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم 

ا سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر، إىل األ رباححتويل األ   املدورة. رباحأو اخلسائر اجملمعة املعرتف 
أة أو القيمة العادلة دوات الدين املقاسة بالقيمة املطفقوم املصرف بتخصيص مؤونة مقابل اخلسائر االئتمانية املتوقعة بالنسبة ألي -

  من خالل الدخل الشامل االخر (راجع الفقرة ب أدناه)
  ن األثر على تصنيف املوجودات املالية وقيمتها الدفرتية، موضح يف الفقرة "د" أدناه.إ -

  تدين قيمة املوجودات املالية:  ب)

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

اية كل فرتة مالية من أجل إظهار أثر التغريات يف األخطار االئتمانية من تاريخ االعرتاف األساسي للموجودات املالية، أي أنه مل  يف 
  من الضروري انتظار حدث من أجل االعرتاف باخلسائر االئتمانية. يعد
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 ينطبق منوذج اخنفاض القيمة اجلديد على مجيع املوجودات املالية اليت يتم قياسها بالكلفة املطفأة (تشمل أدوات الدين املقاسة بالقيمة
  لتزامات الدين وعقود الضمان املايل.العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر). كما ينطبق هذا النموذج على بعض ا

  عتمد املصرف لقياس تدين قيمة املوجودات املالية على تصنيفها ضمن إحدى املراحل الثالث كما يلي:ي
شهراً. تتضمن األدوات املالية اليت مل تشهد زيادة جوهرية باملخاطر االئتمانية من  ١٢: خسارة ائتمانية متوقعة ملدة المرحلة األولى

االعرتاف األويل. بالنسبة هلذه املوجودات املالية، يتم احتساب الفوائد بناًء على القيمة الدفرتية قبل خسائر  تاريخ
  التدين.

: خسارة ائتمانية متوقعة على مدى احلياة. تتضمن األدوات املالية اليت شهدت زيادة جوهرية باملخاطر االئتمانية من المرحلة الثانية
، لكن دون وجود دالئل موضوعية على تدين القيمة. يتم احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة تاريخ االعرتاف األويل

أن تنتج عن مجيع األحداث احملتملة الوقوع على مدى حياة األصل املايل. يتم احتساب الفوائد على القيمة الدفرتية 
  قبل خسائر التدين.

رتة احلياة. تتضمن األدوات املالية ذات داللة موضوعية على تدين قيمتها بنهاية الف : خسارة ائتمانية متوقعة على مدىالمرحلة الثالثة
  املالية. 

  يتم احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى حياة األصل املايل.
حقوق امللكية، مفصل يف الفقرة ، على قيم املوجودات املالية و ٩إن أثر تطبيق منوذج تدين القيمة حسب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

  "د" أدناه.
  :العامة سياسة التحوط  ج)

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

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

  .٩الدويل للتقارير املالية رقم 
  .للمصرفاملوحدة املرحلية املوجزة املالية  املعلوماتيكن لتطبيق هذه املتطلبات اجلديدة أي أثر على  مل
  االنتقال:  د)

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

 .٢٠١٨كانون الثاين   ١لألرباح املدورة كما يف 

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

  ).FVTOCIخالل الدخل الشامل اآلخر (

 لألصل انية ن املخاطر االئتمأألداة الدين خطر ائتماين متدين، اعترب املصرف  التطبيق األويل، ويف حال كان بتاريخ
  املايل، مل تزداد بشكل كبري من تاريخ االعرتاف األويل باألصل.
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  أثر التغيرات بالتصنيف والقياس

  .٢٠١٨كانون الثاين   ١الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية كما يف أثر على القيم  ٩باستثناء بنود البيانات املالية املذكورة أدناه، مل يكن لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  

  التصنيف حسب            التصنيف حسب    
   ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم             ٣٩المعيار المحاسبة الدولي للتقارير المالية رقم     
    ٢٠١٨كانون الثاني   ١كما في       القياس      ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما في     
         الخسائر                       
    القيمة      التصنيف      المجموع      االئتمانية المتوقعة      إعادة تصنيف      القيمة      التصنيف    

  الموجودات  
    ٨٠,١٢٠,٤٨٧,٩١١    التكلفة املطفأة  )  ٤,٤٣٦,٨٥٣(  )  ٤,٤٣٦,٨٥٣(    -      ٨٠,١٢٤,٩٢٤,٧٦٤    التكلفة املطفأة مصرف سورية املركزي  نقد وأرصدة لدى

    ٣٣,٥٠٥,٣٩٧,٠١٤    التكلفة املطفأة  )  ١٢,٤١٨,٧١٣(  )  ١٢,٤١٨,٧١٣(    -      ٣٣,٥١٧,٨١٥,٧٢٧    التكلفة املطفأة  لدى مصارفأرصدة 
    ٧٩,٨٢٤,٩٣٣,٤٩٩    التكلفة املطفأة  )  ٤٨٧,٦١١,٢٨٨(  )  ٤٨٧,٦١١,٢٨٨(    -      ٨٠,٣١٢,٥٤٤,٧٨٧    التكلفة املطفأة  إيداعات لدى مصارف

    ٤١,٤٨٨,٨٠٢,٠٩٨    التكلفة املطفأة  )  ١,٤٠٩,٨٠٤,٨٢٤(  )  ١,٤٠٩,٨٠٤,٨٢٤(    -      ٤٢,٨٩٨,٦٠٦,٩٢٢    التكلفة املطفأة  االئتمانية املباشرةصايف التسهيالت 
    بالقيمة العادلة موجودات مالية 

   ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦    القيمة العادلة    -      -      -      ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦    القيمة العادلة  من خالل قائمة األرباح أو اخلسائر  
  بالقيمة العادلة موجودات مالية 

    ١,٨٩٨,٧٦٤,٤٩٢    القيمة العادلة    -      -      -      ١,٨٩٨,٧٦٤,٤٩٢    القيمة العادلة   من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر  
  المطلوبات  

   ٦,٠١٥,١٠٨,٧١١    املطفأةالتكلفة   )  ٣٨٧,٩٣٥,٣٢١(  )  ٣٨٧,٩٣٥,٣٢١(    -      ٦,٤٠٣,٠٤٤,٠٣٢    التكلفة املطفأة  متنوعة  خمصصات
  حقوق الملكية  

    -      التكلفة املطفأة  )  ١٨٤,٦٦٠,١٩٢(    -    )  ١٨٤,٦٦٠,١٩٢(    ١٨٤,٦٦٠,١٩٢    التكلفة املطفأة  احتياطي عام ملخاطر التمويل
  )  ٧٩,٠٠٥,٢٤٨(    املطفأةالتكلفة   )  ١,٣٤١,٦٦٩,٩٧٠(    -    )  ١,٣٤١,٦٦٩,٩٧٠(    ١,٢٦٢,٦٦٤,٧٢٢    التكلفة املطفأة  األرباح املدورة احملققة

   ١٣٨,٤٨٥,٥٤٤    التكلفة املطفأة  )    ٦,١٩٥(    -    )    ٦,١٩٥(    ١٣٨,٤٩١,٧٣٩  التكلفة املطفأة جقوق امللكية للجهة غري املسيطرة
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، مقارنة مع ٩ملالية رقم املتوقعة للمعيار الدويل للتقارير اإن األثر على خمصص التدين يف القيمة احملتسب وفق متطلبات منوذج اخلسائر االئتمانية 
  لرية سورية موزعة كما يلي: ١,٥٢٦,٣٣٦,٣٥٧هو  ٢٠١٨كانون الثاين   ١كما يف   ٣٩متطلبات املعيار الدويل للمحاسبة رقم 

    ليرة سورية      
    ٤,٤٣٦,٨٥٣ مصرف سورية املركزيلدى  نقد وأرصدة

    ١٢,٤١٨,٧١٣  أرصدة لدى مصارف
    ٤٨٧,٦١١,٢٨٨  إيداعات لدى مصارف

    ١,٤٠٩,٨٠٤,٨٢٤  تسهيالت ائتمانية مباشرة
  )  ٣٨٧,٩٣٥,٣٢١(  خمصصات متنوعة

    ١,٥٢٦,٣٣٦,٣٥٧    

  هو كما مبني أدناه: ٩إن األثر املتوقع لتطبيق املعيار الدويل التقارير املالية رقم 

    ليرة سورية      
      ١,٥٢٦,٣٣٦,٣٥٧    إمجايل خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  
  )  ١٨٤,٦٦٠,١٩٢(  املبالغ احملولة من االحتياطي العام ملخاطر التمويل  
  )    ٦,١٩٥(  حقوق امللكية للجهة غري املسيطرة  
  

    ١,٣٤١,٦٦٩,٩٧٠    
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  هو كالتايل: ٢٠١٨كانون األول   ٣١إن األثر على على البيانات املالية املنشورة كما يف 
    ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في           
    بعد التعديل          التعديالت          قبل التعديل          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  املوجودات
    ١١٣,٧٨٦,٨٥١,٠٥٢    )  ٣٥,٩٩٩,٥٦٧(      ١١٣,٨٢٢,٨٥٠,٦١٩   لدى مصرف سورية املركزي نقد وأرصدة

      ٢٢,٤١٢,٤٥٧,٢٧٨    )  ٧,٤٢٥,٢١٤(      ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢   لدى مصارف أرصدة
   ٧٠,٢٠٧,٦٠٩,٦٤٢    )  ٥٤٠,٨٧٨,٢١٤(      ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦    إيداعات لدى مصارف

    ٧٥,٩٩٢,٨٠٤,٩٤٢    )  ٦٠٠,٠٦٤,٢٥٤(      ٧٦,٥٩٢,٨٦٩,١٩٦    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
    ٤,٩٧٠,٤٧١,٣٥١    )  ٤٠,٧٨٢,٢٦٣(      ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤  موجودات بالقيمة املطفأة

  موجودات مالية بالقيمة العادلة 
      ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩        -          ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩    األرباح أو اخلسائر قائمة من خالل  

  موجودات مالية بالقيمة العادلة 
      ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨        -          ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨    قائمة الدخل الشامل اآلخرمن خالل   
  طلوباتامل

    ٦,٠٤٤,٣٩٥,١٤٧    )  ٤٦٧,٧٣٨,٤٢٩(      ٦,٥١٢,١٣٣,٥٧٦    خمصصات متنوعة
  كيةحقوق امل
    ١,٤٣٠,٤٤٢,٨٨٢        ٧٦,٨٩٢,٦٤٩        ١,٣٥٣,٥٥٠,١٧٣     قانويناحتياطي 
    ١,٠٨٠,٤٤٢,٨٢٢        ٧٦,٨٩٢,٦٤٩        ١,٠٠٣,٥٥٠,١٧٣     خاصاحتياطي 

    -      )  ١٨٤,٦٦٠,١٩٢(      ١٨٤,٦٦٠,١٩٢    احتياطي عام ملخاطر التمويل 
  ١٤٣,٧٢٨,٣٨١    )    ٧,٤١٠(      ١٤٣,٧٣٥,٧٩١    حقوق امللكية للجهة غري املسيطرة

    ١,٥٤٦,٦٢٢,٢٣٣    )  ٧٢٦,٥٢٨,٧٨٠(      ٢,٢٧٣,١٥١,٠١٣    األرباح املدورة احملققة
 بيان الدخل

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

      ٧٦٠,٨٧١,٨٩١        ٨٨٩,٥٤٣,٦٧٦    )  ١٢٨,٦٧١,٧٨٥(  للتسهيالت االئتمانيةخمصص خسائر ائتمانية متوقعة 
  )  ١٢٠,٦١٨,٤٠٣(  )  ١٢٠,٦١٨,٤٠٣(      -      خمصص خسائر ائتمانية متوقعة لتعرضات املصارف

  "اإليراد من العقود مع العمالء" ١٥رقم للتقارير المالية  الدولير االمعي  .٢،١

) ٢٠١٦اإليراد من العقود مع العمالء (املعدل يف نيسان  ١٥قام املصرف يف السنة احلالية بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
منوذجًا من مخس خطوات  ١٥ . أدخل املعيار الدويل رقم٢٠١٨كانون الثاين   ١والساري املفعول للفرتات اليت تبدأ كما يف أو بعد 

  لالعرتاف باإليراد.
 مل يكن له أي أثر على املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة للمصرف. ١٥أن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  املصرفقدر 
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 "عقود اإليجار" ١٦الدولي للتقارير المالية رقم  المعيار  .٣،١

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

 .٢٠١٩كانون الثاين   ١رتات املالية اليت تبدأ كما يف أو بعد املفعول للف

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

  ية على املعاجلة احملاسبية يف قيود املؤجر مقارنة باملعيار احملاسبة الدويل تغيريات جوهر  ١٦مل يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  .١٧رقم 

  أثر التعريف الجديد لعقود اإليجار:

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

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

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

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

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

قام املصرف بدراسة مفصلة أظهرت أن التعريف اجلديد لعقود اإلجيار لن يغري بشكل جذري نطاق العقود اليت ينطبق عليها تعريف 
  عقود اإلجيار.

  أثر السياسات المحاسبية للمستأجر

  اإليجارات التشغيلية
، ١٧م ار املصنفة سابقاً كتشغيلية وفقاً ملعيار احملاسبة الدويل رق، املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجي١٦سيغري املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  واليت كانت تظهر كبنود خارج امليزانية.
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  بتاريخ التطبيق األويل للمعيار الدويل للتقارير املالية، وباستثناء ما ذكر يف الفقرات الالحقة، سيقوم املصرف:
الية قابلة يف املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة، تعادل القيمة احلباالعرتاف حبق االستخدام ألصول ومستحقات مالية م -

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

 وذلك يف بيان التدفقات النقدية املوحد املرحلي املوجز.

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

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

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

  .١٦املالية رقم 

  إن احلركة على حقوق استخدام األصول املستأجرة والتزامات عقود األجار خالل الفرتة كانت كما يلي:
  حقوق استخدام األصول          
    التزامات عقود األجار          المستأجرة          
  ل.س.          ل.س.          

   -          -      ٢٠١٩ الثاين كانون ١ رصيد

    ٥٥٦,٤٨٢,٦٧٢        ٥٥٦,٤٨٢,٦٧٢    ١٦رقم  ملعيار األويل التطبيق أثر
  )  ٤٩٨,١٢٨,٠٠٤(      -      إطفاء رصيد مصاريف إجيار مدفوعة مقدماً كما يف أول السنة

    -          ٥٦,٩٠٤,٨٦٠    إضافات
    -      )  ١٨,٩٩٠,٦٠٩(  سنةاالستهالك خالل ال

    ١,٢٧٩,٠٢٥        -      سنةالفائدة خالل ال

   ٥٩,٦٣٣,٦٩٣        ٥٩٤,٣٩٦,٩٢٣    ٢٠١٩األول كانون   ٣١رصيد 
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  لمعايير المحاسبيةا  - ٣

  أسس إعداد البيانات المالية

  س النقد والتسليف.لمت إعداد البيانات املالية للمصرف وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية، ووفقاً للقوانني احمللية النافذة وتعليمات وقرارات جم
  أسس التقييم

  يتم قياسها بالقيمة العادلة : البيانات على أساس مبدأ الكلفة التارخيية باستثناء البنود التالية اليت إعدادمت 
ا بغرض املتاجرة. -  املوجودات واملطلوبات احملتفظ 

 .الدخلاملالية احملددة على اساس القيمة العادلة من خالل دوات األ -

 االستثمارات يف حقوق امللكية. -

 املالية املتوفرة للبيع. وراقاأل -

  املالية املشتقة اليت يتم قياسها بالقيمة العادلة.دوات األ -
  إن السياسات احملاسبية االساسية هي مدرجة أدناه:

  :التوحيد أسس  -)أ(

 الشــــركة اخلاضــــعةو  للمصــــرفتتضــــمن البيانات املالية  شــــركة مســــامهة مغفلة ســــورية عامة -لبنك بيمو الســــعودي الفرنســــي ن البيانات املالية املوحدة إ
  .)شركة بيمو السعودي الفرنسي املالية املسامهة املغفلة اخلاصة( املصرفلسيطرة 

  :حني املصرفتتحقق السيطرة عند 
 يكون لديه سلطة على الشركة املستثمر فيها؛ 
 يكون لديه حقوق، لعوائد متغرية من مشاركته مع الشركة املستثمر فيها؛ وأو  تعرض،ي 
 القدرة على استخدام قوته للتأثري على عوائدها يكون لديه. 

أو  احدكانت احلقائق والظروف تشري إىل أن هناك تغيريات على و إذا   ال على الشركة املستثمر فيهاأو  سيطريقد إذا  تقدير ماإعادة ب املصرفقوم ي
  .أكثر من العناصر الثالثة من السيطرة املذكورة أعاله

كانت حقوق التصويت  ذا  إ يكون لديه السلطة على الشركة املستثمر فيها أغلبية حقوق التصويت للشركة املستثمر فيها، فقد املصرفلك ميعندما ال 
 ف ذات الصلة يف تقييم ماتعترب اجملموعة مجيع احلقائق والظرو . كافية لتعطيها القدرة العملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة املستثمر فيها مبفرده

  :ال، مبا يف ذلكأو  قد تكون حقوق التصويت للمجموعة يف الشركة املستثمر فيها تكفي لتعطيه القوةإذا 
  أصحاب األصوات األخرى أسهمحلقوق التصويت بالنسبة حلجم وتوزيع  املصرفحجم امتالك. 
  ا حيحقوق التصويت احملتملة اليت  .األطراف األخرىأو  خرى، وأصحاب األصوات األاملصرفتفظ 
  أخرىاحلقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية. 
  ليس لديه، القدرة احلالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة عندما حتتاج إىل القيام أو  لديه، املصرفأي وقائع وظروف إضافية تشري إىل أن

  .بالقرارات املناسبة، مبا يف ذلك أمناط التصويت يف اجتماعات املسامهني السابقة
 أعباءو  اتإيرادتدرج  .سيطر اجملموعة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد اجملموعة السيطرة على الشركة التابعةتيبدأ توحيد شركة تابعة عندما 

  .كة التابعةالسيطرة حىت تاريخ فقدانه السيطرة على الشر  املصرفمن تاريخ كسب  الدخلاملباعة خالل السنة يف بيان أو  الشركة التابعة املشرتاة
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وكل  الدخلن إ.  مباشرةغريأو  مباشرة املصرفلكها مياخلسارة وصايف موجودات الشركات التابعة اليت ال أو  احلقوق غري املسيطرة متثل اجلزء من الربح
ند غري املسيطرة حىت ولو نتج عن ذلك عجز يف رصيد احلقوق غري املسيطرة ع م واحلقوقعنصر يف الدخل الشامل اآلخر هو عائد ملسامهي الشركة األ

  :فقدت اجملموعة السيطرة على شركة تابعة، عندئذ جيب عليها القيام مبا يلي إذا  يتم تعديل البيانات املالية للشركة التابعة. قتضاءاإل
 التابعة؛ومطلوبات الشركة ) مبا يف ذلك الشهرة(مبوجودات عرتاف لغاء االإ 
 باملبلغ ألي حصص غري مسيطرة؛عرتاف لغاء االإ 
 الظاهر ضمن حقوق املسامهني؛ أجنبيةحتياطي فروقات حتويل عمالت إبعرتاف لغاء االإ 
 ض النقدي املستلم؛يعو تة العادلة لليمبالقعرتاف اال 
 ي استثمار حمتفظ به؛بالقيمة العادلة ألعرتاف اال 
 خسارة؛أو  ما ربحإبأي فرق ناتج على انه عرتاف اال 
  ا يف الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بالشركة التابعة إعادة ىل االرباح املدورة إباشرة نقلها مأو  ،الدخلىل حساب إتصنيف املبالغ املعرتف 

 .ذلكخرى يف حال اشرتطت املعايري األ
  تتكون الشركات التابعة املوحدة من:

  مركز الشركة        
    نشاط الشركة      نسبة الملكية      القانوني      اسم الشركة  

  تقدمي االستشارات وحتليل ونشر املعلومات املتعلقة    % ٧٤,٦٧      سورية    شركة بيمو السعودي الفرنسي املالية املسامهة املغفلة اخلاصة
  املالية باإلضافة إىل ممـــارسة أعمال شــــراء  وراقبـاأل              
   املــالية حلســــــاب الشركة وحساب الغري وراقوبيع األ              

  العمالت األجنبية  )ب(
(عمالت أجنبية) يتم تســـجيلها على أســـاس أســـعار القطع الســـائدة بتواريخ العمليات.  إن العمليات بعمالت غري عملة إعداد البيانات املالية املوحدة

حيث  حدبالعمالت األجنبية على أســاس أســعار القطع الســائدة بتاريخ بيان الوضــع املايل املو بتاريخ كل بيان وضــع مايل يتم إعادة حتويل البنود املالية 
كانون األول   ٣١كما يف  لرية ســــــــــــــورية للدوالر األمريكي ٤٣٦(مقابل  ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما يف   لرية ســــــــــــــورية للدوالر األمريكي ٤٣٦بلغ 

 التاريخ الذي سـعار القطع السائدة يفأسـجلة على أسـاس القيمة العادلة يعاد حتويلها على أسـاس ن البنود غري املالية بالعمالت األجنبية املإ. )٢٠١٨
  ويلها.ال يعاد حت أجنبيةن البنود غري املالية اليت جرى تقييمها على أساس الكلفة التارخيية بعملة إمت فيه حتديد القيمة العادلة. 

ددة فروقات القطع يف األرباح أو اخلســـــائر يف الفرتة اليت نشـــــأت فيها، باســـــتثناء فروقات القطع على العمليات املنفذة بقصـــــد التحّوط ملخاطر حم تقيد
ـــــــــــــــود مالية متثل أرصــدة تســديدها  عمدينة مطلوبة من أو دائنة متوجبة إىل نشــاط أجنيب من غري املقرر أو املتوق بعمالت أجنبية وفروقات القطع على بنـ

ــــروقات حتويل عمالت أجنبية ضمن حقوق املإيتم تسجيلها يف الدخل الشامل اآلخر و  دخل عند التفرغ ومن مث تقيد يف ال لكية،ظهارها يف حساب فـ
  عن صايف املسامهة.

  األدوات املالية  (ج)
 .يف األحكام التعاقدية لألداة رف طرفاً صبح املصياملايل للمصرف عندما  بيان الوضعيُعرتف باملوجودات واملطلوبات املالية يف 

ا مبدئياً  ودات بالقيمة العادلة. كما ُتضـــــــاف تكاليف املعامالت املتعلقة مباشـــــــرة باقتناء أو إصـــــــدار املوج تُقاس املوجودات واملطلوبات املالية املعرتف 
لعادلة للموجودات ) إىل القيمة ااألرباح أو اخلســـــــــــــــائراملـاليـة واملطلوبـات املـاليـة (خبالف املوجودات املـاليـة واملطلوبـات املـاليـة بـالقيمـة العادلة من خالل 

الية، أو تطرح منها، حســب اإلقتضــاء، عند اإلعرتاف األويل. كما تُثبت تكاليف املعاملة املتعلقة مباشــرة باقتناء موجودات مالية املالية أو املطلوبات امل
    .مباشرة يف الربح أو اخلسارة ئرأو اخلسا ألرباحأو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل ا
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  :عاجل هذا الفرق حماسبياً على النحو التايلياإلعرتاف األويل، فإن املصرف  إذا كان سعر املعاملة خيتلف عن القيمة العادلة عند
إذا مت إثبات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات أو مطلوبات متماثلة أو بناًء على أسلوب تقييم يستخدم فقط بيانات  •

 يوم األول)؛المنذ ند اإلعرتاف األويل (أي ربح أو خسارة من أسواق ميكن مالحظتها، فإنه يُعرتف بالفرق يف الربح أو اخلسارة ع

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

ن تغيري يف عامل ، فقط إىل احلد الذي ينشأ فيه عمنطقيالربح أو اخلسارة املؤجلة إىل الربح أو اخلسارة على أساس  تسجيلعرتاف األويل، يتم بعد اال
  .(مبا يف ذلك الوقت) يأخذه املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعري األصل أو اإللتزام

  املوجودات املالية
ا يف تاريخ املتاجرة حيث يكون شـــراء أو بيع أحد األصــــول املالية مبوجب عقد تتطلب شــــروطه تســــليم األصــــل تُثبت مجيع املوجودات  املالية ويعرتف 

جودات املالية و املايل ضـــــــــمن اإلطار الزمين احملدد من الســـــــــوق املعين، ويقاس مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضـــــــــافة إىل تكاليف املعاملة، باســـــــــتثناء تلك امل
). كما تُثبت تكاليف املعامالت املتعلقة مباشرة باقتناء موجودات مالية FVTPLفة على أسـاس القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر (املصـن

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

ـا واليت تقع الحقـاً بالكلفة املطفأة أو القيمة  ٩رقم ضـــــــــــــــمن نطـاق املعيـار الـدويل إلعـداد التقـارير املـاليـة  جيـب قيـاس مجيع املوجودات املـاليـة املعرتف 
 :يددالعادلة على أساس منوذج أعمال املنشأة إلدارة األصول املالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية. وعلى وجه التح

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

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

ا للبيع) واستثمارات تُقاس مجيع أدوات الدين األخرى (مثل أدوات الدين اليت تدار على أساس القيمة العاد • ألسهم بعد ذلك الة أو احملتفظ 
 .بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

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

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

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

 .دلة)كبري (يشار إليه خبيار القيمة العا

 أدوات الدين بالكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  (د)

ة لتصـــنيف األصـــل املايل. كما حيدد املصـــرف مناذج العمل على مســـتوى يعكس كيفية إدار  أســـاســـياً  يعترب تقييم مناذج العمل إلدارة األصـــول املالية أمراً 
لتحقيق هدف أعمال معني. ال يعتمد منوذج العمل اخلاص باملصـــــرف على نوايا اإلدارة فيما يتعلق بأداة فردية، وبالتايل  جمموعات األصـــــول املالية معاً 

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

ة. حتدد رة املصــرف ألصــوله املالية من أجل توليد التدفقات النقديلدى املصــرف أكثر من منوذج أعمال واحد إلدارة أدواته املالية اليت تعكس كيفية إدا
 .مناذج أعمال املصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول املالية أو كليهما
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، يُعاد تصنيف الربح / اخلسارة املرتاكمة املعرتف (FVTOCI)  رل اآلخعندما ُتسـتبعد أداة الدين املقاسـة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـام
ا  ةمن حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة. وعلى النقيض من ذلك، وخبصوص االستثمار يف األسهم املعين ا سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر على أ

ا سـابقاً يف الدخل الشامل اآلخرمقاسـة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخر، ال يعا  حقاً ال د تصـنيف الربح / اخلسـارة املرتاكمة املعرتف 
  .إىل الربح أو اخلسارة ولكن حتول ضمن حقوق امللكية

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

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

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

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

ا يف منوذج أعمال  • ا وبيعها ؛ أواملوجودات احملتفظ  ا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو االحتفاظ   خبالف االحتفاظ 

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

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

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

  لمصرف. لاألصول املالية 
  تدين قيمة املوجودات املالية

 باح أو اخلسائر:لة من خالل األر خمصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة على األدوات املالية التالية اليت مل تقاس بالقيمة العاديستدرك املصرف 

 .القروض والسلف للبنوك •

 قروض ودفعات مقدمة للعمالء. •

 مدينون مبوجب قبوالت. •

 أوراق استثمار الديون. •

 التزامات القروض الصادرة.  •

 .عقود الضمان املايل الصادرة •

 

 .ال يتم إثبات خسارة تدين القيمة يف استثمارات األسهم

خسائر اإلئتمان  عتبارها بشكل منفصل أدناه)، جيب قياسا(اليت يتم  (POCI) املشـرتاة أو الناشـئة ذات التدين االئتماين باسـتثناء املوجودات املالية
  :من خالل خمصص خسارة مببلغ مساوي املتوقعة

االفرتاضية على األدوات املالية مدى احلياة الناجتة عن تلك األحداث  خسارة ائتمانية متوقعة شهراً، أي ١٢خسارة ائتمانية متوقعة ملدة  •
 ) ؛ أو١بعد تاريخ اإلبالغ، (يشار إليها يف املرحلة  شهراً  ١٢اليت ميكن حتقيقها يف غضون 
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ملدى احلياة اليت تنتج عن مجيع األحداث االفرتاضية احملتملة على مدى  خسارة ائتمانية متوقعة خسارة ائتمانية متوقعة ملدى احلياة، أي •
  .)٣واملرحلة  ٢املالية (املشار إليها يف املرحلة عمر األداة 

خســارة للخســارة االئتمانية املتوقعة على مدى احلياة لألداة املالية إذا زادت خماطر االئتمان على تلك األداة املالية بشــكل كبري منذ  تكوين مؤونةجيب 
 . شهراً  ١٢اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة  مببلغ يعادل الئتمانية املتوقعةاخلسارة ا االعرتاف األويل. وخبصوص مجيع األدوات املالية األخرى، تقاس

ا القيمة احلالية للفرق بني التدفاخلسائر االئتمانية املتوقعة هي تقدير مرجح باالإن  قات النقدية حتمالية للقيمة احلالية خلسائر االئتمان، وتقاس على أ
بلية، خمصــومة توقع املصــرف تلقيها واليت تنشــأ من ترجيح عدة ســيناريوهات اقتصــادية مســتقيات النقدية اليت املســتحقة للمصــرف مبوجب العقد والتدفق

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

 قرض ؛ وتوقع املصرف تلقيها يف حالة السحب من الياملستحقة للمصرف إذا قام املقرتض بسحب القرض والتدفقات النقدية اليت 

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

على أســــاس فردي، أو على أســــاس مجاعي حملافظ القروض اليت تتقاســــم خصــــائص خماطر اقتصــــادية مماثلة.  يقيس املصــــرف اخلســــارة االئتمانية املتوقعة
رة إىل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة لألصـل باسـتخدام سعر الفائدة الفعال األصلي لألصل، بصرف النظر عما إذا  ويسـتند قياس بدل اخلسـا

  .كان يُقاس على أساس فردي أو على أساس مجاعي

 ئتمانياً ااملوجودات املالية املتدنية 

. لموجودات املاليةلائتمانياً عند وقوع حدث أو أكثر له تأثري ضــــــــــار على التدفقات النقدية املســــــــــتقبلية املقدرة  ةاملالي وجوداتحيصــــــــــل "التدين" يف امل
. تشــمل األدلة على التدين االئتماين بيانات ميكن مالحظتها حول األحداث ٣ويشــار إىل املوجودات املالية ذات التدين االئتماين كموجودات املرحلة 

 :التالية

 لية كبرية للمقرتض أو املصدر ؛ أوصعوبة ما •

 خرق للعقد مثل احلدث االفرتاضي أو املتأخر ؛ أو •

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

 اختفاء سوق نشط لألوراق املالية بسبب الصعوبات املالية ؛ أو •

 .خمفض ختفيضاً كبرياً يعكس خسائر االئتمان املتكبدةشراء أصل مايل بسعر  •

إىل موجودات  اليةاألصـــــول امل ولوبدًال من ذلك، قد يتســـــبب التأثري املشـــــرتك لعدة أحداث يف حت، حتديد حدث منفرد يقوم املصـــــرف ويف حال تعذر
 املطفأة بالكلفة ةملقاســـا املوجودات املالية اليت متثل لديندوات اقد حصـــل تدين ائتماين أل نکاإذا ما يقوم املصـــرف بتقييم . ذات قيمة ائتمانية متدنية

الدين ئتماين يف أدوات ان هناك تدين کاإذا ما  لتقييم. تقرير كل تاريخفي  (FVTOCI) ل الدخل الشــــــــــــــامل اآلخرخال منلة دلعاا القيمةأو 
  .زيادة التمويلعلی  ملقرتضاعائدات السندات والتصنيف االئتماين وقدرة  عوامل مثلوالعائدة للشركات، يعترب املصرف  السيادية

 )POCI(املوجودات املالية املشرتاة أو املنشأة املتدنية ائتمانياً 

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

 .يمةهذه األصول إىل حتقيق مكاسب تدين الق كمخصص خسارة، وتستدرك أي تغيريات يف الربح أو اخلسارة. يؤدي التغيري اإلجيايب ملثل
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  التخلف عن السداد

خلسارة أمراً يف غاية األمهية عند حتديد اخلسارة االئتمانية املتوقعة. يستخدم تعريف التخلف عن السداد يف قياس قيمة ا السداديُعترب تعريف التخلف عن 
شهراً أو ملدى احلياة، ألن التخلف عن السداد  ١٢ملدة  ستند إىل اخلسارة االئتمانية املتوقعةاالئتمانية املتوقعة ويف حتديد ما إذا كان خمصص اخلسارة ي

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

  :ما يلي مبثابة حدث ختلف عن السداديعترب املصرف 
 يوماً خبصوص أي التزام ائتماين مهم إىل املصرف ؛ أو ٩٠ختلف املقرتض عن السداد ألكثر من  •
 .من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزاماته االئتمانية للمصرف بالكامل •

الت ائتمانية خمتلفة من األصول. وتعترب السحوبات على تسهي مناسب ليعكس اخلصائص املختلفة ألنواع بشكلُيصمم تعريف التخلف عن السداد 
 .مستحقة الدفع مبجرد إنتهاك العميل حداً حمدداً أو مت إعالمه حبد أصغر من املبلغ احلايل غري املسدد

وتعتمد املعلومات اليت  لنوعية والكمية.، يأخذ املصرف يف احلسبان املؤشرات ااالئتماينعند تقييم ما إذا كان من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزامه 
جزئة. تم على نوع األصل، وعلى سبيل املثال يف اإلقراض املؤسسي، فإن املؤشر النوعي املستخدم هو خرق العهود، وهو أمر غري مناسب لإلقراض بالتقيّ 

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

  الزيادة الكبرية يف خماطر االئتمان
لتقييم ما إذا كانت هناك  قيمةيراقب املصرف مجيع املوجودات املالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض ال

على أساس  ةزيادة كبرية يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف األويل. إذا كانت هناك زيادة كبرية يف خماطر االئتمان، فإن املصرف يقيس خمصصات اخلسار 
 .شهراً  ١٢اخلسارة االئتمانية املتوقعة مدى احلياة بدًال من 

مان على األداة املالية قد ارتفعت ارتفاعاً كبرياً منذ االعرتاف األويل، يقوم املصرف مبقارنة خماطر حدوث التخلف عند تقييم ما إذا كانت خماطر االئت
 لفرتة اً يف السداد على األداة املالية يف تاريخ التقرير استنادًا إىل اإلستحقاق املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث ختلف عن السداد كان متوقع

ن املعلومات مت االعرتاف باألداة املالية ألول مرة. عند إجراء هذا التقييم، يأخذ املصرف باالعتبار كالً م عندمابقية يف تاريخ التقرير احلايل االستحقاق املت
ال مربر له، بناًء على  دالكمية والنوعية اليت تكون معقولة وقابلة للدعم، مبا يف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة أو جه

  اخلربة التارخيية للمصرف وتقييم اخلبري االئتماين مبا يف ذلك املعلومات املستقبلية.
 املالية وجوداتتعديل واستبعاد امل

أو تُعدل بطريقة أخرى  ةللموجودات املاليعند إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية اليت حتكم التدفقات النقدية  املوجودات املاليةحيدث التعديل يف 
ريخ مستقبلي. ابني االعرتاف األويل واستحقاق األصل املايل. يؤثر التعديل على مبلغ و/أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سواء على الفور أو يف ت

د على التدفقات اثيق اجلديدة أو املعدلة بعباإلضافة لذلك، سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القائمة لقرض قائم تعديًال حىت إذا مل تؤثر هذه املو 
يادة معدل على ما إذا كان امليثاق مستوفيًا أم ال ( على سبيل املثال التغيري يف ز  النقدية على الفور ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية اعتماداً 

  .الفائدة الذي ينشأ عندما يتم خرق املواثيق)

ىل عدم االعرتاف لسياسة املصرف، يؤدي التعديل إ اً عرتاف. ووفقيم املصرف ما إذا كان هذا التعديل يؤدي إىل إلغاء االقي، املوجودات املاليةعند تعديل 
  عندما ينتج عنه اختالف كبري يف الشروط. 

   



 

- ٢٧ -  

عرتاف باألصل املايل فقط عندما تنتهي صالحية احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية لألصل (مبا يف ذلك انتهاء الصالحية الناجتة عن يلغي املصرف اال
فظ تحيف أو ر التعديل مع شروط خمتلفة إىل حد كبري)، أو عندما حيول األصل املايل وكافة خماطر ومزايا ملكية األصل إىل كيان آخر. إذا مل حيول املص
ا يف األصل وا لتزام املرتبط البكافة خماطر ومزايا امللكية بشكل جوهري واستمر يف السيطرة على املوجودات احملولة، فإن املصرف يعرتف حبصته احملتفظ 

قر يإلعرتاف باألصل املايل و ا ضطر لدفعها. إذا احتفظ املصرف بكافة خماطر ومزايا ملكية األصل املايل احملول، فإن املصرف يستمر يفيباملبالغ اليت قد 
 .قرتاض مضمون للعائدات املستلمةاب أيضاً 

واملدين واألرباح/ اخلسائر  وجمموع اإلعتبار املستلم لموجوداتبالكامل، فإنه يُعرتف بالفرق بني القيمة الدفرتية ل باملوجودات املاليةعند إلغاء اإلعرتاف 
ا يف الدخل الشامل   يمة العادلةمت يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارة، بإستثناء االستثمار يف األسهم احملددة بالقتراكاآلخر و املرتاكمة اليت مت إثبا

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

)، فإن ةاحملول وداتملوجخبالف بالكامل (على سبيل املثال عندما حيتفظ املصرف خبيار إعادة شراء جزء من ا باملوجودات املاليةعرتاف عند إلغاء اال
 عرتف به على أساسيعد يدرجه كتحسني مستمر واجلزء الذي مل يزال يبني اجلزء الذي ما  للموجودات املاليةاملصرف خيصص القيمة الدفرتية السابقة 

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

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

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

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

قة على املوجودات مم املدينة املستحيف حال قام املصرف باالستعانة بالقوانني والتعليمات النافذة حملاولة اسرتداد الذالشطب حدث إلغاء اإلعرتاف، 
  املالية املشطوبة فإنه يتم قيدها يف بيان الدخل عند اسرتدادها.

 املايل الوضعيف بيان  عرض خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة

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

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

التغري املرتاكم  رة كجزء من مبلغ إعادة التقييم يفاملايل حيث أن القيمة الدفرتية هي بالقيمة العادلة. ومع ذلك، يتم تضمني خمصص اخلسا
 وراق مالية؛أيف القيمة العادلة الستثمارات يف 

 التزامات القروض وعقود الضمان املايل: كمخصص ؛ و •
التزام على مكون  اخلسارة االئتمانية املتوقعة عندما تشتمل األداة املالية على مكون مسحوب وغري مسحوب، وال ميكن للمصرف حتديد •

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

 .كمخصص
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 املالية وحقوق امللكية املطلوبات   (ه)

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

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

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

 حقوق امللكية أدوات

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

 أسهم اخلزينة

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

 أدوات مركبة

 فقاً بشكل منفصل كمطلوبات مالية وحقوق ملكية و صرف تصنف األجزاء املكونة لألدوات املركبة (مثل األوراق القابلة للتحويل) الصادرة من امل
غ نقدي لملضمون الرتتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزامات املالية وأدوات حقوق امللكية. إن خيار التحويل الذي سيتم تسويته من خالل تبديل مب

 .ة حقوق ملكيةهو أدا صرفثابت أو أصل مايل آخر بعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة بامل

ل. ويف حالة ييف تاريخ اإلصدار، ُتقدر القيمة العادلة ملكون املطلوبات باستخدام معدل الفائدة السائد يف سوق األدوات املماثلة غري القابلة للتحو 
قة الفائدة الفعالة باستخدام طريوجود مشتقات غري مضمنة ذات صلة، يتم فصلها أوًال وتسجل باقي املطلوبات املالية على أساس التكلفة املطفأة 

 .حىت إطفائها عند التحويل أو يف تاريخ استحقاق األداة

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

 خالل الربح أو اخلسارة املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من

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

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

  :) عند االعرتاف األويل إذاFVTPLاخلسارة (بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 كان هذا التعيني يلغي أو يقلل بشكل كبري من عدم تناسق القياس أو االعرتاف الذي قد ينشأ خالفاً لذلك ؛ أو •
يمة العادلة، اس القها على أسءمن جمموعة موجودات مالية أو مطلوبات مالية أو كليهما، واليت تدار ويقيم أدا كان اإللتزام املايل ُيشكل جزءاً  •

لى هذا األساس؛ ع إلسرتاتيجية إدارة املخاطر أو االستثمار املوثق للمصرف، وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل املصرف مقدمة داخلياً  وفقاً 
 ،أو
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بعقد  ٩قم ر من عقد حيتوي على مشتق واحد أو أكثر من املشتقات، ويسمح املعيار الدويل للتقارير املالية  اً إذا كان اإللتزام املايل يشكل جزء •
  ). FVTPL(هجني بالكامل (املركب) ليتم حتديده بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 

  تقاص املوجودات واملطلوبات املالية  (و)
 وتظهر يف بيان الوضع املايل بالقيمة الصافية فقط عندما يكون هناك حق قانوين لعمل ذلك أو عندما ينوي املصرفتقاص املوجودات واملطلوبات املالية 

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

  القيمة العادلة  (ز)
 تاريخ أو دفعه لتحويل التزام مبوجب عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يفصل صول عليه من بيع األن القيمـة العادلة هي السعر الذي ميكن احلإ

  القياس.
االعتبار عند عملية  بعني خذهاأأو االلتزام واليت يقوم املتشاركني يف السوق بصل والتزام معني استناداً إىل خصائص األصل يتم قياس القيمة العادلة أل

  .تسعري األصل أو االلتزام يف تاريخ القياس
لى خذ بعني االعتبار قدرة متشارك يف السوق على انتاج منافع اقتصادية من خالل التوظيفات الفضية باأللغري املاصول لة لألديتم قياس القيمة العا

  .صليفات فضلى لأللألصل أو من خالل بيعه ملتشارك آخر يف السوق الذي قد يقوم بتوظ
باعتماد تقنيات  يقوم املصرف داة نشطاً ذا مل يكن سوق األإ .دواته املالية املتداولة يف سوق مايل نشطأيقوم املصرف باعتماد أسعار السوق لتقييم 

  .قصى ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبقلقياس القيمة العادلة تأخذ يف االعتبار االستعمال األ
  مستويات التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة : ١٣رقم  الدويل للتقارير املاليةحدد املعيار 

يف األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات املتطابقة اليت ميكن للمنشأة الوصول إليها يف تاريخ سعار املعلنة (غري املعدلة) األ  : ١املستوى   -
  القياس؛ 

  املتضمنة يف املستوى األول واليت تعترب ملحوظة لألصل أو التزام إما بشكل مباشر أو غري مباشر؛املدخالت عدا األسعار املعلنة   : ٢املستوى   -
  املدخالت غري امللحوظة لألصل أو االلتزام.  : ٣املستوى   -

. بيان وضع مايلة يف تاريخ كل لعادلبالقيمة العادلة يف تاريخ إبرام عقد املشتقات ويعاد قياسها الحقًا إىل قيمتها ا يتم إثبات املشتقات املالية مبدئياً 
تمد توقيت االعرتاف عيتم إثبات األرباح / اخلسائر الناجتة يف الربح أو اخلسارة على الفور ما مل حتدد املشتقة وتكون فعالة كأداة حتوط، ويف هذه احلالة ي

 يف الربح أو اخلسارة على طبيعة عالقة التحوط. 

 األدوات املالية املشتقة  (ح)

مايل.  يان وضعببالقيمة العادلة يف تاريخ إبرام عقد املشتقات ويعاد قياسها الحقًا إىل قيمتها العادلة يف تاريخ كل  إثبات املشتقات املالية مبدئياً يتم 
يف هذه احلالة يعتمد توقيت و  على الفور ما مل حتدد املشتقة وتكون فعالة كأداة حتوط، بيان األرباح أو اخلسائريتم إثبات األرباح / اخلسائر الناجتة يف 

 .على طبيعة عالقة التحوط بيان األرباح أو اخلسائراالعرتاف يف 

 املشتقات املتضمنة

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

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

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

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

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

اإليرادات للمصرف،  املرتاكم املعرتف به وفقاً لسياسات حتصيل ربحمبلغ ال، ، مطروحاً منه، عندما يكون ذلك مناسباً املبلغ املعرتف به مبدئياً  •
 أيهما أكرب.

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

وطات ة وخماطر سعر الفائدة يف حتوطات القيمة العادلة أو حتُحيدد املصرف بعض املشتقات كأدوات حتوط فيما يتعلق مبخاطر العمالت األجنبي
 علىألجنيب االتدفقات النقدية أو حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية حسب االقتضاء. كما يتم احملاسبة عن حتوطات خماطر الصرف 

اإلضافة بكتحوطات للتدفق النقدي. ال يطبق املصرف حماسبة التحوط للقيمة العادلة على حتوطات حمفظة خماطر سعر الفائدة. صرف  التزامات امل
يطبق قواعد حماسبة ، أي أن املصرف ٣٩ قواعد حماسبة التحوط باستخدام معيار احملاسبة الدويل رقم ملواصلةء إلعفااملصرف ا يستخدمال ، لذلك

 .٩ رقم ارير املالية الدويلالتحوط ملعيار التق

يوثق املصرف العالقة بني أداة التحوط والبند املتحوط له، باإلضافة إىل أهداف إدارة املخاطر وإسرتاتيجيتها للقيام مبعامالت ، عند بداية عالقة التحوط
يف القيمة  داة التحوط فعالة يف تقاص التغرياتعند بداية التحوط وعلى أساس مستمر، يوثق املصرف ما إذا كانت أ، حتوط متنوعة. عالوة على ذلك

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

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

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

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

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

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

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

ىل االعرتاف إ عندما ال يؤدي البند املتحوط له إىل اإلعرتاف بالبنود غري املالية. ال تتضمن سياسة املصرف إلدارة املخاطر حتوطات البنود اليت تؤدي
    .بنود غري املالية، وذلك ألن خماطر املصرف تتعلق باملواد املالية فقطبال
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ار املتعلق بالبند يإن البنود املتحوط هلا واليت حيددها املصرف هي بنود حتوط ذات صلة بالفرتة الزمنية، مما يعين أنه ُتطفأ القيمة الزمنية األصلية للخ
 .طارة على أساس منطقي (على سبيل املثال، وفقاً لطريقة القسط الثابت) على مدى فرتة عالقة التحو املتحوط له من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلس

 .عرب العمالت طلتحو دوات األأو الفرق على أساس العمالت  للعقود اآلجلة اآلجلت التحوط، يستبعد املصرف من التحديد العنصر عالقابعض في 
لى أساس العملة وتعترب معاجلة العنصر اآلجل للعقد اآلجل والعنصر ع ،ة املطبقة على القيمة الزمنية للخياراتيف هذه احلالة، ُتطبق معاملة مماثلة للحال

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

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

 التحوطات بالقيمة العادلة

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

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

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

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

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

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

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

  ط. لتحوا
 حتوطات التدفق النقدي

تدفقات النقدية يف وتؤهل كتحوطات للُيستدرك اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى املؤهلة واليت حتدد 
تحوط له من بالتغري الرتاكمي يف القيمة العادلة للبند امل احتياطي التحوط للتدفقات النقدية، وهو مكون منفصل يف الدخل الشامل اآلخر، حمصوراً 

 .منه أي مبالغ أعيد تدويرها إىل الربح أو اخلسارة بداية التحوط مطروحاً 

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

 الربح أو اخلسارة.

عن حماسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء باملعايري املؤهلة (بعد إعادة التوازن، إن وجدت).  املصرفيتوقف 
اؤها أو ممارستها، أو عندما ال يعترب  ًال ة أمرًا حمتمحدوث معاملة حتوط حمددويشمل ذلك احلاالت اليت تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إ

ا يف الدخل الشامل اآلخر ومراك  قوق امللكية يف ذلك الوقتمة يف حبدرجة كبرية، وُحيتسب التوقف بأثر مستقبلي. تبقى أي أرباح / خسائر معرتف 
ا عند تسجيل املعاملة املتوقعة يف النهاية يف الربح أو اخلسارة.يف وقعة غري متوقع، فإنه عندما يصبح حدوث معاملة كانت مت  حقوق امللكية ويعرتف 

ا مباشرة يف الربح أو اخلسارة لكيةيعاد تصنيف األرباح / اخلسائر املرتاكمة يف حقوق امل   .ويعرتف 



 

- ٣٢ -  

  
 حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية

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

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

  قروض وتسليفات  (ك)

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

  موجودات ثابتة مادية   (ل)

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

  دمة املقدرة لألصول املعنية باعتماد األعمار اإلنتاجية التالية :القسط الثابت على مدى مدة اخل
    عدد السنوات        
  ٤٠    مباين    
  ١٠ -٥    وأثاث وأجهزة معدات    
  ١٠-٥    نقل وسائط    
  ٣٤-٣    املأجور على حتسينات    

ودات ويتم تسجيلها عائدات البيع والقيمة الدفرتية للموجإن األرباح واخلسائر الناجتة عن استبعاد أي من املوجودات الثابتة يتم حتديدها بالفرق بني 
  ضمن بيان الدخل.

  موجودات غري ملموسة   (م)

ختبار التدين يف أدناه وهي ختضع الاألعمار االنتاجية  غري امللموسة، باستثناء الشهرة، باستعمال طريقة القسط الثابت وفق املوجوداتإطفاء  يتم
  قيمتها.

    عدد السنوات        
  ٥    حاسوب برامج  
  ٧٠      الفروغ  

  املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون مستحقة  (ن)

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

  ية.كعن التصفية فإن السلطة املنظمة املعنية توجب ختصيص احتياطي خاص للتصفية يؤخذ من األرباح السنوية الصافية ويظهر ضمن بنود حقوق املل
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 ملوجوداتااملستملكة من األفضل أن تستخدم للعمليات الداخلية أو جيب أن تباع. يتم نقل  املوجوداتانت وفقاً لسياسة املصرف يتم حتديد ما إذا ك
ة حسب قيمتها املستملكة أو القيمة الدفرتية لألصل املضمون األصلي، أيهما أقل. يتم نقل  املوجوداتاملفيدة للعمليات الداخلية لفئة   ملوجوداتااملشا

ا للبيع بالقيمة العادلة أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف ال غري  للموجوداتيع باليت يتم حتديد خيار بيعها ليكون اخليار األفضل، للموجودات احملتفظ 
   املالية يف تاريخ التملك وذلك متاشياً مع سياسة املصرف.

  التدين يف قيمة موجودات ملموسة وغري ملموسة   (س)

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

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

د واملخاطر املالزمة الضريبة تعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنق النقدية املستقبلية املقدرة إىل قيمتها احلالية باستعمال نسبة حسم قبل
  لألصل الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية.

ادية. تقيد خسارة تدنـي رتدإذا كان تقدير القيمـة االسرتدادية لألصل أقـل من قيمته الدفرتية، يتم إنقاص القيمة الدفرتية لألصل لتوازي القيمة االس
القيمة كتخفيض  القيمة حاالً يف األرباح أو اخلسائر، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتياً بقيمة إعادة التقييم، ويف هذه احلالة تعامل خسارة تدين

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

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

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

اية اخلدمة للموظفني  (ع)   مؤونة تعويضات 

 ذههصرف مسجل يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية ويسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيه إىل املؤسسة. متثل إن امل
اية اخلدمة وبالتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض من مؤسسة التأمينات االجتماعية املسامهات  .اتفاق املصرف مع موظفيه حول تعويض 

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

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

  صايف إيرادات الفوائد  (ص)

ا للمتاجرة أو تلك املقاسة أو احمل ا حمتفظ  ددة بالقيمة العادلة يتم إثبات إيرادات وأعباء الفوائد جلميع األدوات املالية باستثناء تلك املصنفة على أ
دة الفعالة. كما ُتدرج قة الفائباستخدام طري بيان الدخلمن خالل األرباح الصافية يف "صايف إيرادات الفوائد" كـ"إيرادات فوائد" و "أعباء فوائد" يف 

أرباح ضمن حركة القيمة العادلة خالل الفرتة، "صايف  (FVTPL) أو اخلسارة رباحالفوائد على األدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األ
 .."رئأو اخلسا رباحبالقيمة العادلة من خالل األعلى حمفظة األدوات املالية للمتاجرة 
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هو السعر الذي ُخيفض بالضبط التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألداة املالية خالل العمر املتوقع لألداة املالية أو،  (EIR) يةفائدة الفعلمعدل ال
راعاة مجيع الشروط مبأو املطلوبات املالية. كما تقدر التدفقات النقدية املستقبلية  للموجوداتعند اإلقتضاء، لفرتة أقصر، إىل صايف القيمة الدفرتية 

  .التعاقدية لألداة
ات مجيع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة بني أطراف العقد واليت تكون إضافية وتنسب مباشرة إىل ترتيب يةيتضمن احتساب سعر الفائدة الفعل

ن خالل لق باملوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة ماإلقراض احملددة، وتكاليف املعاملة، ومجيع األقساط األخرى أو اخلصومات األخرى. وفيما يتع
  .ألرباح أواخلسائر، تُثبت تكاليف املعامالت يف الربح أو اخلسارة عند اإلعرتاف األويلا

غري املتدنية ائتمانياً (أي  ةُحتتسب إيرادات الفوائد / أعباء الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على القيمة الدفرتية اإلمجالية للموجودات املالي
وص صعلى أساس الكلفة املطفأة لألصل املايل قبل التسوية ألي خمصص خسارة ائتمانية متوقعة) أو إىل الكلفة املطفأة للمطلوبات املالية. وخب

دات املالية املتدنية ائتمانياً الكلفة املطفأة للموجو  املوجودات املالية املتدنية ائتمانياً، ُحتتسب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على
تدنية ائتمانياً شرتيت وهي ماخمصص خسائر اإلئتمان املتوقعة). أما خبصوص املوجودات املالية اليت نشأت أو  القيمة الدفرتية ناقصاً (أي إمجايل 
(POCI)) فإن معدل الفائدة الفعال ،EIR املتوقعة () يعكس اخلسائر االئتمانيةECLs( التدفقات النقدية املستقبلية املتوقع استالمها  يف حتديد

 .من األصل املايل

 صايف إيرادات الرسوم والعموالت  (ق)

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

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

  .خلدماتُحتتسب أعباء الرسوم والعموالت فيما يتعلق باخلدمات عند استالم ا
 أرباح على حمفظة األوراق املالية للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائرصايف   (ر)

لعادلة واخلسائر الناجتة عن التغريات يف القيمة ا رباحيشمل صايف الدخل من األدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مجيع األ
  صلة.لذات األسهم ح اباوأرئد الفوادات وأعباء ايرإلك ذبما في املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر للموجودات املالية و 

 توزيعات األرباح  (ش)

  .تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند إثبات حق استالم املدفوعات

  الضرائب  (ت)

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

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

غ غري اجلائز لاألرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان الدخل املوحد بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبا ختتلف
  تنـزيلها من الوعاء الضرييب.
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لبيانات املالية والقيمة ة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات يف اإن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقت
ضرييب أو حتقيق لاليت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسها. وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقاً للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام ا

  املوجودات الضريبية املؤجلة.
االعرتاف بينما يتم  .لضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقبالً يتم االعرتاف باملطلوبات ا

  باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبًال عند احتساب الربح الضرييب.
دة من تلك املوجودات ويتم ختفيضها يف حالة توقع عدم إمكانية االستفا ضريبية املؤجلة يف تاريخ البيانات املالية املوحدةيتم مراجعة رصيد املوجودات ال

  الضريبية جزئياً أو كلياً.
فقًا لقانون ضريبة و  حيتسب املصرف مؤونة ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة على إيرادات املصرف املتحققة خارج أراضي اجلمهورية العربية السورية

من  %٧,٥، والذي حدد الضريبة مبعدل ٢٠١٩نيسان  ٢٩الصادر عن وزارة املالية بتاريخ  ١٢٣٨/٣والقرار رقم  ٢٠٠٣/ لعام ٢٤الدخل رقم /
من قيمة  %١٠لية مبعدل من قيمة الضريبة ورسم اإلدارة احمل %١٠إمجايل اإليرادات يف اخلارج باإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل 

  .٢٠١٩كانون الثاين   ١الضريبة ابتداًء من 

  النقد وما يوازي النقد  (ث)

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

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

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

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

  الحقة. 

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

  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

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

  :املستخدمة من قبل إدارة املصرف مفصلة أدناه
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  تقييم منوذج األعمال

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

 التقييم احلكم الذي يعكس مجيع األدلة ذات الصلة مبا يف ذلك كيفية تقييم أداء املوجودات وقياس أدائها، واملخاطر اليت تؤثر على أداء
ا املوجودات خر واليت مت دلة من خالل الدخل الشامل اآل. يراقب املصرف املوجودات املالية املقاسة بالكلفة املطفأة أو القيمة العاوكيفية إدار

ا. وتعترب املراقبة جزءًا  ن ماستبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلدف من األعمال احملتفظ 
وإذا كان من غري  ،املالية املتبقية مناسباً  حول ما إذا كان منوذج األعمال الذي يتم مبوجبه االحتفاظ باملوجودات صرفصل للماالتقييم املتو 
  لتصنيف تلك املوجودات. اً مستقبلي اً هناك تغيري يف منوذج األعمال وبالتايل يتم إدخال تغيري  ألناملناسب 

  زيادة هامة يف خماطر االئتمان

اخلسارة االئتمانية األوىل، أو شهراً ملوجودات املرحلة  )١٢(يتم قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة كمخصص يعادل اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة 
شكل  . ينتقل األصل إىل املرحلة الثانية يف حال زيادة خماطر االئتمان بالثالثةأو املرحلة  الثانيةعلى مدى العمر الزمين للموجودات من املرحلة 

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

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

  إنشاء جمموعات من املوجودات ذات خصائص خماطر ائتمانية مماثلة

كة (مثل نوع ر املشرت عندما يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة على أساس مجاعي، يتم جتميع األدوات املالية على أساس خصائص املخاط
لمقرتض، لاألداة، درجة خماطر االئتمان، نوع الضمانات، تاريخ االعرتاف األويل، الفرتة املتبقية لتاريخ اإلستحقاق، الصناعة، املوقع اجلغرايف 

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

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

  احملافظ واحلركات بني احملافظإعادة تقسيم 

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

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

  ات غري املؤكدة املصادر الرئيسية للتقدير   .ب)٤(

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

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

  املوحدة حمضرة على أساس مبدأ االستمرارية.على االستمرار كمنشأة مستمرة. وبالتايل إن البيانات املالية 
  تحديد القيم العادلة:

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

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

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

مالية. يتم الوصول إىل املعطيات غري املنظورة باالعتماد على أفضل عنها من مالك األدوات املالية أو صاحب االلتزام ملطلوبات أدوات 
ة ناملعلومات املتوفرة يف ظل الظروف احمليطة، واليت ميكن أن تتضمن املعلومات املتوفرة لدى املنشأة باإلضافة إىل تطبيق معدالت حسم معي

لة يف تقييم حمفظة األوراق املالية الظاهرة على أساس القيمة العادعمًال باالجراءات الداخلية للمصرف وذلك ضمن منوذج التقييم املستخدم 
 من خالل األرباح أو اخلسائر وعلى أساس الكلفة املطفأة.

صلة املستقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات / السوق وحتديد املعلومات املستقبلية ذات الالنظرة  ،حتديد العدد والوزن النسيب للسيناريوهات
  وبكل سيناري

ملختلف  معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية صرفيستخدم امل، عند قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة
  احملركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه احملركات على بعضها البعض.

  احتمال التعثرنسبة 
 السداد عن التعثر الحتمالية قديراً تاحتمال التعثر  نسبةاخلسارة االئتمانية املتوقعة. وتعترب يف قياس  رئيسياً  احتمال التعثر مدخالً  نسبة تشكل
  فرته زمنية معينة، واليت تشمل إحتساب البيانات التارخيية واالفرتاضات والتوقعات املتعلقة بالظروف املستقبلية. مدى على

  يف حال التعثراخلسارة 

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

  للموجودات الثابتة:األعمار اإلنتاجية المقدرة 

اية كل فرتة مالية. خالل الفرتة مل تظهر أية مؤشرات ٣يف اإليضاح رقم ( موضحكما هو  ) أعاله إن املصرف يراجع األعمار اإلنتاجية يف 
  تدعو إىل تغيري األعمار املقدرة للموجودات الثابتة.
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 تدني قيمة الموجودات غير المالية وتكوين المؤونات الالزمة:

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

  تدين إضافية.
  
  المركزي سورية مصرف لدى أرصدةو  نقد  -٥

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

    ٦,٦٩٧,١٨٥,٢٤٣        ١٢,٩٦٥,٧٣٤,٨٣٥        ١٠,٧٦٦,١٧٦,٧٩٧     اخلزينةنقد يف 
    ٥٧,٦٢٤,٥٥٠        ٥٠,٦٣٩,٢٩٤        ٥٠,٦٣١,٨١٣    نقد يف الفروع املغلقة *

  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
    ٦٣,٢٩٦,٢٨٩,٣٦٣        ٨٥,٨٩٠,٩٥٧,٩٩٩        ٦٨,٢٤٢,٦١٧,٠٣٧    حسابات جارية وحتت الطلب  
    -          ٢,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠        ٤,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠    ودائع ألجل  
    ١٠,٠٥٥,٣٧٥,٦٤٠        ١٢,٧١٧,٠٦٨,٥٢٣        ١٣,٢١٤,٤٤٣,٠٥٧    **احتياطي نقدي إلزامي  
    ١٨,٤٤٩,٩٦٨        ١٨,٤٤٩,٩٦٨        ١٨,٤٤٩,٩٦٨    حساب جممد لدى مصرف سورية املركزي  

        ٨٠,١٢٤,٩٢٤,٧٦٤        ١١٣,٨٢٢,٨٥٠,٦١٩      ٩٦,٦٥٢,٣١٨,٦٧٢    
  )  ٤,٤٣٦,٨٥٣(  )    ٣٥,٩٩٩,٥٦٧(  )  ٨٠,٦١٤,٩٥٢(  ائتمانية متوقعة مؤونة خسائر

        ٨٠,١٢٠,٤٨٧,٩١١        ١١٣,٧٨٦,٨٥١,٠٥٢        ٩٦,٥٧١,٧٠٣,٧٢٠    
بالعمالت  ٤٦,٧٣٧,٦٥٨لرية سورية ومبلغ  ٣,٨٩٤,١٥٣بلغ النقد املوجود يف الفروع املغلقة (دوما، إدلب، القنيطرة، دير الزور والرقة)   *

بالعمالت األجنبية  ٤٦,٧٤٥,١٤١لرية سورية ومبلغ  ٣,٨٩٤,١٥٣(مقابل  ٢٠١٩كانون األول   ٣١األجنبية مقّومة باللريات السورية كما يف 
حلريق ا). علماً بأن عقود التأمني تشتمل فقط على تغطية النقد واملوجودات األخرى من ٢٠١٨كانون األول   ٣١مقّومة باللريات السورية كما يف 

والسرقة وال تشتمل على تعويض األضرار املتعلقة باألحداث االستثنائية كأعمال الشغب والتخريب، وعليه مت تكوين مؤونات بنسب متفاوتة 
  ).٢١حسب األضرار املتوقعة واليت مل يتم حصرها حىت تاريخ إعداد البيانات املالية املوحدة ضمن بند املخصصات املتنوعة (إيضاح رقم 

  تاريخ ٥٩٣٨ رقم الوزراء جملس رئاسة عن الصادر القرار وبناًء على السورية العربية اجلمهورية يف املطبقة املصرفية والتشريعات للقوانني وفقاً   **
 الطلب، حتت الودائع متوسط من %٥ بنسبة املركزي ةسوري مصرف لدى إلزامي نقدي باحتياطي حتتفظ أن املصارف على ٢٠١١ أيار ٢ 

  .السكين اإلدخار ودائع باستثناء ألجل والودائع التوفري ودائع

    .للمصرف التشغيلية األنشطة يف استعماله يتم وال إلزامي االحتياطي هذا إن  
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  فيما يلي الحركة على األرصدة لدى بنوك مركزية خالل السنة
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ١٠٠,٨٠٦,٤٧٦,٤٩٠        -          -      ١٠٠,٨٠٦,٤٧٦,٤٩٠    إمجايل الرصيد كما يف بداية السنة 
    ٥,٤٧١,٤٣٨,٨٠٩        -          -          ٥,٤٧١,٤٣٨,٨٠٩    األرصدة اجلديدة خالل السنة 

  )  ٢٠,٣٤٦,٨٩٢,٩٧٨(      -          -      )٢٠,٣٤٦,٨٩٢,٩٧٨(  األرصدة املسددة
  )  ٩٥,٥١٢,٢٥٩(      -          -      )  ٩٥,٥١٢,٢٥٩(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة      ٨٥,٨٣٥,٥١٠,٠٦٢        -          -          ٨٥,٨٣٥,٥١٠,٠٦٢    إمجايل الرصيد يف 
  

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

    ٧٣,٣٧٠,١١٤,٩٧١        -          -          ٧٣,٣٧٠,١١٤,٩٧١    إمجايل الرصيد كما يف بداية السنة 
    ٢٩,٥٤٣,٦٠٦,٥٠٠        -          -          ٢٩,٥٤٣,٦٠٦,٥٠٠    األرصدة اجلديدة خالل السنة 

  )  ١,٨٩٠,٠٠٨,٩٩١(      -          -      )  ١,٨٩٠,٠٠٨,٩٩١(  األرصدة املسددة
  )  ٢١٧,٢٣٥,٩٩٠(      -          -      )  ٢١٧,٢٣٥,٩٩٠(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة      ١٠٠,٨٠٦,٤٧٦,٤٩٠        -          -      ١٠٠,٨٠٦,٤٧٦,٤٩٠    إمجايل الرصيد يف 

  .٢٠١٨كانون األول   ٣١و ٢٠١٩كانون األول   ٣١السنة املنتهية يف ال يوجد حتويالت بني املراحل الثالث أرصدة معدومة خالل 

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

    ٣٥,٩٩٩,٥٦٧        -          -          ٣٥,٩٩٩,٥٦٧    إمجايل الرصيد كما يف بداية السنة 
  األرصدةعلى اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

    ٤٤,٦٢٨,٤١٥        -          -          ٤٤,٦٢٨,٤١٥    سنةخالل الاجلديدة   
  املسرتد من خسارة التدين 

  )    ١٣,٠٣٠(      -          -      )    ١٣,٠٣٠(  على األرصدة املسددة  
    -          -          -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة      ٨٠,٦١٤,٩٥٢        -          -          ٨٠,٦١٤,٩٥٢    إمجايل الرصيد يف 
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    (معّدلة) ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    -          -          -          -      إمجايل الرصيد كما يف بداية السنة 
  تطبيق املعيار الدويل للتقاريرأثر 

    ٤,٤٣٦,٨٥٣        -          -          ٤,٤٣٦,٨٥٣    ٩املالية رقم    
    ٤,٤٣٦,٨٥٣        -          -          ٤,٤٣٦,٨٥٣    رصيد بداية السنة املعدل

  اخلسائر االئتمانية املتوقعة على األرصدة
    ٣١,٧٠٠,٦٢٨        -          -          ٣١,٧٠٠,٦٢٨    سنةاجلديدة خالل ال  

  املسرتد من خسارة التدين 
  )    ١٣٧,٩١٤(      -          -      )  ١٣٧,٩١٤(  على األرصدة املسددة  

اية السنة      ٣٥,٩٩٩,٥٦٧        -          -          ٣٥,٩٩٩,٥٦٧    إمجايل الرصيد يف 
  
   مصارف لدى أرصدة  -٦

 يتكون هذا البند مما يلي:
    ٢٠١٩األول  كانون ٣١كما في       
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      
  ٤٦,٥٩٨,٠٧٥,٨١٩  ٤٥,٦٧٤,٥٨٩,٤٩٩    ٩٢٣,٤٨٦,٣٢٠  *الطلب حتتو  جارية حسابات

    ١٨,١٦٦,٥٠٢,٧٢٢  ١٨,١٦٦,٥٠٢,٧٢٢    -    أشهر أوأقل) ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فرتة 
  )    ٢,٥٧٢,٤٤٣,٧٣٩(  )  ٢,٥٧١,٣٠٤,٠٦٣(  )  ١,١٣٩,٦٧٦(  مؤونة خسائر ائتمانية متوقعة

    ٦٢,١٩٢,١٣٤,٨٠٢  ٦١,٢٦٩,٧٨٨,١٥٨    ٩٢٢,٣٤٦,٦٤٤    
  

    معّدلة)( ٢٠١٨األول  كانون ٣١كما في       
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      
    ٢٠,٣١٨,٨٦١,٢١٩  ١٨,٥٣١,٣٠٦,١٨٣    ١,٧٨٧,٥٥٥,٠٣٦  *الطلب حتتو  جارية حسابات

    ٢,١٠١,٠٢١,٢٧٣    -      ٢,١٠١,٠٢١,٢٧٣  أشهر أو أقل) ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فرتة 
  )    ٧,٤٢٥,٢١٤(  )  ٤,٩٥٥,٢٤٨(  )  ٢,٤٦٩,٩٦٦(  مؤونة خسائر ائتمانية متوقعة

    ٢٢,٤١٢,٤٥٧,٢٧٨  ١٨,٥٢٦,٣٥٠,٩٣٥    ٣,٨٨٦,١٠٦,٣٤٣    
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    معّدلة)( ٢٠١٨ كانون الثاني  ١كما في       
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      
٢٧,٥٦٣,١٣٥,٧٢٧    ١٩,٥٥٧,٨٦٠,٤٢٣    ٨,٠٠٥,٢٧٥,٣٠٤  الطلب حتتو  جارية حسابات
    

    ٥,٩٥٤,٦٨٠,٠٠٠    ٥,٩٢٩,٦٨٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  أوأقل)أشهر  ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فرتة 
  )    ١٢,٤١٨,٧١٣(  )  ٩,٨٧٦,٠٩٦(  )  ٢,٥٤٢,٦١٧(  مؤونة خسائر ائتمانية متوقعة

    ٣٣,٥٠٥,٣٩٧,٠١٤  ٢٥,٤٧٧,٦٦٤,٣٢٧    ٨,٠٢٧,٧٣٢,٦٨٧    
(مقابل  ٢٠١٩ األولكانون   ٣١لرية سورية كما يف  ٤٦,٥٩٨,٠٧٥,٨١٩بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال تتقاضى فوائد 

  ).٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٢٠,٣١٨,٨٦١,٢١٩
 (تأمينات نقدية) ٣١ لرية سورية كما يف ٢,٠١٧,٠٦٧ تتضمن حسابات جارية وحتت الطلب أرصدة مقيدة السحب مرتبطة بعمليات جتارية  

  ).٢٠١٨ل كانون األو   ٣١لرية سورية كما يف  ١٢,٤٥٧,٨٣٧(مقابل  ٢٠١٩ كانون األول
يورو وبلغت قيمتها املعادلة باللريات السورية مبلغ  ٣٠٠,٠٠٠بتسديد كفالة خارجية بالعمالت األجنبية بقيمة  ٢٠١٤قام املصرف خالل عام 

وقد مت  )٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١٤٩,٤٧٢,٠٠٠(مقابل  ٢٠١٩ كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ١٤٦,٥٨٩,٠٠٠
  تكوين مؤونة لتغطية كامل املبلغ املدفوع بالعملة األجنبية حلني االنتهاء من اإلجراءات القانونية.

يورو وبلغت قيمتها املعادلة باللريات  ٣٠٠,٠٠٠بتسديد كفالة خارجية أخرى بالعمالت األجنبية بقيمة  ٢٠١٩قام املصرف خالل الربع الثاين من عام 
وقد مت تكوين مؤونة لتغطية كامل املبلغ املدفوع بالعملة األجنبية حلني  ٢٠١٩ كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ١٤٦,٥٨٩,٠٠٠السورية مبلغ 

  االنتهاء من اإلجراءات القانونية.
  :املدفوعة الكفاالت اخلارجية حمفظة

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

    ١٥٦,٠٣٩,٠٠٠        ١٤٩,٤٧٢,٠٠٠        ٢٩٣,١٧٨,٠٠٠    قيمة الكفالة مقومة باللرية السورية 
  )  ١٥٦,٠٣٩,٠٠٠(  )  ١٤٩,٤٧٢,٠٠٠(  )  ٢٩٣,١٧٨,٠٠٠(  خمصص حمفظة الكفاالت اخلارجية املدفوعة

          -          -          -    
  

  حركة خمصص حمفظة الكفاالت اخلارجية املدفوعة
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    معّدلة)( ٢٠١٨          معّدلة)( ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ١٦٢,٣٥٤,٠٠٠        ١٥٦,٠٣٩,٠٠٠        ١٤٩,٤٧٢,٠٠٠    السنةرصيد بداية 
    -          -          ١٤٩,٤٧٢,٠٠٠    املكون خالل السنة
  )  ٦,٣١٥,٠٠٠(  )  ٦,٥٦٧,٠٠٠(  )  ٥,٧٦٦,٠٠٠(  فروقات سعر الصرف

اية      ١٥٦,٠٣٩,٠٠٠        ١٤٩,٤٧٢,٠٠٠        ٢٩٣,١٧٨,٠٠٠    السنةرصيد 
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  فيما يلي الحركة على األرصدة لدى المصارف خالل السنة:
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١فيكما         
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢        -         -          ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢   سنةالبداية يف  كما  الرصيد
    -          -          ١٦,٥٥٩,٩٣٠,٦٣٠    )١٦,٥٥٩,٩٣٠,٦٣٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

    ٤٦,٦٤٢,٢٨٣,٧٨٦        -          ٤٥,٨٣٢,٣٣١,٣٩٤        ٨٠٩,٩٥٢,٣٩٢    اجلديدة خالل السنة األرصدة
  )  ٣,٨١١,١٣٠,٧٨٩(      -      )  ٤١٦,٥٣٧,٣٩٩(  )  ٣,٣٩٤,٥٩٣,٣٩٠(  املسددة خالل السنة األرصدة

  )  ٨٤٨٦,٤٥٦,٩٤(      -      )  ٤٤٨٩,٤٦٤,٣٢(      ٣,٠٠٧,٣٧٦    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف
اية السنة     ١٦٤,٧٦٤,٥٧٨,٥٤        -          ٦١,٤٨٦,٢٦٠,٣٠١        ٢٤٠,٣١٨,٢٧٨٣,    الرصيد كما يف 

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

    ٣٣,٥١٧,٨١٥,٧٢٧        -         -          ٣٣,٥١٧,٨١٥,٧٢٧   سنةالبداية يف  كما  الرصيد
    ٤,٨٧٣,٩٧٥,٧٠٢        -          -          ٤,٨٧٣,٩٧٥,٧٠٢    األرصدة اجلديدة خالل السنة
  )  ١٥,٥٥١,٠٦٣,٨٦٩(      -          -      )١٥,٥٥١,٠٦٣,٨٦٩(  األرصدة املسددة خالل السنة

  )  ٤٢٠,٨٤٥,٠٦٨(      -          -      )  ٤٢٠,٨٤٥,٠٦٨(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف
اية السنة     ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢        -          -          ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢    الرصيد كما يف 

  .٢٠١٨كانون األول   ٣١لسنة املنتهية يف اخالل  الثالثال يوجد حتويالت بني املراحل 

  .٢٠١٨كانون األول   ٣١يف  والسنة املنتهية ٢٠١٩كانون األول   ٣١ال يوجد أرصدة معدومة خالل السنة املنتهية يف 

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

    ٧,٤٢٥,٢١٤        -         -          ٧,٤٢٥,٢١٤   سنةالبداية يف  كما  الرصيد
    -          -          ٤,٤٧٩,٧٩٤    )  ٤,٤٧٩,٧٩٤(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

  اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
      ٢,٥٦٧,٣٣٨,٩٧٠        -          ٢,٥٦٤,١٧٣,٩٠٦        ٣,١٦٥,٠٦٤    اجلديدةعلى األرصدة   

  اخلسائر االئتمانية املتوقعة املسرتد من 
  )  ٢,٣٢٠,٤٤٥(      -          -      )  ٢,٣٢٠,٤٤٥(  على األرصدة املسددة  

اية السنة     ٢,٥٧٢,٤٤٣,٧٣٩        -          ٢,٥٦٨,٦٥٣,٧٠٠        ٣,٧٩٠,٠٣٩    الرصيد كما يف 
   



 

- ٤٣ -  

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

    -          -          -          -      إمجايل الرصيد كما يف بداية السنة 
  تطبيق املعيار الدويل للتقاريرأثر 

    ١٢,٤١٨,٧١٣        -          -          ١٢,٤١٨,٧١٣    ٩املالية رقم    
    ١٢,٤١٨,٧١٣        -          -          ١٢,٤١٨,٧١٣    رصيد بداية السنة املعدل

  اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
      ٢,٦٢٢,٢٥٧        -          -          ٢,٦٢٢,٢٥٧    اجلديدةعلى األرصدة   

  اخلسائر االئتمانية املتوقعة املسرتد من 
  )  ٧,٦١٥,٧٥٦(      -          -      )  ٧,٦١٥,٧٥٦(  األرصدة املسددةعلى   

اية السنة     ٧,٤٢٥,٢١٤        -          -          ٧,٤٢٥,٢١٤    الرصيد كما يف 
  
    مصارف لدى إيداعات  -٧

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ٢٠١٩األول  كانون ٣١كما في       
    المجموع      خارجية مصارف      مصارف محلية     
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٤٢,٢٢٩,٨٩٥,٧٦٨  ٤١,٥٥٦,٨٩٢,٤٩٣    ٦٧٣,٠٠٣,٢٧٥  ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر)
  )    ٢,٥٨٣,٨٧٧,٩٠٠(  )  ٢,٥٨٣,٧٢٠,٩٦١(  )  ١٥٦,٩٣٩(  خسائر ائتمانية متوقعةمؤونة 

    ٣٩,٦٤٦,٠١٧,٨٦٨  ٣٨,٩٧٣,١٧١,٥٣٢    ٦٧٢,٨٤٦,٣٣٦    
  

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

    ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦  ٧٠,٣٠٢,٠٢٦,٣٠٦    ٤٤٦,٤٦١,٥٥٠  من ثالثة أشهر)ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر 
  )    ٥٤٠,٨٧٨,٢١٤(  )  ٥٤٠,٧٧٤,٢٧٩(  )  ١٠٣,٩٣٥(  مؤونة خسائر ائتمانية متوقعة

    ٧٠,٢٠٧,٦٠٩,٦٤٢  ٦٩,٧٦١,٢٥٢,٠٢٧    ٤٤٦,٣٥٧,٦١٥    
  

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

    ٨٠,٣١٢,٥٤٤,٧٨٧  ٧٠,٣١٠,٤٩٥,٥٩١  ١٠,٠٠٢,٠٤٩,١٩٦  ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر)
  )    ٤٨٧,٦١١,٢٨٨(  )  ٤٦٢,٨٣٩,٦٧٧(  )  ٢٤,٧٧١,٦١١(  مؤونة خسائر ائتمانية متوقعة

    ٧٩,٨٢٤,٩٣٣,٤٩٩  ٦٩,٨٤٧,٦٥٥,٩١٤    ٩,٩٧٧,٢٧٧,٥٨٥   



 

- ٤٤ -  

  يلي الحركة على اإليداعات لدى المصارف خالل السنة:فيما 
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١في كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦        -         -          ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦   سنةالبداية يف  كما  الرصيد
    -          -          ٦٥,٨٦٧,٩٠٦,٣٠٦    )٦٥,٨٦٧,٩٠٦,٣٠٦(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

    ٨,٠٥٠,٤٥٣,٧٢٥        -          ٧,٨٢٣,٩١٢,٠٠١        ٢٢٦,٥٤١,٧٢٤    اجلديدة خالل السنة ألرصدةا
  )  ٣٦,١٧٩,١٤٢,٢٥٠(      -      )  ٣٢,٤٤٢,٣٤٢,٢٥٠(      )٣,٧٣٦,٨٠٠,٠٠٠(  املسددة خالل السنة األرصدة

  )  ٣٨٩,٩٠٣,٥٦٣(      -      )  ٣,٥٦٣٦٣٨٩,٩(        ٦٠,٠٠٠    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ٤٢,٢٢٩,٨٩٥,٧٦٨        -          ٤٠,٨٥٩,٥١٢,٤٩٤        ١,٣٧٠,٣٨٣,٢٧٤      الرصيد كما يف 
  

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

  ٨٠,٣١٢,٥٤٤,٧٨٧        -         -          ٨٠,٣١٢,٥٤٤,٧٨٧   سنةالبداية يف  كما  الرصيد
    ٤١,٢٦٥,٥٥٠,١٧٠        -          -          ٤١,٢٦٥,٥٥٠,١٧٠    األرصدة اجلديدة خالل السنة
  )  ٤٩,٢٢٣,٠٧٦,٢٦٣(      -          -      )٤٩,٢٢٣,٠٧٦,٢٦٣(  األرصدة املسددة خالل السنة

  )  ١,٦٠٦,٥٣٠,٨٣٨(      -          -      )  ١,٦٠٦,٥٣٠,٨٣٨(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦        -          -          ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦    الرصيد كما يف 

  .٢٠١٨كانون األول   ٣١يف ال يوجد حتويالت بني املراحل الثالث خالل السنة املنتهية 

  .٢٠١٨كانون األول   ٣١والسنة املنتهية يف  ٢٠١٩كانون األول   ٣١ال يوجد أرصدة معدومة خالل السنة املنتهية يف 

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

    ٥٤٠,٨٧٨,٢١٤        -         -         ٥٤٠,٨٧٨,٢١٤   سنةالبداية يف  كما  الرصيد
    -          -          ٥٣٩,٤٣٦,٣٣٢    )  ٥٣٩,٤٣٦,٣٣٢(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

  االئتمانية املتوقعةاخلسائر 
     ٢,١٧٧,٥٢٦,٧٠٥        -          ٢,١٧٧,٤٧٢,٤٩١         ٥٤,٢١٤    اجلديدةعلى اإليداعات   

  اخلسائر االئتمانية املتوقعةاملسرتد من 
  )  ١٣٦,٣٥٧,٥٤٠(      -      )  ١٣٥,١٧٧,١١٧(  )  ١,١٨٠,٤٢٣(  املسددة على اإليداعات  

    ١,٨٣٠,٥٢١        -          ١,٨٣٠,٥٢١       -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ٢,٥٨٣,٨٧٧,٩٠٠        -          ٢,٥٨٣,٥٦٢,٢٢٧         ٣١٥,٦٧٣    الرصيد كما يف 
   



 

- ٤٥ -  

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

    -          -          -         -      إمجايل الرصيد كما يف بداية السنة 
  تطبيق املعيار الدويل للتقاريرأثر 

    ٤٨٧,٦١١,٢٨٨        -          -         ٤٨٧,٦١١,٢٨٨    ٩املالية رقم    
    ٤٨٧,٦١١,٢٨٨        -         -         ٤٨٧,٦١١,٢٨٨   رصيد بداية السنة املعدل
  اخلسائر االئتمانية املتوقعة

     ٣٥١,٨٧١,٠٩٤        -          -         ٣٥١,٨٧١,٠٩٤    اجلديدةعلى اإليداعات   
  اخلسائر االئتمانية املتوقعةاملسرتد من 

  )  ٢٩٨,٦٠٤,١٦٨(      -          -      )  ٢٩٨,٦٠٤,١٦٨(  املسددة على اإليداعات  

اية السنة     ٥٤٠,٨٧٨,٢١٤        -          -         ٥٤٠,٨٧٨,٢١٤    الرصيد كما يف 

  
  من خالل األرباح أو الخسائر موجودات مالية بالقيمة العادلة  -٨

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

    ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦        ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩        ٧١٢,٠٥٣,٠٤٩      أسهم

        ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦        ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩       ٧١٢,٠٥٣,٠٤٩    

بشـــرائها  ســـورية على شـــكل أســـهم قام املصـــرف -، اســـتثمارات يف بنك عودة بالقيمة العادلة من خالل قائمة األرباح واخلســـائرمتثل املوجودات املالية 
  حملية مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية.، واستثمارات على شكل أسهم للشركة التابعة يف شركات ٢٠١٨خالل عام 

، أخذ جملس اإلدارة قراراً بإعادة تصــــنيف أســــهم مصــــرف قطر الوطين ســــورية ليتم إدراجها ضــــمن املوجودات املالية ٢٠١٩خالل الربع األول من عام 
  بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر.

املصــــرف بشــــراء أســــهم ملصــــرف ســــورية واملهجر، صــــنفت كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة ، قام ٢٠١٩خالل الربع الثالث من عام 
 األرباح أو اخلسائر.

   



 

- ٤٦ -  

  :مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائرفيما يلي احلركة على املوجودات 
      كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
      (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩          
      ل.س.          ل.س.          

      ١٢٩,٦٥٢,٧٦٦        ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩    القيمة العادلة كما يف بداية السنة
    ٥٢,٦٤٥,٧٢٩        ٧٦١,٧٠٦,٣٤١    االستثمارات اجلديدة خالل السنة 

  )  ١,١٥١,٧٦٨(  )  ٢,٨٦٤,٢١٥(  استثمارات مباعة خالل السنة
    -      )  ١١٩,٣٤٢,٢٢٠(  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرحتويالت إىل موجودات مالية بالقيمة 

  -          ٤,٤٠٧,٥٣٠    حتويالت من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  )  ٤٣,٣٧٣,٩٨٨(  )  ٦٩,٦٢٧,١٢٦(  تغري يف القيمة العادلة

        ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩       ٧١٢,٠٥٣,٠٤٩      

  
   



 

- ٤٧ -  

  المباشرة االئتمانية التسهيالت صافي  -٩

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

  الشركات الكربى
      ٤,٨٦٤,٩٠١,٢٨١        ٥,١٨٨,٣٤٢,٨٢١        ٧,٨٣٧,٥١٥,٩٣٦    مدينة جارية حسابات  
    ٢٥,٥٨٨,٢٦٩,٨٦٢        ٥٢,٤٧١,٩٥٣,٢٨٧        ٨٠,٠٧٢,٢٦٦,٢٤١    وسلف قروض  
  )    ٢٧٨,١٤٠,٧٣٩(  )  ٦٩٠,١٠٥,٤٧٢(  )  ٨٧٨,٦٤٩,٧٩٥(  قروض عن مقدماً  مقبوضة فوائد  
    ٤,٩٣٧,٨٨٠        -          -      بطاقات ائتمان  
    ١٥٤,٤٥٠,٠٠٠        -          -      سندات حمسومة  
  )    ١٥,٧٨٠,٥٧٢  (      -          -      فوائد مقبوضة مقدماً غري حمققة على سندات حمسومة  

        ٣٠,٣١٨,٦٣٧,٧١٢        ٥٦,٩٧٠,١٩٠,٦٣٦        ٨٧,٠٣١,١٣٢,٣٨٢    
  فراد (التجزئة)األ
    ٩٠٣,٥٢٦,٠٠٠        ١,٠٢٩,٩٤١,٨٠٧        ١,١٧٢,٩٢٩,٧١٠    حسابات جارية مدينة  
    ١٥,٠٧٨,١٨١,٨٤٧        ٢٠,٣٨٣,٩٧٦,٤٧٥        ١٠,٣٧١,٥٢٥,٧٦٧    وسلف قروض  
  )    ٣٨,٢٨٢,٢٦٩  (  )  ١١١,٧٨٣,٣٨٣(      -      القروض عن مقدماً  مقبوضة فوائد  
    ١٧٠,٨٩٢,١٤٧        ١٣١,٣٠٧,٦١٤        ١٠٢,٠٥٤,٠٢٥    ائتمان بطاقات  
        ١٦,١١٤,٣١٧,٧٢٥        ٢١,٤٣٣,٤٤٢,٥١٣        ١١,٦٤٦,٥٠٩,٥٠٢    

      الشركات الصغرية واملتوسطة
    ١,٠٩٩,١٢٨,٨١٠        ١,٠٠٢,٧٦٣,٥١٥        ٤٩,٥٤٨,٩٠٠    مدينة جارية حسابات  
    ٦,٨٢٣,٥٩٢,٢٧٦        ٩,٧٢١,٥٣٩,٠٠٤        ١٥,٧٨٩,٩٢٤,٤٤٩    وسلف قروض  
  )    ٥٩,٠٨١,١٠٤  (  )  ١٢٢,٥٧٦,٥٦٣(  )  ١٦٢,١٣٦,٤١٩(  قروض عن مقدماً  مقبوضة فوائد  

        ٧,٨٦٣,٦٣٩,٩٨٢        ١٠,٦٠١,٧٢٥,٩٥٦        ١٥,٦٧٧,٣٣٦,٩٣٠    

   ٥٤,٢٩٦,٥٩٥,٤١٩        ٨٩,٠٠٥,٣٥٩,١٠٥      ١١٤,٣٥٤,٩٧٨,٨١٤    المجموع
  )    ٦,١٦٨,٧٥٦,٦٣٠(  )  ٥,٤١٨,٧٥٧,٩٧٣(  )  ٦,٩٦٥,٩٧٧,٠٩٦(  مؤونة خسائر ائتمانية متوقعة

  )    ٦,٦٣٩,٠٣٦,٦٩١(  )  ٧,٥٩٣,٧٩٦,١٩٠(  )  ٨,٧٤٩,٦٦٢,٢٨١(  معلقة فوائد

    ٤١,٤٨٨,٨٠٢,٠٩٨        ٧٥,٩٩٢,٨٠٤,٩٤٢        ٩٨,٦٣٩,٣٣٩,٤٣٧    املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف
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  :خالل السنة باشرةامل االئتمانيةتسهيالت فيما يلي احلركة على أرصدة ال
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١في كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ٨٩,٠٠٥,٣٥٩,١٠٥        ١٥,٦٧٤,٠٢٩,٧٦٤        ٢٠,٠٦٩,٩١٠,٦٢٩        ٥٣,٢٦١,٤١٨,٧١٢    ةسنالبداية يف  كما  الرصيد
    -      )  ٦٤٥,٤٥٩,١٠٤(  )  ٨,٩٥٥,٧٥٠,٣٤٧(      ٩,٦٠١,٢٠٩,٤٥١    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٨٠٤,٨٣٤,٨٩٨(      ٥,٨٥٧,٦٨٧,٠٦٠    )  ٥,٠٥٢,٨٥٢,١٦٢(  ما مت حتويله إىل املرحلة االثانية
    -          ٣,٤٥٥,٠٤٣,٥٧٤    )  ١,٢٩٣,٠١٥,٥٥٥(  )  ٢,١٦٢,٠٢٨,٠١٩(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة
    ٤٢,٩٧٤,٣٥٣,١٨٧        ١,٩٤٨,٨٢١,٣٧٥        ٤,٢٥٢,٩٠٨,٦٢٤      ٣٦,٧٧٢,٦٢٣,١٨٨    ةسنالتسهيالت اجلديدة خالل ال
  )  ١٧,٦١٣,١٨٥,٤٣١(  )  ٢,٣٦٧,٨٣١,٠٣١(  )  ٥,٠٣٢,٠٩٩,١٢٣  (  )١٠,٢١٣,٢٥٥,٢٧٧(  ةسنالتسهيالت املسددة خالل ال

  )  ١١,٥٤٨,٠٤٧(  )  ١١,٥٢٤,١٤٣(  )    ١١,٩٥٢(  )    ١١,٩٥٢(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية ال     ١١٤,٣٥٤,٩٧٨,٨١٤        ١٧,٢٤٨,٢٤٥,٥٣٧        ١٤,٨٩٩,٦٢٩,٣٣٦        ٨٢,٢٠٧,١٠٣,٩٤١    ةسنالرصيد كما يف 
  

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

    ٥٤,٢٩٦,٥٩٥,٤١٩        ١٦,٥٦٨,٨٧٧,٨٤٢        ١٨,٩٢٦,٦٧٤,٧٧٩        ١٨,٨٠١,٠٤٢,٧٩٨    سنةالبداية يف  كما  الرصيد
    -      )  ١,٤١٥,١٨٢,٥٣٤(  )  ٨,٦١٦,٧١١,٧٠٦(      ١٠,٠٣١,٨٩٤,٢٤٠    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٧٩٨,٣٢٩,٣٠٣(      ٤,٢٠٧,٣٩٩,٩٨٢    )  ٣,٤٠٩,٠٧٠,٦٧٩(  ما مت حتويله إىل املرحلة االثانية
    -          ١,٩٩٤,٠٧١,٦٧٦    )  ١,٢٠١,٣٧١,٥٧٧(  )  ٧٩٢,٧٠٠,٠٩٩(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    ٤٤,٣٧٥,١٥٥,٢٣٤        ١,٨٠٣,٦٥١,١٦٢        ١٠,٣٤٣,٩٩٣,٩٦٨        ٣٢,٢٢٧,٥١٠,١٠٤    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ٩,٦٤١,٩٠٤,٢٦٤(  )  ٢,٤٥٥,٤٩٨,٧٠٥(  )  ٣,٥٩٠,٠٧٤,٨١٧(  )  ٣,٥٩٦,٣٣٠,٧٤٢(  التسهيالت املسددة خالل السنة

  )  ٢٤,٤٨٧,٢٨٤(  )  ٢٣,٥٦٠,٣٧٤(      -      )  ٩٢٦,٩١٠(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ٨٩,٠٠٥,٣٥٩,١٠٥        ١٥,٦٧٤,٠٢٩,٧٦٤        ٢٠,٠٦٩,٩١٠,٦٢٩        ٥٣,٢٦١,٤١٨,٧١٢    الرصيد كما يف 
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  فيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمانية املباشرة املتوقعة خالل السنة:
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١في كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٥,٤١٨,٧٥٧,٩٧٣        ٤,٣٥٠,١٧٢,٠٤٣        ٧١٤,٠٩١,٦١٢        ٣٥٤,٤٩٤,٣١٨    سنةالبداية يف  كما  الرصيد

    -      )  ٣٥,٠٦٦,٦٦٥(  )  ٢١٤,٠٤١,٤٠٠(      ٢٤٩,١٠٨,٠٦٥    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٢٠٣,٠٢١,٣٨٩(      ٢٤٠,١٣٢,٤٧٦    )  ٣٧,١١١,٠٨٧(  ما مت حتويله إىل املرحلة االثانية
    -          ١٦١,٢٨٣,٥٥٧    )  ١٥١,٩٥٣,٨٨٦(  )  ٩,٣٢٩,٦٧١(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    ٢,٤٩٠,٨٧٠,٤٩٣        ٨٧٤,٦٧٩,٢٣٣        ٧٩٧,٧٨٦,٢٦١        ٨١٨,٤٠٤,٩٩٩      الزيادة 
  )  ٩٤٢,٠١٦,٠٠٧(  )  ٤٨١,٥٢٧,٤٠٩(  )  ٢٥٧,٣٧٨,٥١٥(  )  ٢٠٣,١١٠,٠٨٣(    النقص

  )  ١,٦٣٥,٣٦٣(  )  ١,٦٣٥,٣٦٣(      -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية ال     ٦,٩٦٥,٩٧٧,٠٩٦        ٤,٦٦٤,٨٨٤,٠٠٧        ١,١٢٨,٦٣٦,٥٤٨        ١,١٧٢,٤٥٦,٥٤١    سنةالرصيد كما يف 

  
    معّدلة)( ٢٠١٨كانون األول   ٣١في كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٦,١٦٨,٧٥٦,٦٣٠        ٥,١٩٩,٨٨٨,٤٣٥        ٨٣٣,٢٥٩,٧٧٢        ١٣٥,٦٠٨,٤٢٣    سنةالبداية يف  كما  الرصيد

    -      )  ٢٣٧,٦٩٣,٤٨١(  )  ٢٦٨,١٨٨,٥٢٨(      ٥٠٥,٨٨٢,٠٠٩    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٢١٧,٣٣١,٥٤٢(      ٢٣٨,٧٩٨,٠٤١    )  ٢١,٤٦٦,٤٩٩(  ما مت حتويله إىل املرحلة االثانية
    -          ٧٦,٧٧٩,٩٧١    )  ٧٢,٠٩٦,٨٨١(  )  ٤,٦٨٣,٠٩٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    ٨٩١,٠١٣,٧١٥        ٤٤٥,١٥٦,٢٧٣        ٢٦٧,٩١٥,١٨٤        ١٧٧,٩٤٢,٢٥٨      دة الزيا
  )  ١,٦٣١,٢٩٣,٢٤٢(  )  ٩٠٦,٩٠٨,٤٨٣(  )  ٢٨٥,٥٩٥,٩٧٦(  )  ٤٣٨,٧٨٨,٧٨٣(    النقص

  )  ٩,٧١٩,١٣٠(  )  ٩,٧١٩,١٣٠(      -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ٥,٤١٨,٧٥٧,٩٧٣        ٤,٣٥٠,١٧٢,٠٤٣        ٧١٤,٠٩١,٦١٢        ٣٥٤,٤٩٤,٣١٨    الرصيد كما يف 
    تتلخص حركة الفوائد املعلقة كما يلي:

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

    ٥,٥٩٦,٥٣٥,٣٧٦        ٦,٦٣٩,٠٣٦,٦٩١        ٧,٥٩٣,٧٩٦,١٩٠    السنة أول يف الرصيد
    ١,٦٦٣,٤٩٠,٥٥٠        ٢,٢٢١,٢٢٢,٦٠٨        ٢,٥٦٢,٦٤٣,٧١٨    السنة خالل إضافات

  )    ٥٥٠,٧٤٢,٥٧٠(  )  ١,٢١٩,١٩٨,٣٣٢(  )  ١,١٣٧,٣٤٩,٢٩٧(  الفوائد احملولة لإليرادات اسرتدادات
  )    ٧٠,٢٤٦,٦٦٥(  )  ٤٧,٢٦٤,٧٧٧(  )  ٢٦٩,٤٢٨,٣٣٠(  فوائد مشطوبة

    ٦,٦٣٩,٠٣٦,٦٩١        ٧,٥٩٣,٧٩٦,١٩٠        ٨,٧٤٩,٦٦٢,٢٨١    السنة اية يف الرصيد
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التسهيالت إمجايل من رصيد  %١٥,٠٨لرية سورية أي ما نسبته  ١٧,٢٤٨,٢٤٥,٥٣٨ غري العاملة (غري املنتجة) املباشرة بلغت التسهيالت االئتمانية
من رصيد إمجايل التسهيالت  %١٧,٦١لرية سورية أي ما نسبته  ١٥,٦٧٤,٠٢٩,٧٦٤(مقابل  ٢٠١٩كانون األول   ٣١االئتمانية املباشرة كما يف 
  ).٢٠١٨كانون األول   ٣١االئتمانية املباشرة كما يف 

من  %٨,٠٥لرية سورية أي ما نسبته  ٨,٤٩٨,٥٨٣,٢٥٧ بلغت التسهيالت االئتمانية املباشرة غري العاملة (غري املنتجة) بعد تنـزيل الفوائد املعلقة
لرية سورية أي ما  ٨,٠٨٠,٢٣٣,٥٧٤(مقابل  ٢٠١٩كانون األول   ٣١زيل الفوائد املعلقة كما يف ـالتسهيالت االئتمانية املباشرة بعد تنإمجايل رصيد 
  ).٢٠١٨كانون األول   ٣١ من رصيد إمجايل التسهيالت االئتمانية املباشرة بعد تنـزيل الفوائد املعلقة كما يف %٩,٩٣نسبته 

لرية سورية   ٢,٣٧٤,٨٤٢,٥٣١مقابل ( ٢٠١٩ كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ٢,٢٥٤,١٣٨,٧٣١بلغت التسهيالت غري املباشرة غري العاملة 
(مقابل  ٢٠١٩ كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ١,٣٥٦,٧١٧,٤٧٤)، كما بلغ خمصص هذه التسهيالت ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما يف 

  ).٢١) مت قيده ضمن بند خمصصات متنوعة (إيضاح رقم ٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما  ٦٤,٤٣٣,٥٨٦
لرية سورية   ٩٨٥,٣٤٠,٧١٩املخصصات اليت انتفت احلاجة إليها نتيجة التسويات إما بتسديد ديون أو حولت إىل ديون أخرى مبلغ  قيمةبلغت 

  ). ٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١,٦٣١,٢٩٣,٢٤٢(مقابل  ٢٠١٩ كانون األول  ٣١كما يف 
  
   بالقيمة المطفأة مالية موجودات  -١٠

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

  سوقية أسعار هلا متوفر غري مالية موجودات
    -          -          ١,٩٨٦,٦٧٢,٩٣٧    شهادات إيداع من مصرف سورية املركزي  
    -          ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤        ١,١١٥,٥٢١,٣٤٣    سندات خزينة صادرة عن مصرف خارجي  
    -      )  ٣٤٠,٧٨٢,٢٦(  )  ٥٤,٦٥٦,٧٩٧(  مؤونة خسائر ائتمانية متوقعة  

        ٤,٩٧٠,٤٧١,٣٥١        ٣,٠٤٧,٥٣٧,٤٨٣          -    

  تظهر شهادات اإليداع من مصرف سورية املركزي كما يف كما يلي:
    سورية المركزي شهادات إيداع من مصرف          
          ٢٠١٨          ٢٠١٩   
   ل.س          ل.س          
   -          ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    القيمة االمسية  
   -      )  ٠٠٠,٠٠٠,٩٠(  اخلصم  
   -          ١,٩١٠,٠٠٠,٠٠٠    القيمة الدفرتية  
   -          ٩٣٧,٦٧٢,٧٦    طفاء اخلصمإ  

      ٩٣٧,٦٧٢,٩٨٦,١          -    
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تستحق بعد سنة من االكتتاب وتبلغ قيمتها االمسية عند  ٢٠١٩شباط  ٢٣شهادة إيداع لدى مصرف سورية املركزي بتاريخ  ٢٠بـمت االكتتاب 
 بتاريخ التسوية. %٤,٥شهادة وقد مت تسديد القيمة خمصومة مبعدل لرية سورية لكل  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠استحقاقها 

  تظهر سندات اخلزينة الصادرة عن مصرف خارجي كما يلي:
    خارجي ذات عائد ثابت سندات خزينة صادرة عن مصرف          
          ٢٠١٨          ٢٠١٩   
   دوالر أمريكي          دوالر أمريكي          

     ١١,٥٧٣,٠٠٠          ٢,٥٧٣,٠٠٠    القيمة االمسية
 )      ٩٦٩,١٣٠(  )    ٤٦٩,٩٠(  اخلصم

   ١١,٤٤٢,٠٣١          ٢,٤٨٢,٥٣١    القيمة الدفرتية
      ٦٧٠,٥١          ٠٠٤,٧٦    اطفاء اخلصم

      ٧٠١,٤٩٣,١١          ٥٣٥,٥٥٨,٢    

   ٦١٤,٢٥٣,٠١١,٥        ٣٤٣,٥٢١,١١٥,١    القيمة باللرية السورية حسب سعر الصرف املتداول

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

  .٢٠١٩أيار  ٢٠لرية سورية يف  ٣,٩٢٤,٠٠٠,٠٠٠حيث استحق السند الثالث بقيمة تعادل 

  :املوجودات املالية بالكلفة املطفأة خالل السنةفيما يلي احلركة على 
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤        -          -          ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤    إمجايل الرصيد كما يف بداية السنة
    -          -          ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤    )  ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    ١,٩٨٦,٦٧٢,٩٣٧        -          -          ١,٩٨٦,٦٧٢,٩٣٧    األرصدة اجلديدة خالل السنة

  )  ٣,٨٩٥,٧٣٢,٢٧١(      -      )  ٣,٨٩٥,٧٣٢,٢٧١(      -      األرصدة املسددة

اية     ٣,١٠٢,١٩٤,٢٨٠        -          ١,١١٥,٥٢١,٣٤٣        ١,٩٨٦,٦٧٢,٩٣٧    السنةإمجايل الرصيد يف 



 

- ٥٢ -  

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

    -          -          -          -      إمجايل الرصيد كما يف بداية السنة
    ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤        -          -          ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤    األرصدة اجلديدة خالل السنة

اية السنة     ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤        -          -          ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤    إمجايل الرصيد يف 

  :املطفأة خالل السنةفيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة على املوجودات املالية بالكلفة 
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ٤٠,٧٨٢,٢٦٣        -          -          ٤٠,٧٨٢,٢٦٣    إمجايل الرصيد كما يف بداية السنة
    -          -          ٤٠,٧٨٢,٢٦٣    )  ٤٠,٧٨٢,٢٦٣(  إىل املرحلة الثانيةما مت حتويله 

  تعديالت نتيجة الزيادة يف 
      ١٣,٨٧٤,٥٣٤        -          ١٣,٨٧٤,٥٣٤        -      خماطر االئتمان  

اية السنة     ٥٤,٦٥٦,٧٩٧        -          ٥٤,٥٦٥,٧٩٧        -      إمجايل الرصيد يف 

  :املتوقعة على املوجودات املالية بالكلفة املطفأة خالل السنةفيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية 
    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    -          -          -          -     إمجايل الرصيد كما يف بداية السنة
  أثر تطبيق املعيار الدويل 

    ٤٠,٧٨٢,٢٦٣        -          -          ٤٠,٧٨٢,٢٦٣  ٩للتقارير املالية رقم   
      ٤٠,٧٨٢,٢٦٣        -          -          ٤٠,٧٨٢,٢٦٣    رصيد بداية السنة املعدل

اية السنة     ٤٠,٧٨٢,٢٦٣        -          -          ٤٠,٧٨٢,٢٦٣    إمجايل الرصيد يف 

  .٢٠١٨كانون األول   ٣١بني املراحل الثالث خالل السنة املنتهية يف ال يوجد حتويالت 
   



 

- ٥٣ -  

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مالية موجودات  -١١

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

  سوقية أسعار هلا متوفر غري مالية موجودات
    ٢,٧٩٢,١٦٠        ١٥,٩٥٥,٢٠٠        -      أسهم لدى الشركة التابعة    

  سوقية أسعار هلا متوفر مالية موجودات
    ١,٨٩٥,٩٧٢,٣٣٢        ١,٩٣٤,٧٦١,٠٨٨        ٨٥٣,١٣٦,٢٤٣    (أسهم) امللكية أدوات حقوق    

        ١,٨٩٨,٧٦٤,٤٩٢        ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨        ٨٥٣,١٣٦,٢٤٣    

  ٣١كما يف   %٤,٢٣ويف مصــروف فرنســـبنك بنســـبة  %٢١,٢٢تضــمنت أدوات حقوق امللكية اســـتثمار املصــرف يف الشـــركة املتحدة للتأمني بنســـبة 
األســهم يف ســوق دمشــق لألوراق املالية. على الرغم من أن نســبة حيث مت تقييم االســتثمار بالقيمة العادلة حســب نشــرة أســعار  ٢٠١٨كانون األول 

إال أنه مت تقييم االســــتثنمار بالقيمة العادلة وذلك لعدم وجود تأثري مهم للمصــــرف على  %٢٠اســــتثمار املصــــرف يف الشــــركة املتحدة للتأمني جتاوزت 
  السياسات التشغيلية واملالية.

تصنيف أسهم مصرف قطر الوطين سورية إىل املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  ، مت إعادة٢٠١٩خالل الربع األول من عام 
  اآلخر.

، أصبح املصرف يتمتع بتمثيل يف جملس إدارة الشركة املتحدة للتأمني وبالتايل مت إعادة تصنيف االستثمار كاستثمار ٢٠١٩خالل الربع الثاين من عام 
  ).١٢ح رقم يف شركات حليفة (إيضا 

  :مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرفيما يلي احلركة على املوجودات 
      كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
      (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩          
      ل.س.          ل.س.          

      ١,٨٩٨,٧٦٤,٤٩٢        ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨    القيمة العادلة كما يف بداية السنة
    ٣,٧٠٨,١٤٤        ٣٤,٦٧٦,٧٥٢    االستثمارات اجلديدة خالل السنة 

    -          ١١٩,٣٤٢,٢٢٠    حتويالت إىل موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
    -      )  ٤,٤٠٧,٥٣٠(  حتويالت من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

    -      )  ٢٦٥,٦٥١,١٤١(  إلعادة تصنيف إىل استثمارات يف شركات حليفةتسوية 
    ٤٨,٢٤٣,٦٥٢    )  ٩٨١,٥٤٠,٣٤٦(  تغري يف القيمة العادلة

        ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨       ٨٥٣,١٣٦,٢٤٣      
   



 

- ٥٤ -  

  استثمارات في شركات حليفة  -١٢
أصبح لبنك بيمو السعودي الفرنسي متثيل مبجلس إدارة الشركة املتحدة للتأمني املسامهة املغفلة العامة وبالتايل متت  ٢٠١٩خالل الربع الثاين من عام 

عن إعادة  جإعادة تصنيف األسهم من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر إىل استثمارات يف شركات حليفة. نت
لرية سورية  ٢٢٩,٧٢٧,٥٠٢التصنيف بعد إقفال رصيد التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل الدخل الشامل اآلخر ربح بقيمة 

  موزع كما يلي:
  للسنة المنتهية في       
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١      
    ل.س.      

    ٦٧,١٩٢,٢١٠    ربح استثمارات يف شركات حليفة
  حصة البنك من التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية

  )    ٦,٤٨٩,٦١٠  (  من خالل الدخل الشامل اآلخر لدى الشركة احلليفة   
    ١٦٩,٠٢٤,٩٠٢    حصة البنك من أرباح مدورة غري حمققة لدى الشركة احلليفة

      ٢٢٩,٧٢٧,٥٠٢    

احلريق،  املغفلة العامة الرئيسي تقدمي كافة أنواع التأمني القصرية والطويلة اآلجل واليت تغطي أخطار احلياة،يرتكز نشاط الشركة املتحدة للتأمني املسامهة 
  احلوادث، األخطار البحرية، وأية أخطار أخرى.

  فيما يلي حصة البنك يف موجودات ومطلوبات وإيرادات ونتائج الشركة احلليفة:
  للسنة المنتهية في       
    ٢٠١٩األول كانون   ٣١      
    ل.س.      

    ١,٢٢٢,٢٧٣,٧١٤                جمموع املوجودات  
  )  ٦٠١,٨٩٠,٤٨٥  (              جمموع املطلوبات  

      ٦٢٠,٣٨٣,٢٢٩                صايف املوجودات  
  



 

- ٥٥ -  

  ثابتة موجودات  -٣١

  يتكون هذا البند مما يلي:
       ٩٢٠١    
    المجموع          المأجور على تحسينات          حاسب أجهزة          نقل وسائط          وأثاث وأجهزة معدات          مباني        

    .س.ل       .س.ل        .س.ل        .س.ل        .س.ل        .س.ل     التاريخية التكلفة
    ١٠,٧١٠,٣٧٩,٢٢٣        ٩٣١,٠٨٠,٧٣٢        ٩٤٣,٩٨٤,٧٨٤        ١٧٥,٣٧٠,٢٠٢        ٢,٠٦٨,٥٨١,٣٣٣        ٦,٥٩١,٣٦٢,١٧٢    ٢٠١٩كانون الثاين   ١ يف كما الرصيد
    ١,٧٦١,٠٩٤,٦٣٥        ٣٣,٢٩٤,٦٠٠        ٦٧,٥٥٨,٥٦٧      ٥١,٦٩٥,٠٠٠        ٦٧٦,٤٢١,٦٢٩        ٩٣٢,١٢٤,٨٣٩    إضافات

  )    ٧٣,٦٠٨,٥٥٠(  )    ٧٠,٢٥٩,٨٥٩(  )    ٢٨٠,٠٧٥(  )    ١,١٩٩,٧٧٥  (  )  ١,٦٧٢,٨٩٨(  )    ١٩٥,٩٤٣  (  استبعادات
    ١,٩٨٥,٤٠٧,٢٢٨        ٨٩,٤٢٣,٢٦٢        ٥,٤٤٤,٠٠٠        -          ١٤٧,٩٩٨,٤٩٨        ١,٧٤٢,٥٤١,٤٦٨    التحويالت

    ١٤,٣٨٣,٢٧٢,٥٣٦        ٩٨٣,٥٣٨,٧٣٥        ١,٠١٦,٧٠٧,٢٧٦        ٢٢٥,٨٦٥,٤٢٧        ٢,٨٩١,٣٢٨,٥٦٢        ٩,٢٦٥,٨٣٢,٥٣٦    ٩٢٠١األول  كانون ٣١ يف كما الرصيد

 المتراكم االستهالك

  )    ٢,٩٥٣,٠٨٤,١٣٨(  )    ٧٣٧,٤١٨,٧٨٥(  )  ٤٩١,٤٤٨,٤٧٧(  )    ٩٥,١٩٣,٧٧٩  (  )  ٦٩٢,٠٧٦,٣٠٥(  )  ٩٣٦,٩٤٦,٧٩٢  (  ٢٠١٩ الثاين كانون ١ يف كما الرصيد
  )    ٧٢٨,٢٣٢,٨٨٠(  )    ١٢٠,٥٢٤,٠٤٥(  )  ١١٤,٠٢٠,٢٨٣(  )    ٤٥,٠٥٦,٣٥٤(  )  ٢١٠,٦٤١,٩٨٩(  )  ٢٣٧,٩٩٠,٢٠٩  (  السنة أعباء إضافات،
      ٧٢,٧٦٩,٣٣١        ٦٩,٨٤٥,٨٨٠          ٢٤٤,٨٨٨        ١,١٩٩,٧٧٥        ١,٣٤٤,٨٩٣          ١٣٣,٨٩٥    استبعادات

  )    ٣,٦٠٨,٥٤٧,٦٨٧(  )    ٧٨٨,٠٩٦,٩٥٠(  )  ٦٠٥,٢٢٣,٨٧٢(  )    ١٣٩,٠٥٠,٣٥٨  (  )  ٩٠١,٣٧٣,٤٠١(  )  ١,١٧٤,٨٠٣,١٠٦  (  ٩٢٠١األول  كانون ٣١ يف كما الرصيد
 الدفترية القيمة صافي

    ١٠,٧٧٤,٧٢٤,٨٤٩        ١٩٥,٤٤١,٧٨٥        ٤١١,٤٨٣,٤٠٤        ٨٦,٨١٥,٠٦٩        ١,٩٨٩,٩٥٥,١٦١        ٨,٠٩١,٠٢٩,٤٣٠    ٩٢٠١األول  كانون ٣١ يف كما الرصيد

  دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة 
    ٨٢,٣١٨,٤٨٣        ٤,٢٤٧,٦٦٥        ٤,١٨٣,٩٠٨        -          ١٧,٦٠٣,٨٤٨        ٥٦,٢٨٣,٠٦٢    ٢٠١٩ الثاين كانون ١ يف كما الرصيد
    ٢,٣٨٠,٠٢١,٣٦١        ١٠٧,١٩٦,٧٨٥        ٦,٥٢٦,٠٣٥        -          ١٧٧,٤١٤,٢٧٦        ٢,٠٨٨,٨٨٤,٢٦٥    إضافات
  )    ١,٩٨٣,٠٧٠,٤٢٠(  )    ٨٧,٠٨٦,٤٥٤(  )  ٥,٤٤٤,٠٠٠(      -      )  ١٤٧,٩٩٨,٤٩٨(  )  ١,٧٤٢,٥٤١,٤٦٨  (  حتويالت
    ٤٧٩,٢٦٩,٤٢٤        ٢٤,٣٥٧,٩٩٦        ٥,٢٦٥,٩٤٣        -          ٤٧,٠١٩,٦٢٦        ٤٠٢,٦٢٥,٨٥٩    ٩٢٠١األول  كانون ٣١ يف كما الرصيد

    ١١,٢٥٣,٩٩٤,٢٧٣        ٢١٩,٧٩٩,٧٨١        ٤١٦,٧٤٩,٣٤٧        ٨٦,٨١٥,٠٦٩        ٢,٠٣٦,٩٧٤,٧٨٧        ٨,٤٩٣,٦٥٥,٢٨٩    الثابتة الموجودات صافي



 

- ٥٦ -  

       ٢٠١٨    
    المجموع          المأجور على تحسينات          حاسب أجهزة          نقل وسائط          وأثاث وأجهزة معدات          مباني        

    .س.ل       .س.ل        .س.ل        .س.ل        .س.ل        .س.ل     التاريخية التكلفة
    ٨,٦٩٥,٤١٦,٧٠١        ٨٦٧,٤٢٩,٥٦٨        ٧٥٢,٠٩٨,٢٢٩        ١٥٧,٠٥٠,٧٨٢        ١,٥٩٤,٣٥٥,٩٤١        ٥,٣٢٤,٤٨٢,١٨١    ٢٠١٨كانون الثاين   ١ يف كما الرصيد
    ١,٥٥٠,٩٦٥,٤٨١        ٣٩,٧٢١,٩٨٠        ١٦٦,٩٢٦,٢٨٥      ٢٤,٠٦٩,٤٢٠        ٤٢١,٦٢٨,٥٠٥        ٨٩٨,٦١٩,٢٩١    إضافات

  )    ١٠,٨٢٣,٥٨٣(  )      ٤٨٨,٧٣١(  )  ٣,٦٨٢,٢٥٠(  )    ٥,٧٥٠,٠٠٠  (  )    ٩٠٢,٦٠٢(      -      استبعادات
    ٤٧٤,٨٢٠,٦٢٤        ٢٤,٤١٧,٩١٥        ٢٨,٦٤٢,٥٢٠        -          ٥٣,٤٩٩,٤٨٩        ٣٦٨,٢٦٠,٧٠٠    التحويالت

    ١٠,٧١٠,٣٧٩,٢٢٣        ٩٣١,٠٨٠,٧٣٢        ٩٤٣,٩٨٤,٧٨٤        ١٧٥,٣٧٠,٢٠٢        ٢,٠٦٨,٥٨١,٣٣٣        ٦,٥٩١,٣٦٢,١٧٢    ٢٠١٨األول  كانون ٣١ يف كما الرصيد

 المتراكم االستهالك

  )    ٢,٤١١,٢٨٠,٣١١(  )    ٦٤٤,٤٦٢,٩٨١(  )  ٤٠٧,٣٣٧,٨٢٦(  )    ٧٠,٢٥٣,١٠١  (  )  ٥٤٠,٧٥٣,١٦٧(  )  ٧٤٨,٤٧٣,٢٣٦  (  ٢٠١٨ الثاين كانون ١ يف كما الرصيد
  )    ٥٥٢,٦٢٧,٤١٠(  )    ٩٣,٤٤٤,٥٣٥(  )  ٨٧,٧٩٢,٩٠١(  )    ٣٠,٦٩٠,٦٧٨(  )  ١٥٢,٢٢٥,٧٤٠(  )  ١٨٨,٤٧٣,٥٥٦  (  السنة أعباء إضافات،
      ١٠,٨٢٣,٥٨٣          ٤٨٨,٧٣١        ٣,٦٨٢,٢٥٠        ٥,٧٥٠,٠٠٠          ٩٠٢,٦٠٢        -      استبعادات

  )    ٢,٩٥٣,٠٨٤,١٣٨(  )    ٧٣٧,٤١٨,٧٨٥(  )  ٤٩١,٤٤٨,٤٧٧(  )    ٩٥,١٩٣,٧٧٩  (  )  ٦٩٢,٠٧٦,٣٠٥(  )  ٩٣٦,٩٤٦,٧٩٢  (  ٢٠١٨األول  كانون ٣١ يف كما الرصيد
 الدفترية القيمة صافي

    ٧,٧٥٧,٢٩٥,٠٨٥        ١٩٣,٦٦١,٩٤٧        ٤٥٢,٥٣٦,٣٠٧        ٨٠,١٧٦,٤٢٣        ١,٣٧٦,٥٠٥,٠٢٨        ٥,٦٥٤,٤١٥,٣٨٠    ٢٠١٨األول  كانون ٣١ يف كما الرصيد
  دفعات على حساب شراء موجودات ثابتة 

    ١٢,٢٧٩,٠٠٠        -          -          -          ٩,٧٨٩,٠٠٠        ٢,٤٩٠,٠٠٠    ٢٠١٨ الثاين كانون ١ يف كما الرصيد
    ٥٤٩,٥٢١,١٩١        ٣٣,٣٢٦,٦٦٤        ٣٢,٨٢٦,٤٢٨        -          ٦١,٣١٤,٣٣٧        ٤٢٢,٠٥٣,٧٦٢    إضافات
  )    ٤٧٩,٤٨١,٧٠٨(  )    ٢٩,٠٧٨,٩٩٩(  )  ٢٨,٦٤٢,٥٢٠(      -      )  ٥٣,٤٩٩,٤٨٩(  )  ٣٦٨,٢٦٠,٧٠٠  (  حتويالت
    ٨٢,٣١٨,٤٨٣        ٤,٢٤٧,٦٦٥        ٤,١٨٣,٩٠٨        -          ١٧,٦٠٣,٨٤٨        ٥٦,٢٨٣,٠٦٢    ٢٠١٨األول  كانون ٣١ يف كما الرصيد

    ٧,٨٣٩,٦١٣,٥٦٨        ١٩٧,٩٠٩,٦١٢        ٤٥٦,٧٢٠,٢١٥        ٨٠,١٧٦,٤٢٣        ١,٣٩٤,١٠٨,٨٧٦        ٥,٧١٠,٦٩٨,٤٤٢    الثابتة الموجودات صافي

  فرع وذلك بعد احلصول على موافقة مصرف سورية املركزي وذلك حلني زوال الظروف االستثنائية ليعود بعدها إىل اخلدمة. ١٢فروع ومكاتب وإيقاف العمل مؤقتاً يف  ٨مت إيقاف العمل بشكل دائم يف 
 ٤,٤١٤,٣١١ فرع الرقة واليت بلغت املتبقية يف صولينات على املأجور ونقل باقي املوجودات إىل فروع أخرى. أما بالنسبة لقيمة صايف األالتحس إطفاءيف الفروع اليت أغلقت بشكل دائم، فقد مت  صولبالنسبة لأل

القوائم املالية  ههذإعداد ومل يطرأ أي تغيري عليها حىت تاريخ  ٢٠١٦عام  )٢١حمتملة (إيضاح  أعباءلرية سورية فقد مت تشكيل مؤونة بنفس املبلغ مت قيدها ضمن بند املخصصات املتنوعة كمخصصات مقابل 
  .املوحدة
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كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١,١٩٦,٩٨٦,٩٢٣بلغت تكلفة املوجودات الثابتة باملصرف اليت مت استهالك قيمتها الدفرتية وال تزال باخلدمة مبلغ 
  ).٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١,٠١٠,٦٣٦,٤٧٠(مقابل مبلغ  ٢٠١٩

صحنايا، حلب املدينة، إدلب،  وهي (دوما، مثانية فروعنتيجة للظروف اليت تشهدها بعض املناطق يف اجلمهورية العربية السورية، مت إيقاف العمل مؤقتاً يف 
  القنيطرة، دير الزور، الرقة).

  صايف املوجودات الثابتة بعد خصم االستهالك املرتاكم يف الفروع املغلقة يبني اجلدول التايل
    كانون األول   ٣١كما في                 
    ٨٢٠١      ٩٢٠١     الفرع    المحافظة    
    ل.س.      ل.س.                
    ٣٥,١٥١,٠٦٩    ٣١,٩٨٨,٦٥٤    دوما     دمشق    
      ٩٤,٦٥٩    -      صحنايا      دمشق   
    ٥,٩٩١,٤٢٦    ٥,٥٠١,٤٢٦    ادلب     ادلب   
    -      -      حلب الشيخ جنار     حلب   
    ٦,٩٣٩,٤٥٨    -      درعا     درعا   
    ١١,١٢١,٥١٥    ١٠,٢٢١,٩٠٣    القنيطرة     القنيطرة   
    ٣٧,٥٥٦,٢٣٧    ٣٧,٥٥٦,٢٣٧    دير الزور     دير الزور   
    ٢١,٧٢٤,٠٣٣    ٢٠,٢٧٣,٠٥٢    الرقة     الرقة   

              ١١٨,٥٧٨,٣٩٧    ١٠٥,٥٤١,٢٧٢    
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   ملموسة غير موجودات  -٤١
  يتكون هذا البند مما يلي:

     دفعات على حساب                        
  شراء موجودات                            
    المجموع          غير ملموسة          غالفرو           حاسوب برامج        
  .س.ل          .س.ل          .س.ل          ل.س.        

  كلفة التاريخيةتال
    ٨٦٤,٣٨٩,٩٣٩        -          ٥٨١,٣٣١,٢١٤        ٢٨٣,٠٥٨,٧٢٥    ٢٠١٨كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 

    ٢٠١,٠٢١,٦٥٩        ١٤٣,٨٨٨,٠٠٠        -          ٥٧,١٣٣,٦٥٩      إضافات

    ١,٠٦٥,٤١١,٥٩٨        ١٤٣,٨٨٨,٠٠٠        ٥٨١,٣٣١,٢١٤        ٣٤٠,١٩٢,٣٨٤    ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
    ١٤٥,٨٩٩,٩٤٢        ٦٤,٤٢٨,٥٣٩        -          ٨١,٤٧١,٤٠٣      إضافات
  )  ٣٦,١٤٤,٢٢(  )  ٣١٦,٤٣٣,٣٢(      -          ١٠,٢٨٩,١٠٠      حتويالت

    ٧١,٢٠٥,١٦٧,٣١        ٦١٩١,٨٨٣,٢١        ٥٨١,٣٣١,٢١٤        ٧٤٣١,٩٥٢,٨٨    ٢٠١٩كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  المتراكم طفاءاإل

  )  ٢٧٧,٨٧٤,٣٤٥(      -      )  ١٥٧,٢٢٧,٥٢٣(  ) ١٢٠,٦٤٦,٨٢٢  (  ٢٠١٨كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  )  ٧٤,١٤٥,٦٥٦(      -      )  ١٢٩,٠٦٦,٥٦(  )  ٤٥,٠٧٩,٠٩٥(  أعباء السنة إضافات،

  )  ٣٥٢,٠٢٠,٠٠١(      -      )  ١٨٦,٢٩٤,٠٨٤(  ) ١٦٥,٧٢٥,٩١٧  (  ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  )  ٩٩,٧٤٣,٣٦٤(      -      )  ٢٩,٠٦٦,٥٦٢(  )  ٧٠,٦٧٦,٨٠٢  (  إضافات، أعباء السنة

  )  ٤٥١,٧٦٣,٣٦٥(      -      )  ٢١٥,٣٦٠,٦٤٦(  ) ٢٣٦,٤٠٢,٧١٩  (  ٢٠١٩كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  صافي القيمة الدفترية

    ٧٥٣,٤٠٣,٩٥٢        ٦١٩١,٨٨٣,٢١        ٣٦٥,٩٧٠,٥٦٨        ٨١٩٥,٥٥٠,١٦    ٢٠١٩كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

    ٧٧١٣,٣٩١,٥٩        ١٤٣,٨٨٨,٠٠٠        ٣٩٥,٠٣٧,١٣٠        ٧١٧٤,٤٦٦,٤٦    ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

األســـعار الرائجة يف  بيع الفروع حســـبإعادة بعض الفروع املســـتأجرة، وميكن للمصـــرف أو  ميثل الفروغ املبلغ املدفوع للمؤجر من قبل املصـــرف عن مجيع
  اية عقد اإلجيار.
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  حقوق استخدام األصول المستأجرة / التزامات عقود األجار  -١٥
  يتكون هذا البند مما يلي:

      حقوق استخدام األصول المستأجرة          
      المجموع          مباني          
      .س.ل          ل.س.          
  كلفة التاريخيةتال

      -          -      ٢٠١٩كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
      ٥٥٦,٤٨٢,٦٧٢        ٥٥٦,٤٨٢,٦٧٢    ١٦أثر التطبيق األويل للمعيار الدويل رقم 

    ٥٦,٩٠٤,٨٦٠        ٥٦,٩٠٤,٨٦٠    إضافات
      ٦١٣,٣٨٧,٥٣٢        ٦١٣,٣٨٧,٥٣٢    ٢٠١٩كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

  المتراكمستهالك اال
    -          -      ٢٠١٩كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 

  )  ١٨,٩٩٠,٦٠٩(  )  ١٨,٩٩٠,٦٠٩(  إضافات، أعباء السنة
  )  ١٨,٩٩٠,٦٠٩(  )  ١٨,٩٩٠,٦٠٩(  ٢٠١٩كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

     ٥٩٤,٣٩٦,٩٢٣        ٥٩٤,٣٩٦,٩٢٣    ٢٠١٩كانون األول   ٣١الرصيد كما يف صايف 
  

      التزامات عقود األجار          
      المجموع          مباني          
      .س.ل          ل.س.          

    -          -      ٢٠١٩كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
      ٥٥٦,٤٨٢,٦٧٢        ٥٥٦,٤٨٢,٦٧٢    ١٦أثر التطبيق األويل للمعيار الدويل رقم 
  إطفاء رصيد مصاريف إجيار مدفوعة

  )  ٤٩٨,١٢٨,٠٠٤(  )  ٤٩٨,١٢٨,٠٠٤(  مقدماً كما يف أول السنة   
    ١,٢٧٩,٠٢٥        ١,٢٧٩,٠٢٥   سنةالفائدة خالل ال

    ٥٩,٦٣٣,٦٩٣        ٥٩,٦٣٣,٦٩٣    ٢٠١٩كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  

  كانت كما يلي:قائمة الدخل  خالل من إن احلركة على حقوق استخدام األصول املستأجرة والتزامات عقود األجار 

  فيللسنة المنتهية           
    ٢٠١٩ كانون األول  ٣١          
      ل.س.          

      ١٢٩,٠٦٦,٩٦٨    مصاريف عقود إجيار قصرية املدة 
    ١٨,٩٩٠,٦٠٩    اهتالك حقوق استخدام األصول املستأجرة

      ١,٢٧٩,٠٢٥   )٣٨(إيضاح  فوائد على التزامات عقود األجار
        ١٤٩,٣٣٦,٦٠٢    
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 أخرى موجودات  -٦١

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

 القبض حمققة غري مستحقةفوائد وإيرادات 

    ٩٧٣,٧١٩,٠١١        ١,٠٢٦,٤٩٩,٠٩١        ١,٤٤٦,٩٦٦,٨٣١    مصارف  
    ٢٣٠,٨٠٠,٧٢٨        ٥٩٠,٨٥٣,٧٢٨        ١,٢٧٧,٥٨٢,٨٣٥     شركات - مباشرة ائتمانية تسهيالت  
    ١١١,١٢٢,٢٠٨        ٢٠١,٤١٨,٥٥٤        ٦٣,١٥٣,٩٥٨    أفراد - مباشرة ائتمانية تسهيالت  
    -          ٣٩,٨٩٦,١٨٠        ١٣,٧٣٦,٢٠٢    موجودات مالية بالقيمة املطفأة  
        ١,٣١٥,٦٤١,٩٤٧        ١,٨٥٨,٦٦٧,٥٥٣        ٢,٨٠١,٤٣٩,٨٢٦    

    ٦٥٤,٥٨٥,٢٩٩        ٥٥٦,٤٨٢,٦٧٢          ٥٢٥,٠٠٤    إجيارات مدفوعة مقدماً 
    ٣١٨,٧٦٧,٨٠٨        ٢٧٣,٢٩١,٨٣٣        ٣٣٢,٩٩٦,٩٠٧    مقدماً  مدفوعة مصاريف
    ١١٨,٣٧٠,٨٧٥        ١٢٠,٢٢٦,٦٩٧        ١٢٢,٥٥٠,٩٧٨    لالسرتداد قابلة نقدية تأمينات
    ٢٥,٦٢١,٩١٨        ١٦,٠٢٥,٢٢٧        ٢٠,٨٣٤,٤٣٨    ومطبوعات مالية طوابع خمزون
      ٦٤٧,٦٢٣          ٦٤٧,٦٢٣        -      التحصيل برسم قيم

    ١٧,٣١٢,٧٣٤        ١٩,٢٨٥,٨٦٢        ٢٢,٥٨٦,٤٩٢    موظفني سلف
    ٣,٥٤٩,٠٠٠        ٣,٥٤٩,٠٠٠        ٣,٥٤٩,٠٠٠    الفيزا بطاقات ترخيص
    ١٧,٦٣٨,٢٤٨        ٧,٧٢٧,٣٣٤        ٢٤,٩٦٥,١٥٦    خدمات مورديإىل  مقدمة دفعات
    ٨٥٢,٠٣٠,٠٧٥        ٨٤٩,٥٤٩,٣٩٨        ٨٤٨,٨٨٨,٥٢١    *أخرى مدينة ذمم

  )    ٨٥٢,٠٣٠,٠٧٥(  )  ٨٤٩,٥٤٩,٣٩٨(  )  ٨٤٨,٨٨٨,٥٢١(  *أخرى مدينة ذمم خمصص
    ٦٣,٣٣٧,٨٤٢        ١٤٦,٤٤٩,٧٢٣        ١٤٥,١٩٣,٠٨٨    أخرى مدينة حسابات

  موجودات آلت ملكيتها 
    ١٠١,٨٨١,٢٠٠        ١٩٧,٥٥٦,٧٥٠        ٢١٩,٦٣٢,٥٢٤    للمصرف وفاء لديون مستحقة**  

    ٦٤,٩٨٤,٨٠٠        ٣٤٦,٩٧١,٦٨٠        ١,٠١٧,٦٠٠    تسوية حسابات اتفاقية مقايضة العمالت***
        ,٢,٧٠٢,٣٣٩,٢٩٤        ٣,٥٤٦,٨٨١,٩٥٤        ٠١٣,٢٩١,٦٩٥٣    

، ٢٠١٦، ٢٠١٣، ٢٠١٢، ٢٠١١األعوام ميثل بند "ذمم مدينة أخرى" أرصدة نامجة عن عدة سرقات تعرض هلا املصرف يف بعض من فروعه خالل   *
  . ٢٠١٧و

، ٢٠١٣الل األعوام ة وعشرين عميًال مبوجب مزادات علنية خللتسهيالت االئتمانية العائدة لست ميثل املبلغ قيمة عقارات مت احلصول عليها استيفاءً    **
، على أن تتم تصفية العقارات خالل سنتني من تاريخ احلصول عليها وفق أحكام املادة ٢٠١٩و ٢٠١٨ ،٢٠١٧، ٢٠١٦، ٢٠١٥، ٢٠١٤
  .٢٠٠٢لعام  ٢٣/ب من القانون رقم ١٠٠/٢
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ها حىت ديد املهلة املمنوحة لتصفية العقارات اليت جتاوزت السنتني من تاريخ احلصول عليولقد حصل املصرف على موافقة من مصرف سورية املركزي بتم
، على أن يتم ختفيض قيمتها من األموال اخلاصة الصافية للمصرف لدى احتساب النسب االحرتازية احملددة بقرارات جملس النقد ٢٠١٥اية عام 

 ٤/م ن/ب١٣٨٦بناًء على قراره رقم  ٢٠١٦كانون األول   ٣١، والذي مدد العمل به لغاية ٤/م ن/ب ١٣١٢والتسليف كافة بناًء على قراره رقم 
  .٢٠١٦نيسان  ٢٧الصادر بتاريخ 

  كانت حركة املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة كما يلي:
    الثانيكانون   ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    معّدلة)( ٢٠١٨          معّدلة)( ٢٠١٨          ٢٠١٩          
      ل.س.          ل.س.          ل.س.          
    ١٠٠,٥٤٥,٦٩٣        ١٠١,٨٨١,٢٠٠        ١٩٧,٥٥٦,٧٥٠    رصيد بداية السنة  
    ١,٣٣٥,٥٠٧        ٩٥,٦٧٥,٥٥٠        ٢٢,٠٧٥,٧٧٤    إضافات خالل السنة  

اية السنة       ١٠١,٨٨١,٢٠٠        ١٩٧,٥٥٦,٧٥٠        ٢١٩,٦٣٢,٥٢٤    رصيد 

 اآلجلة قودللع الضمين للمشتق العادلة القيمة البند هذا ميثل حيث العالقة، ذات األطراف أحد مع عمالت مقايضة عقود من بعدد املصرف قام*** 
 عقود مبوجب يهعل املتفق الصرف بسعرعمالت أجنبية أخرى (دوالر أمريكي)  مقابل(يورو)  األجنبية العمالت بشراء املصرف التزام عن والناتج
  :٢٠١٩كانون األول   ٣١ يف كماواملوضحة يف اجلدول التايل   احملددة اآلجال انتهاء عند املقايضة

  ما يعادل              
    قيمة عادلة موجبة          قيمة عادلة سالبة         لقيمة المستقبليةا            تاريخ االستحقاق  

    ل.س.          ل.س.          ل.س.              
    ١,٠١٧,٦٠٠        -          ٢,٩٣٢,٧٩٧,٦٠٠          ٢٠٢٠أيلول  ٢٨
    -      )  ٨٥,٩٤٠,٠٠٠(      ٤,٨٠٠,٣٦٠,٠٠٠          ٢٠٢٠كانون الثاين   ٧

      -      )  ٦٣,٥٢٠,٠٠٠(      ٣,٨٤٥,٥٢٠,٠٠٠          ٢٠٢٠نيسان  ١٦
      -      )  ١٢,٥٧٦,٠٠٠(      ١,٩٤١,٩٤٤,٠٠٠          ٢٠٢٠نيسان  ٢٧
    -      )  ٦,١٥٢,٠٠٠(      ٤,٨٨٠,١٤٨,٠٠٠          ٢٠٢تشرين األول  ٩

            ١,٠١٧,٦٠٠    )  ١٦٨,١٨٨,٠٠٠(      ١٨,٤٠٠,٧٦٩,٦٠٠    

  يظهر أثر القيمة العادلة املوجب ضمن بند املوجودات األخرى كتسوية حسابات اتفاقية مقايضة عمالت.

 تشغيلية أرباح صايف بند ضمن قيدها مت ،٢٠١٩ كانون األول  ٣١ يفكما  سورية لرية ٤١٠,٢٧٦,٠٠٠ مببلغ العمالت مقايضة عقود من أرباح حتقيق مت
  .الدخل املوحد بيان يف األجنبية العمالتتعامالت ب عن ناجتة

  إن الغاية من قيام املصرف بعقود مقايضة العمالت هو تسهيل عملياته ونشاطاته األساسية.
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  المركزي سورية مصرف لدى مجمدة وديعة  -٧١

يتوجــب على مصـــــــــــــــارف القطـاع اخلـاص أن حتتجز  ٢٠٠١) لعــام ٢٨رقم () للفقرة (ب) من التعليمــات التنفيــذيـة للقــانون ١٢على أحكــام املـادة ( بنـاءً 
  من رأمساهلا لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد بدون فوائد ميكن اسرتداده عند تصفية املصرف. %١٠

 ٢٠١٧على زيادة رأس مال املصـــــرف خالل عام  بناءً  لرية ســـــورية وذلك ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ملركزي مببلغ متت زيادة الوديعة اجملمدة لدى مصـــــرف ســـــورية ا
والبالغة مليار  ٢٠١٨ لرية ســـــورية وذلك بناًء على زيادة رأس مال املصـــــرف خالل عام ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠لرية ســـــورية ومببلغ  ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠والبالغة 

  لرية سورية. ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠والبالغة  ٢٠١٩لرية سورية وذلك بناًء على زيادة رأس مال املصرف خالل  ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية، وببلغ 

  بلغ رصيد الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي كالتايل:
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    معّدلة)( ٢٠١٨          معّدلة)( ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          
    ٢٩٦,٠٧٣,٨٥٠        ٣٩٦,٠٧٣,٨٥٠        ٥٤٦,٠٧٣,٨٥٠    لرية سورية  
    ٢,٢٤٥,٠٤٠,٨٩٣        ٢,٢٤٥,٠٤٠,٨٩٣        ٢,٢٤٥,٠٤٠,٨٩٣    دوالر أمريكي  

        ٢,٥٤١,١١٤,٧٤٣        ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣        ٢,٧٩١,١١٤,٧٤٣    
  
  مصارف ودائع   -٨١

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ٢٠١٩األول  كانون ٣١كما في       
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ١,٩٥٩,٥٩٦,٣٧١    ٣٢,٦٣٠,٤٦١    ١,٩٢٦,٩٦٥,٩١٠  حسابات جارية وحتت الطلب
    ٤٠١,٢١٨,٧٥٨    -      ٤٠١,٢١٨,٧٥٨  )أشهر ٣ أقل من األصلي استحقاقها( ودائع ألجل
    ٢,٢٤٩,٥٣٣,٤٩١    ٥٦,٩٨٥,٠٦٦    ٢,١٩٢,٥٤٨,٤٢٥  *)أشهر ٣ أكثر من األصلي استحقاقها( ودائع ألجل

    ٤,٦١٠,٣٤٨,٦٢٠    ٨٩,٦١٥,٥٢٧    ٤,٥٢٠,٧٣٣,٠٩٣    
  

    معّدلة)( ٢٠١٨األول  كانون ٣١كما في       
    المجموع      خارجيةمصارف       محليةمصارف       
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٤,٢٣٤,٦٦٢,٢٢٧    ٣٢,٦٣٢,٦٥٧    ٤,٢٠٢,٠٢٩,٥٧٠  حسابات جارية وحتت الطلب
    ٢٦٠,١٣١,٤١١    -      ٢٦٠,١٣١,٤١١  )أشهر ثالثة أقل من األصلي استحقاقها( ودائع ألجل
    ١٤٧,٥٨٦,٨٦٨    ٥٧,٨٧٠,١١٨    ٨٩,٧١٦,٧٥٠  *)أشهر ثالثة أكثر من األصلي استحقاقها( ودائع ألجل

    ٤,٦٤٢,٣٨٠,٥٠٦    ٩٠,٥٠٢,٧٧٥    ٤,٥٥١,٨٧٧,٧٣١    
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    معّدلة)( ٢٠١٨كانون الثاني   ١كما في       
    المجموع      خارجيةمصارف       محليةمصارف       
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٥,٠١٨,٧٥٧,٠٣١    ٣٢,٦٣٧,٦٦١    ٤,٩٨٦,١١٩,٣٧٠  حسابات جارية وحتت الطلب
    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  )أشهر ثالثة أقل من األصلي استحقاقها( ودائع ألجل
    ٢٩٧,٠٢٨,٦١٩    ٥٩,٨٨٦,١١٩    ٢٣٧,١٤٢,٥٠٠  *)أشهر ثالثة أكثر من األصلي استحقاقها( ودائع ألجل

    ٥,٤١٥,٧٨٥,٦٥٠    ٩٢,٥٢٣,٧٨٠    ٥,٣٢٣,٢٦١,٨٧٠    

  كتأمينات نقدية مقابل كفاالت.أشهر) ودائع جممدة   ٣* ميثل بند ودائع ألجل من مصارف خارجية (استحقاقها األصلي أكثر من 
  
  الزبائن ودائع  -٩١

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

    ١٣٧,٥٣٢,٩٧٦,٩٥٥        ١٧٢,١٧٢,٠٧٠,٦٠٧        ١٦١,٤٨٤,٢٣٣,٥٠٠    الطلب وحتت جارية حسابات    
    ٥٥,٦٧٣,٦٩١,٠٦٩        ٦٧,٥١١,٨٧٢,٤٤٧        ٨٨,١٧٩,٥٧٤,٠٤٦    *إلشعار وخاضعة ألجل ودائع    
    ٥,٧٣٧,٢٦٩,٩٤٥        ٩,٨٠٤,١٦٧,٦٦٥        ٩,٩٦٧,٥٠١,٢٨١    التوفري ودائع    

    ١٩٨,٩٤٣,٩٣٧,٩٦٩        ٢٤٩,٤٨٨,١١٠,٧١٩        ٢٥٩,٦٣١,٣٠٨,٨٢٧    المجموع    

أي  ،٢٠١٩كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٣٠١,٥٧٢,٤٠٨ تتضمن الودائع ألجل وخاضعة إلشعار، ودائع جممدة من شركات صرافة بلغت  *
من إمجايل  %٠,١أي ما نسبته  ٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٢٥١,٨٥٨,١٣١(مقابل  دائع الزبائنمن إمجايل و  %٠,١٢ما نسبته 

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

مقابل ( ٢٠١٩ كانون األول  ٣١من إمجايل الودائع كما يف  %٢,١٧سورية أي ما نسبته  لرية ٥,٦٤٦,١٢٥,٤٠١بلغت ودائع القطاع العام السوري 
  ).٢٠١٨كانون األول   ٣١من إمجايل الودائع كما يف  %١,١٧لرية سورية أي ما نسبته  ٢,٩٢٦,٩٥٩,٢٠٧

 ٢٠١٩ كانون األول  ٣١ من إمجايل الودائع كما يف %٦٢,٣٣ لرية سورية أي ما نسبته ١٦١,٨٣٠,٠٤٧,٧٣٨بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد 
  ).٢٠١٨كانون األول   ٣١من إمجايل الودائع كما يف  %٦٩,١٠لرية سورية أي ما نسبته  ١٧٢,٣٩٩,١٥٨,٠٢٥ (مقابل

 ٥١,٣٦٨,٨٩٤,٠٢٢من إمجايل الودائع (مقابل مبلغ  ٢٠١٩كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف ٢٣,٨٣٠,٩١٢,٨٢٤السحب  املقيدة الودائعبلغت 
  ).٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف 
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  نقدية تأمينات  -٢٠

 يتكون هذا البند مما يلي:
    الثانيكانون   ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في         
    معّدلة)( ٢٠١٨          معّدلة)( ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ١,٩٠٠,١٤٥,٠٦١        ١,٩٨٤,٥٤٩,٧٠٥        ١,٤٨٩,٣٦٢,٢٥٧    مباشرة تسهيالت مقابل تأمينات
    ٣,٧٤٨,٤٥٥,٦٧٩        ٢,٦٠٦,٧٠٥,٣٥٥        ٨,٥٨٥,١٠١,٠٣٩    مباشرة غري تسهيالت مقابل تأمينات
    -          -          ٢,١٩٧,٧٦١,٣٢٨    *أخرى تأمينات

        ٥,٦٤٨,٦٠٠,٧٤٠        ٤,٥٩١,٢٥٥,٠٦٠        ١٢,٢٧٢,٢٢٤,٦٢٤    

من القيمة املقابلة ملشــروع اإلجازة بدون فوائد وذلك حىت تاريخ تنفيذ  %١٥مؤونة اســترياد يتم احتجازها مبا يعادل متثل التأمينات النقدية األخرى  *
من القيمة املقابلة ملشـــــروع اإلجازة باللرية الســـــورية على أن يتم حترير املبلغ احملتجز بعد مرور  %٢٥ومؤونة مبا يعادل اإلجازة أو عدم اســـــتخدامها، 

 .٢٠١٩تشرين الثاين  ٢١/ الصادر بتاريخ ٩٤٤شهر من تاريخ طلب اإلجازة وفقاً لقرار وزارة االقتصاد والتجارة اخلارجية رقم /
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  متنوعة مخصصات  -١٢
  :يلي كما هي املتنوعة املخصصات على احلركة

            ما تم رده          المستخدم          تأثير فروقات                          
      رصيد نهاية السنة          اتيرادإلى اإل          خالل السنة          أسعار صرف          المكون خالل السنة          رصيد بداية السنة      
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.      

  ٢٠١٩كانون األول   ٣١
  التسهيالت االئتمانية غير المباشرة:

  ناجتة  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة  
    ١,٤٨٢,٢٦٦,١٨٦        -          -          -          ١,٣٩٨,٠٧٥,١٨٨        ٨٤,١٩٠,٩٩٨    زبائن (غري منتجة) -عن كفاالت مالية    
    ٣,٠٧٤,٣٨٨,١٣٣    )  ١,٦٣٨,٠٣٣,٧٧٦(  )    ١٤٩,٤٧٢,٠٠٠(  )    ٨١,٢٧٣,٠١٤(      ٢٠,٤٠٣,٦٠٤        ٤,٩٢٢,٧٦٣,٣١٩    *مصارف*** -ناجتة عن كفاالت مالية خسائر ائتمانية متوقعةخمصص   

    ٨,٧٦٤,٨٤٤    )      ١,٩٥٦(      -          -          -          ٨,٧٦٦,٨٠٠    خمصص مركز القطع التشغيلي
    ٢,٧٣٦,١٦٠        -          -          -          -          ٢,٧٣٦,١٦٠    خمصص غرامات ضريبية

    ١٦٥,٤٣٦,٨٢٦    )    ٣٠,٣٠٠,٢٣١(      -      )    ١,٠٠٤,٨٣٠(      ٣,٩٠٤,٧٩٧        ١٩٢,٨٣٧,٠٩٠    خمصصات مقابل أعباء حمتملة*
    ١٦,٠١٠,٧٩٢    )    ٩٧٠,٠٠٠(      -      )     ١١٥,٣٢٠(      -          ١٧,٠٩٦,١١٢    خمصص مقابل سرقات***

    ٢١,١٣٩,٦٧١    )    ٧٩٦,٩٥٥,٥٣٠(      -      )    ١٥,٦٧٣,٦٣٤(      ١٧,٧٦٤,١٦٧        ٨١٦,٠٠٤,٦٦٨    **خمصصات أخرى
      ٤,٧٧٠,٧٤٢,٦١٢  )٢,٤٦٦,٢٦١,٤٩٣(  )    ١٤٩,٤٧٢,٠٠٠(  )    ٩٨,٠٦٦,٧٩٨(      ١,٤٤٠,١٤٧,٧٥٦        ٦,٠٤٤,٣٩٥,١٤٧    
  معّدلة)( ٢٠١٨كانون األول   ٣١

  التسهيالت االئتمانية غير المباشرة:
  ناجتة خسائر ائتمانية متوقعةخمصص   
    ٨٤,١٩٠,٩٩٨    )    ٢٠,٥٩٢,٣٦٥(      -          -          -          ١٠٤,٧٨٣,٣٦٣    زبائن (غري منتجة) -عن كفاالت مالية     
    ٤,٩٢٢,٧٦٣,٣١٩        -          -      )    ١٩١,٦٩٤,٥٧٦(      ٢١٨,٠٠٠,٠٠٠        ٤,٨٩٦,٤٥٧,٨٩٥    *مصارف*** -ناجتة عن كفاالت مالية خسائر ائتمانية متوقعةخمصص   

      ٨,٧٦٦,٨٠٠        -          -          -           ٧٣٨,٣٨٩        ٨,٠٢٨,٤١١    التشغيليخمصص مركز القطع 
    ٢,٧٣٦,١٦٠        -                    -          -          ٢,٧٣٦,١٦٠    خمصص غرامات ضريبية

    ١٩٢,٨٣٧,٠٩٠    )    ١,٩٢٢,٠٠٠(  )    ٥,٨٦٩,٠٠٠(  )    ٢,١٠١,٨٠٩(      ٥١,٣٣٤,٢٧٥        ١٥١,٣٩٥,٦٢٤    خمصصات مقابل أعباء حمتملة*
      ١٧,٠٩٦,١١٢        -          -            ٣٤,٨٠٠        ١٧,٠٦١,٣١٢        -      ***سرقاتخمصص مقابل 
      ٨١٦,٠٠٤,٦٦٨        -          -      )    ٣٥,٧٠٢,٥٩٠(      -          ٨٥١,٧٠٧,٢٥٨    **خمصصات أخرى

      ٦,٠٤٤,٣٩٥,١٤٧    )  ٢٢,٥١٤,٣٦٥(  )    ٥,٨٦٩,٠٠٠(  )  ٢٢٩,٤٦٤,١٧٥(      ٢٨٧,١٣٣,٩٧٦      ٦,٠١٥,١٠٨,٧١١    
.
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لقاء  تتعلق باخلسائر احملتملة مقابل املوجودات النقدية للبنك يف الفروع املغلقة ومؤونات مؤوناتيتضمن بند خمصصات مقابل أعباء حمتملة   *
  دعاوى قضائية على الزبائن.

 (مقابل ٢٠١٩كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١٧,٧٦٤,١٦٦وقدرهعلى بوالص مببلغ  مؤوناتاملخصصات األخرى  تتضمن  **
  ).٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٨١٢,٦٢٩,٤٤٠

 ٢٠١٨تشرين الثاين  ١٩مقابل سرقات مؤونات تتعلق باخلسائر احملققة مقابل السرقات، حيث تعرض البنك بتاريخ  خمصصاتيتضمن بند   ***
لرية سورية، علمًا أنه مت  ٣,٥٦٠,٠٠٠يورو، و ١٢,٠٠٠دوالر أمريكي،  ٣٦,٠١٢لعملية احتيال، وقدرت املبالغ املختلسة مبا يقارب 

  لتحقيقات جارية خبصوص هذه املبالغ.اسرتجاع جزء من هذه املبالغ وما زالت ا

 ٢٠٠٨ شباط ٤ بتاريخ الصادر ١ب/ن م/٣٦٢ رقم والتسليف النقد جملس قرار من السابعة املادة بناءً على التشغيلي القطع مركز خمصص احتساب مت
 خالل التشغيلية القطع مراكز وسطي من %٥ أساس على الصرف أسعار لتقلبات مؤونة حتتجز أن سوريا يف العاملة املصارف على يتوجب حيث
  .الشهر

 عن صادرة كفالةب حملية اتجله ممنوحة تكفاال مقابل خمصص مصارف - مالية كفاالت عن ناجتة خسائر ائتمانية متوقعة خمصص بند ميثل  ****
  .ةخارجي رفامص

  :خالل السنة باشرةغري امل ئتمانيةاالتسهيالت فيما يلي احلركة على أرصدة ال
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١في كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ١١,٦٩٠,٥٠٤,٩٨٩        ٢,٣٧٤,٨٤٢,٥٣٢        ٤,٣٨٦,٨٣٤,٨٤٣        ٤,٩٢٨,٨٢٧,٦١٤    سنةالبداية يف  كما  الرصيد
    -      )  ٤٧٣,٥٨٥,٢٥٦(  )  ١,٩١٦,١٧٠,٠١٠(      ٢,٣٨٩,٧٥٥,٢٦٦    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٥٣,٣٠٧,٢٥٠(      ١,٢١١,٤٧٥,٤٦٥    )  ١,١٥٨,١٦٨,٢١٥(  ما مت حتويله إىل املرحلة االثانية
    -          ٦٣٣,٣١٥,٤١٨    )  ٥٧٤,٥٨٥,٤١٨(  )  ٥٨,٧٣٠,٠٠٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    ٤,٣٥٤,٤٦٨,٢٠٥        ٣٧,٦٦٩,٠٠٠        ٧٦٧,٨٥٧,٨٣٥        ٣,٥٤٨,٩٤١,٣٧٠    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ٣,٢١٠,٨٨٠,٠٧٦(  )  ٢٥١,٨٥٢,٦٠٠(  )  ١,٢١٤,٢٠٩,٠٨٤(  )  ١,٧٤٤,٨١٨,٣٩٢(  التسهيالت املسددة خالل السنة

  )  ٢٢٦,٧٧٧,٤١(  )  ١٢,٩٤٣,١١٣(  )  ٥,٣٠٢,٩٥٢(  )  ٧٨,٥٣١,٣٤(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية      ١٢,٨٠٧,٣١٥,٧٠٦        ٢,٢٥٤,١٣٨,٧٣١        ٢,٦٥٥,٩٠٠,٦٧٩        ٧,٨٩٧,٢٧٦,٢٩٦    سنةالالرصيد كما يف 
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    معّدلة)( ٢٠١٨كانون األول   ٣١في كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ١٠,٦٧٨,٨٧٨,٩٠٢        ١,٩٠٣,٤٣٩,٢٨٢        ٣,١٨٠,٠١٢,٧٤٠        ٥,٥٩٥,٤٢٦,٨٨٠    سنةالبداية يف  كما  الرصيد
    -      )  ٩٥,٦١٢,٣٢٤(  )  ١,٢٤٤,٨٠٥,٤١١(      ١,٣٤٠,٤١٧,٧٣٥    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ١٦٣,٦٧٤,٥٢٦(      ١,٣٤٠,٦٠٧,٠٥٣    )  ١,١٧٦,٩٣٢,٥٢٧(  ما مت حتويله إىل املرحلة االثانية
    -          ١,٣٣١,٧٨٧,٧٨٤    )  ٢٧٢,٦٢١,٩٨٤(  )  ١,٠٥٩,١٦٥,٨٠٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    ٤,٠٤٦,٠٠١,٢١٣        ١٤٨,٧٦٧,٥٦٥        ١,٨٠٤,٦٠٨,٩٨٩        ٢,٠٩٢,٦٢٤,٦٥٩    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ٢,٩٦٣,٣٢٧,٤٦٥(  )  ٧٣٢,٣٧٢,٥٩٩(  )  ٣٨٦,٩٨١,٩٢٥(  )  ١,٨٤٣,٩٧٢,٩٤١(  التسهيالت املسددة خالل السنة

  )  ١٧١,٠٤٧,٦٦(  )  ١٧,٤٩٢,٦٥٠(  )  ٣٣,٩٨٤,٦١٩(  )  ٢١٩,٥٧٠,٣٩(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية      ١١,٦٩٠,٥٠٤,٩٨٩        ٢,٣٧٤,٨٤٢,٥٣٢        ٤,٣٨٦,٨٣٤,٨٤٣        ٤٢٨,٨٢٧,٦١٤,٩    سنةالالرصيد كما يف 

  ::خالل السنة باشرةاملتوقعة للتسهيالت غري امل ئتمانيةاحلركة على خمصص اخلسائر االفيما يلي 
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ٨٤,١٩٠,٩٩٨        ٦٤,٤٣٣,٥٨٦        ٨,٤٦٠,٧٧٩       ١١,٢٩٦,٦٣٣    سنةالبداية يف  كما  الرصيد
    -      )  ١٩,٠٢٤,٣٣٣(  )  ٢,٤٠٦,٥٦٨(     ٢١,٤٣٠,٩٠١    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٥٣٦,٨٨١(      ١,٢٢٣,٥٤٩    )  ٦٨٦,٦٦٨(  ما مت حتويله إىل املرحلة االثانية
    -            ٤٥٨,٨٦٣    )  ٣٠٢,٩٦٣(  )  ١٥٥,٩٠٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  اخلسائر االئتمانية املتوقعة على 
    ١,٤٢٤,٨٢٢,٧٨٨        ١,٣٥٨,٩٤٦,٤٧٠        ١٨,٠٦١,٩١٥       ٤٧,٨١٤,٤٠٣    تسهيالت اجلديدة خالل السنةال  

   املسرتد من اخلسائر االئتمانية املتوقعة على
  )  ٢٦,٧٤٧,٦٠٠(  )  ٤٢١,٥٦٠(  )  ٤,٣٨٢,٣٢٦(  )  ٢١,٩٤٣,٧١٤(  التسهيالت املسددة خالل السنة  

اية السنة     ١,٤٨٢,٢٦٦,١٨٦        ١,٤٠٣,٨٥٦,١٤٥        ٢٠,٦٥٤,٣٨٦       ٥٧,٧٥٥,٦٥٥    الرصيد كما يف 
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    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ١٠٤,٧٨٣,٣٦٣        ٨٧,٢٣٣,٣٩٩        ١٢,٠٢١,٤٥٨       ٥,٥٢٨,٥٠٦    سنةالبداية يف  كما  الرصيد
    -      )  ٣,١٦٩,٨٢١(  )  ٣,٠٦٠,١١١(     ٦,٢٢٩,٩٣٢    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠(      ٢١,١٣٨,٣٦٧    )  ١,١٣٨,٣٦٧(  ما مت حتويله إىل املرحلة االثانية

    -          ٢,٦٥١,١٥١    )  ١,٥٦٧,١٧١(  )  ١,٠٨٣,٩٨٠(  الثالثة ما مت حتويله إىل املرحلة
  اخلسائر االئتمانية املتوقعة على 

    ٢١,٢١٦,٦١٦        ٩,٢٥٢,٣٥٧        ٤,١٤٨,٦١٢       ٧,٨١٥,٦٤٧    التسهيالت اجلديدة خالل السنة  
   املسرتد من اخلسائر االئتمانية املتوقعة على

  )  ٤١,٨٠٨,٩٨١(  )  ١١,٥٣٣,٥٠٠(  )  ٢٤,٢٢٠,٣٧٦(  )  ٦,٠٥٥,١٠٥(  التسهيالت املسددة خالل السنة  

اية السنة     ٨٤,١٩٠,٩٩٨        ٦٤,٤٣٣,٥٨٦        ٨,٤٦٠,٧٧٩       ١١,٢٩٦,٦٣٣    الرصيد كما يف 
  

  فيما يلي احلركة على األرصدة خارج امليزانية مصارف خالل السنة:
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          الثانيةالمرحلة           المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ١٢,٠٣٦,٣٤٢,٥٦٤                  -      ١٢,٠٣٦,٣٤٢,٥٦٤    سنةالبداية يف  كما  الرصيد
     -          -          ٦٦,٤٤٨,٦١٠    )  ٦٦,٤٤٨,٦١٠(  نيةما مت حتويله إىل املرحلة الثا

  )  ١,١٤١,٤٤١,٠٧٧(      -          -      )١,١٤١,٤٤١,٠٧٧(  األرصدة املسددة
  )  ٠١٣٣,١٢٥,٠٠(      -          -      )  ٠١٣٣,١٢٥,٠٠(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ٧١٠,٧٦١,٧٧٦,٤٨        -          ٦٦,٤٤٨,٦١٠    ١٠,٦٩٥,٣٢٧,٨٧٧    الرصيد كما يف 
  

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

    ١٢,٥٦٤,٥٨٦,٩٠١                  -      ١٢,٥٦٤,٥٨٦,٩٠١    سنةالبداية يف  كما  الرصيد
  )  ١٣٠,٢١٩,٢٩٦(      -          -      )  ١٣٠,٢١٩,٢٩٦(  األرصدة املسددة

  )  ١٣٩٨,٠٢٥,٠٤(      -          -      )  ١٣٩٨,٠٢٥,٠٤(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة      ٤١٢,٠٣٦,٣٤٢,٥٦        -          -      ٤١٢,٠٣٦,٣٤٢,٥٦    الرصيد كما يف 

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

     ٤,٩٢٢,٧٦٣,٣١٩        -          -          ٤,٩٢٢,٧٦٣,٣١٩    سنةالبداية يف  كما  الرصيد
    -          -          ٩,٧٦٨,٩٤٢    )  ٩,٧٦٨,٩٤٢(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

  على األرصدة  اخلسائر االئتمانية املتوقعة
   ٢٠,٤٠٣,٦٠٤        -          -          ٢٠,٤٠٣,٦٠٤    سنةاجلديدة خالل ال  

   اخلسائر االئتمانية املتوقعةاملسرتد من 
  )  ١,٦٣٨,٠٣٣,٧٧٦(      -          -      )١,٦٣٨,٠٣٣,٧٧٦(  على األرصدة املسددة  

  )  ١٤٩,٤٧٢,٠٠٠(      -          -      )  ١٤٩,٤٧٢,٠٠٠(  عن التغري يف خماطر االئتمانالنقص ناتج 
  )  ٤٨١,٢٧٣,٠١(      -          -      )  ٤٨١,٢٧٣,٠١(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ٣,٠٧٤,٣٨٨,١٣٣        -          ٩,٧٦٨,٩٤٢        ٣,٠٦٤,٦١٩,١٩١    الرصيد كما يف 

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

     ٤,٨٩٦,٤٥٧,٨٩٥        -          -          ٤,٨٩٦,٤٥٧,٨٩٥    سنةالبداية يف  كما  الرصيد
   ٢١٨,٠٠٠,٠٠٠        -          -          ٢١٨,٠٠٠,٠٠٠    سنةخسارة التدين على األرصدة اجلديدة خالل ال

  )  ١٩١,٦٩٤,٥٧٦(      -          -      )  ١٩١,٦٩٤,٥٧٦(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ٤,٩٢٢,٧٦٣,٣١٩        -          -          ٤,٩٢٢,٧٦٣,٣١٩    الرصيد كما يف 

  .٢٠١٨كانون األول   ٣١ال توجد حتويالت بني املراحل الثالث خالل السنة املنتهية يف 
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  الدخل ضريبة  -٢٢

  :يلي كما هي الدخل ضريبة خمصص على احلركة
  :الدخل ضريبة خمصص -أ

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

    ٤٠٩,٢٣٦,٥١٤        ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩        ١,٢٧١,٤٧٨,٦٠٠    السنة أول يف الرصيد
  )    ٤٣٥,٩٦١,٨٠٠(  )  ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩(  )  ٨١٩,٨٣٣,٧٢٤(  السنة خالل املدفوعة الدخل ضريبة

    ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩        ١,٢٧١,٤٧٨,٦٠٠        -       الدخل ضريبة مصروف
    ٢٦,٧٢٥,٢٨٦        -          ٦٦٧,٤١٥,٦٠    سابقة سنوات دخل عن ضريبية تسويات صايف
    ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩        ١,٢٧١,٤٧٨,٦٠٠        ٥١٩,٠٦٠,٤٨٢    السنة اية يف الرصيد

 :يلي مما بند صايف تسويات ضريبية عن دخل سنوات سابقة يتكون
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في         كانون األول  ٣١كما في         
    معّدلة)( ٢٠١٨          معّدلة)( ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  )    ١٣,٢٨٨,٥٤٨(      -          -      ٢٠١٦اسرتداد خمصص ضريبة دخل لعام 
    ٤٠,٥١٤,٢٠١        -          -      ٢٠١٠ضريبة مستحقة عن عام 
      ٨٤,٨١٢        -          -      ٢٠٠٨ضريبة مستحقة عن عام 
      -          -          ٦٦٧,٦٠٢,٨٤    ٢٠١١ضريبة مستحقة عن عام 

  )      ٥٨٥,١٧٩  (      -          -      ٢٠٠٧لعام اسرتداد خمصص ضريبة دخل 
    -          -      )    ١٨٧,٢٤٠(  صايف تسويات ضريبة سابقة عن دخل سنوات

        ٢٦,٧٢٥,٢٨٦        -          ٦٦٧,٤١٥,٦٠    
 لرية ٥٨٥,١٧٩ومت رد املبلغ الباقي من املخصص والبالغ  ٢٠٠٧لرية سورية كتسوية لضريبة عام  ١٤,٠٥٠,٢٨٥، مت دفع مبلغ ٢٠١٧خالل عام 

  سورية.
، وكان املصرف قد شكل مسبقاً  ٢٠٠٨لرية سورية كضريبة عن عام  ٦٢,٠٦٦,٧٣٠مت تكليف املصرف بشكل مبدئي مببلغ  ٢٠١٥خالل عام 

صدر قرار  ٢٠١٦لرية سورية، ويف عام  ٦١,٤٠٩,٢٢٥لرية سورية، إثر ذلك قام املصرف بتشكيل خمصص إضايف بقيمة  ٦٥٧,٥٠٥خمصصاً بقيمة 
لرية سورية، إثر ذلك قام املصرف بتخفيض قيمة املخصص بنفس املبلغ  ٤٦,٤٧١,٨٩٥مببلغ  ٢٠٠٨بتخفيض قيمة الضريبة عن عام جلنة الطعن 

لرية سورية كضريبة إضافية  ٨٤,٨١٢، مت تكليف املصرف مببلغ ٢٠١٧وخالل عام ودفع باقي املبلغ بعد أن قام بتقدمي اعرتاض لدى الدوائر املالية، 
  هذه البيانات املالية املوحدة. إعدادقيد الدراسة حىت تاريخ  ٢٠١٦قام املصرف بدفعها وما زال االعرتاض املقدم خالل عام  ٢٠٠٨عن عام 
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، إثر ذلك قام املصرف بتشكيل  ٢٠١٠لرية سورية كضريبة عن عام  ١٠٢,٧٨٩,٩٠٩مت تكليف املصرف بشكل مبدئي مببلغ  ٢٠١٥خالل عام 
 ٤٠,٥١٤,٢٠١صدر قرار جلنة الطعن بزيادة قيمة الضريبة مببلغ  ٢٠١٧خمصص بكامل املبلغ بعد أن قام بتقدمي اعرتاض لدى الدوائر املالية، وخالل عام 

، قام املصرف ٢٠١٧وخالل عام ة سورية، إثر ذلك قام املصرف بزيادة قيمة املخصص بذات املبلغ بعد أن قام بتقدمي اعرتاض لدى الدوائر املالية، لري 
 دادإعقيد الدراسة حىت تاريخ  ٢٠١٦املقدم خالل  ومازال االعرتاضلرية سورية  ١٤٣,٣٠٤,١١٠والبالغة  ٢٠١٥بدفع كامل مبلغ الضريبة عن عام 

  .البيانات املالية املوحدةهذه 
واسرتداد املبلغ املتبقي من املخصص والبالغ  ٢٠١٦لرية سورية كضريبة عن عام  ٢٧٨,٥٢٢,٥٩٣قام املصرف بدفع مبلغ  ٢٠١٧خالل عام 

  .٢٠١٦لرية سورية كتسوية لضريبة عام  ١٣,٢٨٨,٥٤٨
  .٢٠١٧لرية سورية كضريبة لعام  ٧٦١,٧٠٦,٦٠٩بدفع مبلغ  ٢٠١٨صرف خالل النصف األول من عام قام امل

  .٢٠١٨لرية سورية كضريبة لعام  ٨١٩,٨٣٣,٧٢٤بدفع مبلغ  ٢٠١٩قام املصرف خالل النصف األول من عام 
  :مؤجلة ضريبية موجودات -ب
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    معّدلة)( ٢٠١٨          معّدلة)( ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  ٢٨,٤٣٠,٢٤٧        ٢٠,٦٠٤,٦٧٩        ١٧,٢٨٩,٥٤١    السنة أول يف الرصيد
    -         -          ١٣٣,٨١٠,٣٧٩    اإلضافات الناجتة عن أعمال املصرف خالل السنة

   الشركة أعمال عن الناجتة التغريات
  )    ٧,٨٢٥,٥٦٨(  )  ٣,٣١٥,١٣٨(  )  ١,١٤٩,٤٤٩(  السنة خالل التابعة  

    ٢٠,٦٠٤,٦٧٩        ١٧,٢٨٩,٥٤١        ١٤٩,٩٥٠,٤٧١    السنة اية يف الرصيد
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  :الضرييب الربح مع احملاسيب الربح تسوية ملخص -ج
  :يلي كما الدخل املوحدضريبة الدخل الظاهرة يف بيان  احتساب مت

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

  )  ١,٢٩٨,٤١٦,٢٣٤(      ٤,٨٤٧,٥٦٦,٣٩٢        ٢,٦٣٧,٠٦٦,٤٥٨    صايف الربح قبل الضريبة
    -      )  ٧٦٨,٩٢٥,٢٧٣(      -    )*٩عكس تعديالت اخلسائر الناجتة عن تطبيق املعيار رقم (

        ١,٢٩٨,٤١٦,٢٣٤(      ٤,٠٧٨,٦٤١,١١٩        ٢,٦٣٧,٠٦٦,٤٥٨  (  
  :يضاف

    ١٣٥,١٤٠,٤٩٥        ١٨٨,٤٧٣,٥٥٦        ٢٣٧,٩٩٠,٢٠٨    املباين استهالك 
    ٢٩,٠٦٦,٥٦٠        ٢٩,٠٦٦,٥٦١        ٢٩,٠٦٦,٥٦٢    الفروغ إطفاء 
    ١٨,٨١٣,٢٧٣        ٣٠٥,٢٤٨,٣٤٠        -      خمصص الديون املنتجة 
      ٣,٦٩٢,٠٦١        ٣,٤٨٥,٩٠٠        ٢٣,١٠٥,٧١٩    مصاريف أخرى غري مقبولة ضريبياً   
    ٢,٩٤٠,٩٧٣          ٧٣٨,٣٨٩    )    ١,٩٥٦(  مؤونة تغري أسعار الصرف  
    ٣,٨٣١,٦٠٥,٩٠٧        ٣٨,٠٥٧,٠٠٠    )  ٢٨,٦٩٣,٠٠٠(  خسائر تقييم مركز القطع البنيوي غري احملققة  
    -          -      )  ٦٧,١٩٢,٢١٠(  أرباح استثمارات يف شركات حليفة  

    ينـزل:
  )    ١٦,٣٥٢,١٢٠  (                      أرباح موجودات مالية للمتاجرة 
    ٦٣,٣٥١,٢٩٧    )    ١٠,٨٥٢,٣٠٠(  )  ٢٧,٨٥٨,٣٢٦(  أرباح شركة تابعة  
    -      )    ٩,٣٠٠,٠٠٠(  )  ١٣,٤٥٠,١٧٠(  رأس املال ةمصاريف زياد  
    -          -      )  ٣,٢٨١,٧٢١,٢٥٤(  أراضي اجلمهورية العربية السورية جفوائد على الودائع خار   
    -          -          ٥,١٠٤,٧٧٩    ٢٠١١ضرائب مدفوعة على الرواتب واألجور ختص   
    ٢,٧٦٩,٨٤٢,٢١٢        ٤,٦٢٣,٥٥٨,٥٦٥    )  ٤٨٦,٥٨٣,١٩٠(  اخلاضعة للضريبةألرباح / ا سائر)اخل(  

    سنةضريبة الدخل املستحقة عن أرباح المصروف (إيراد) / 
    ٦٩٢,٤٦٠,٥٥٣        ١,١٥٥,٨٨٩,٦٣٦    )  ١٢١,٦٤٥,٧٩٩(  من األرباح اخلاضعة للضريبة)  %٢٥(   

    ٤٠,٥٩٩,٠١٣        -          ٦٧,٦٠٢,٨٤٤    إضافات خمصصات سنوات سابقة
  )    ١٣,٨٧٣,٧٢٧  (      -          -      اسرتداد خمصصات سنوات سابقة

      ٧,٨٢٥,٥٦٨    )      ١٥٩,٩٠٥(      ٤,٢٨٠,٣٠٥    ضريبة دخل شركة تابعة )إيرادمصروف / (
    ٦٩,٢٤٦,٠٥٦        ١١٥,٥٨٨,٩٦٤    )  ١٢,١٦٤,٥٨٠(  ) %١٠ضريبة إعادة اإلعمار (مصروف (إيراد) / 

    ٧٩٦,٢٥٧,٤٦٣        ١,٢٧١,٣١٨,٦٩٥    )  ٦١,٩٢٧,٢٣٠(  مصروف ضريبة الدخل(إيراد) / 

البيانات  املالية اعتماداً علىيبية للمديرية ر بسبب تقدمي البيانات الض ٢٠١٨مل يتم تعديل ملخص تسوية الربح احملاسيب مع الربح الضرييب عن العام  *
  الضرييب. عديل هذه البيانات لتطابق البياناملالية قبل التعديل. وعليه مل يتم ت



 

- ٧٣ -  

  أخرى مطلوبات  -٣٢

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    معّدلة)( ٢٠١٨          معّدلة)( ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          
    :مدفوعة غري مستحقة فوائد
    ٥٥٨,٤٠٠,٢٣٤        ٨٩٢,٥١٤,٤٨٤        ٩٩٩,٠١٩,٢٣٥    الزبائن ودائع  
    ٤,١١٨,٤٠٧        ٤,١٧٣,٠٦٤        ١٦,٤٩٢,٢٢٠    ودائع مصارف  
    ١٢,٤٤٧,٦٨٣        ١١,١٥٨,٩٣٢        ٨,٢٢٣,٦٦٤    نقدية تأمينات  
        ٥٧٤,٩٦٦,٣٢٤        ٩٠٧,٨٤٦,٤٨٠        ١,٠٢٣,٧٣٥,١١٩    

    ٣,٦٠٦,٧٥٣,٢١٢        ٤,٧٣٥,٤٢٠,٩٨٥        ٣,٧٤٧,٢١٩,٠٩٩    التحصيل وقيد مصدقة شيكات
    ٢٥٦,١٤٩,٦٧٥        ٨٣١,٣٦٧,٦٦١        ١٧٩,١٤٧,١٣٢     الدفع برسم وقيم وأوامر حواالت
   ٣٥٩,٢٦٤,٩٧٩        ٧٢١,٥١٦,٣١١        ١,٠٤٠,٢٨٣,٨٠٤    مدفوعة وغري مستحقة مصاريف
    ٣٦٨,٧٢٦,٤٧٢        ٥٦٢,٥٧١,٥٣٩        ٩٥٠,٤٨٥,٦٣٦    االجتماعية والتأمينات ةيبيالضر  األمانات

    ٨,٧٠١,٦٣٤        ٩,٦٤٥,١٦٦        ٨,١٧٤,٦٤٨    أ)-٤١ملستحق ألطراف ذات عالقة (إيضاح ا
    ٣٤٥,٣١١,٣٢٠        ٢٠٥,٩٢٨,٨٢٨        ٢١٨,٣٦٦,٨٦٧    الشركة التابعة عمالء من مقدمة دفعات
      ٧٤,٥١٥,٧٩٥        ٨٥,٨٣٢,٥٥١        ٨٣,٢٨٢,٨٩٩    مقدماً  مقبوضة إيرادات
  اإلدارة ملوظفي مستحقة مصاريف

    ٣٤٨,٨٩٧,٤٤٦        ٢٥٦,٣٤١,٤٩٩        ٥٢٨,٤٦٢,٠٥١    )أ-٤١ إيضاح(اإلدارة  جملس وأعضاء العليا   
      ٣٠٧,٦٤٠          ٣٠٧,٦٤٠          ٣٠٧,٦٤٠    مدفوعة غري موزعة أرباح أنصبة

  عمليات مقايضةالتزام مقابل 
    ٧٠,٣٦٢,٠٠٠        ١٢,٠٠٠,٠٠٠        ١٦٨,١٨٨,٠٠٠    )١٦العمالت (إيضاح رقم    

    ١٧٠,٤٥٣,١١٩        ٩٣,٣٨١,٥١٣        ٧٦,١٣٢,٠٣٤    أخرى  دائنة حسابات

        ٦,١٨٤,٤٠٩,٦١٦        ٨,٤٢٢,١٦٠,١٧٣        ٨,٠٢٣,٧٨٤,٩٢٩    
  
  والمدفوع به المكتتب المال رأس  -٤٢

  لرية سورية. ٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠يبلغ رأس مال املصرف املصرح واملكتتب به واملدفوع 
يصـــبح عدد األســـهم اإلمجايل للرية ســـورية  ١٠٠حيث أصـــبحت القيمة اإلمسية للســـهم تبلغ  ٢٠١٢كانون األول   ١١مت جتزئة أســـهم املصـــرف بتاريخ 

  سهم. ٨٠,٠٠٠,٠٠٠
  مجيع أسهم املصرف اإلمسية تقسم إىل فئتني:

تثناء الســــــوريني وتســــــدد قيمتها باللريات الســــــورية. باســــــ اعتبارينيوهي األســــــهم اليت ال جيوز متلكها إال من قبل أشــــــخاص ســــــوريني طبيعيني أو  -فئة أ
وحســــب  اجملاورة األســــواق يفالفعلي الرائج بســــعر الصــــرف باألســــهم بالقطع األجنيب م ااكتتاباملقيمني يف اخلارج اللذين يتوجب عليهم تســــديد قيمة 

ذا اخلصوص.   نشرة املصرف التجاري السوري حبسب التعليمات النافذة 
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القطع األجنيب بعرب أو أجانب بقرار من جملس الوزراء وتسدد قيمتها  اعتبارينيوهي األسهم اليت جيوز متلكها من قبل أشخاص طبيعيني أو  -فئة ب
ذا اخلصوص.و  يف األسواق اجملاورةالفعلي الرائج بسعر الصرف    حسب نشرة املصرف التجاري السوري حبسب التعليمات النافذة 
  من رأس مال املصرف من خالل متلكه ألسهم من الفئة ب. %٢٢لبنان ما نسبته  -ميتلك بنك بيمو

  من رأس مال املصرف من خالل متلكه ألسهم من الفئة ب. %٢٧ميتلك البنك السعودي الفرنسي ما نسبته 
بيع حصــته يف بنك بيمو السـعودي الفرنســي واإلسـتقالة من عضــوية جملس  ٢٠١١تشـرين الثاين  ٢٦ة البنك السـعودي الفرنســي بتاريخ قرر جملس إدار 

م.    إدارة املصرف وذلك إعتماداً على تقييمهم اخلاص للمخاطر املالية يف سورية كما ورد يف تصرحيهم على املوقع االلكرتوين اخلاص 
  ملذكورة حىت تاريخ املوافقة على هذه البيانات املالية املوحدة.مل يتم بيع األسهم ا

 ٢٠٠٥للعام  ٣٥واملرســوم رقم  ٢٠٠١لعام  ٢٨املتضــمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم  ٣صــدر القانون رقم  ٢٠١٠كانون الثاين   ٤بتاريخ 
مليارات لرية ســــــورية فيما خيص املصــــــارف  ١٠العربية الســــــورية ليصــــــبح الذي يتضــــــمن زيادة احلد األدىن لرأس مال املصــــــارف التقليدية يف اجلمهورية 

ح أربع أوضـــاعها بزيادة رأمساهلا إىل احلد األدىن املطلوب وقد مت متديد املهلة لتصـــب ســـويةالتقليدية، وقد منح املصـــارف املرخصـــة مهلة ثالث ســـنوات لت
  .٢٠١١) لعام ١٧سنوات مبوجب القانون رقم (

/ والذي تضـــمن زيادة املهلة املمنوحة للمصـــارف التقليدية يف اجلمهورية العربية الســـورية لزيادة احلد ٦٣املرســـوم التشـــريعي رقم /صـــدر  ٢٠١٣يف عام 
اية العام  اية عام  ٢٠١٤األدىن لرأمساهلا حىت    .٢٠١٥نيسان  ٢٢/م وتاريخ ١٣مبوجب قرار جملس الوزراء رقم  ٢٠١٥ومت متديده حىت 

 ١٠,٠٠٠,٠٠٠إىل  مقسم سورية لرية ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ واملدفوع به واملكتتب املصرح املصرف مال رأس ليصبح تدرجيي بشكل املال رأس زيادة مت
 لتصبح املصرف أسهم جتزئة ٢٠١٢األول  كانون ١١ بتاريخ مت. ٢٠٠٩ شباط ٢ تاريخ منذ املالية لألوراق دمشق سوق يف مدرجة سهم

  .الواحد للسهم سورية لرية ١٠٠ رهاقد إمسية بقيمة سهم ٥٠,٠٠٠,٠٠٠
مليون لرية سورية حمولة من األرباح املدورة القابلة  ٥٠٠زيادة رأس مال املصرف مببلغ  ٢٠١٧أيار  ١٨أقرت اهليئة العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 

  بإصدار ٢٠١٧تشرين األول  ٣٠املصرف بتاريخ مليون لرية سورية) حيث قام  ٣٥٠مليون لرية سورية) واالحتياطي اخلاص ( ١٥٠للتوزيع (
ت املوافقة مت ماليني سهم جديد قام بتوزيعها جمانًا على املسامهني وفقًا لقانون الشركات والقوانني الناظمة لألوراق واألسواق املالية وذلك بعد أن ٥

، وبذلك أصبح رأس مال املصرف املصرح واملكتتب به ٢٠١٧تشرين األول  ١٥/م) الصادر بتاريخ ١١٨على الزيادة بقرار جملس املفوضني رقم (
لرية سورية للسهم الواحد مدرجة يف سوق دمشق  ١٠٠سهم بقيمة إمسية قدرها  ٥٥,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية مقسم إىل  ٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠واملدفوع 

  لألوراق املالية.
أس مال املصــرف مببلغ مليار لرية ســورية من خالل ضــم جزء من األرباح احملققة زيادة ر  ٢٠١٨أيار  ١٥العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ  اهليئةأقرت 

ماليني ســـــهم جديد مت توزيعها جماناً على املســـــامهني وفقاً لقانون الشـــــركات والقوانني الناظمة لألوراق  ١٠املصـــــرف بإصـــــدار  قامالقابلة للتوزيع حيث 
، وبذلك أصبح رأس مال املصرف املصرح ٢٠١٨آب  ١٣/م الصادر بتاريخ ١٠٦زيادة بقرار رقم واألسواق املالية. وذلك بعد أن متت املوافقة على ال

لرية سـورية للسهم الواحد مدرجة  ١٠٠سـهم بقيمة إمسية قدرها ٦٥,٠٠٠,٠٠٠لرية سـورية مقسـمة إىل  ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠واملكتتب به واملدفوع 
  يف سوق دمشق لألوراق املالية.

زيادة رأس مال املصــرف مببلغ مليار ونصــف املليار لرية ســورية من خالل ضــم جزء من  ٢٠١٩أيار  ٣٠لعادية املنعقدة بتاريخ العامة غري ا اهليئةأقرت 
مليون ســـهم جديد قام بتوزيعها على املســـامهني وفقاً لقانون الشـــركات والقوانني الناظمة  ١٥املصـــرف بإصـــدار قام األرباح احملققة القابلة للتوزيع حيث 

، وبذلك أصــــبح ٢٠١٩آب  ٢٦) الصــــادر بتاريخ ١٢٦واألســــواق املالية وذلك بعد أن متت املوافقة على الزيادة بقرار جملس املفوضــــني رقم ( لألوراق
لرية  ١٠٠ســـــهم بقيمة أمسية قدرها  ٨٠,٠٠٠,٠٠٠لرية ســـــورية مقســـــم إىل  ٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠رأس مال املصـــــرف املصـــــرح واملكتتب به واملدفوع 

  احد مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية.سورية للسهم الو 
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وتعديالته، ســيتم متابعة  ٢٠١٠لعام  ٣خبصـوص املهلة احملددة لتنفيذ الزيادات املطلوبة يف رؤوس أموال املصـارف اخلاصـة مبوجب أحكام القانون رقم 
ذا اخلصوص من اجلهات الوصائ   ية وفق اختصاصها وحسب األصول.الزيادة املطلوبة عند تزويد املصرف بالتوجيهات املتعلقة 

  يتوزع رأس املال بني اللرية السورية والدوالر األمريكي كما يلي:
    التاريخية التكلفة      األصلية العملة      األسهم عدد      
  .س.ل            سهم      

    ٥,٤٦٠,٧٣٨,٥٠٠    ٥,٤٦٠,٧٣٨,٥٠٠    ٥٤,٦٠٧,٣٨٥ سورية لرية
    ٢,٥٣٩,٢٦١,٥٠٠    ٥١,٤٩١,٧٦٤    ٢٥,٣٩٢,٦١٥  أمريكي دوالر

    ٠٠,٠٠٠,٠٠٠٨,٠          ٨٠,٠٠٠,٠٠٠    
  
  والخاص القانوني االحتياطي  -٥٢

الســـنوية حىت بلوغه  األرباحمن صـــايف  % ١٠االحتياطي القانوين مبعدل  ٢٠١١شـــباط  ٢٤تاريخ  ٢٩من قانون الشـــركات رقم  ١٩٧حددت املادة 
  من رأس املال. % ٢٥

 %١٠٠السنوية حىت بلوغه  األرباحمن صايف  %١٠االحتياطي اخلاص مبعدل  ٢٠٠٢) لعام ٢٣من قانون النقد األسـاسي رقم ( ٩٧حددت املادة 
  من رأس املال.

ا تشكل الفارق بني جمموع اإل ٢٠١١شباط  ٢٤تاريخ  ٢٩من قانون الشـركات رقم  ٢٠٠الصـافية حسـب املادة  األرباحمت تعريف  احملققة  اتيرادبأ
  . األرباحوجمموع املصروفات واالستهالك قبل تنـزيل خمصص ضريبة الدخل على 

والتعميم رقم  ٢٠٠٩كانون الثاين   ٢٠بتاريخ  ٣٦٩/١٠٠/٣التعميمني الصـادرين عن مصـرف سورية املركزي رقم  إىل ماسـبق وباإلشـارة إىل باالسـتناد
  االحتياطي كما يلي: ، مت احتساب٢٠٠٩شباط  ١٢الصادر بتاريخ  ٩٥٢/١٠٠/١

    األول كانون ٣١كما في               
      (معّدلة) ٨٢٠١          ٩٢٠١              
    .س.ل          .س.ل              
      ٤,٨٤٧,٥٦٦,٣٩٢        ٢,٦٣٧,٠٦٦,٤٥٨        الضريبة قبل الربح

  :ضافي
      ٣٨,٠٥٧,٠٠٠    )  ٢٨,٦٩٣,٠٠٠(    البنيوي القطع مركز تقييمخسائر (أرباح) /   
  )  ٢,٧٤٨,٠٣٥(  )  ٧,٠٥٧,٤٤٣(    الضريبة قبل التابعة الشركة أرباح من املسيطرة غري اجلهة حصة  
            ٤,٨٨٢,٨٧٥,٣٥٧        ٢,٦٠١,٣١٦,٠١٥      

      ٦٣٤٨٨,٢٨٧,٥        ٢٦٠,١٣١,٦٠٢        )%١٠( اخلاص/ القانوين االحتياطي
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  :كما يليكانت حركة االحتياطي القانوين  
              ٨٢٠١          ٩٢٠١      
    .س.ل          .س.ل              

    ٩٤٢,١٥٥,٢٨٦        ١,٤٣٠,٤٤٢,٨٢٢        رصيد بداية السنة
    ٤٨٨,٢٨٧,٥٣٦        ٢٦٠,١٣١,٦٠٢        االضافات خالل السنة

اية السنة    ١,٤٣٠,٤٤٢,٨٢٢        ١,٦٩٠,٥٧٤,٤٢٤        رصيد 

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

      ٥٩٢,١٥٥,٢٨٦        ١,٠٨٠,٤٤٢,٨٢٢        رصيد بداية السنة
      ٤٨٨,٢٨٧,٥٣٦        ٦٠٢,١٣١٠٢٦,        االضافات خالل السنة

اية السنة      ١,٠٨٠,٤٤٢,٨٢٢        ١,٣٤٠,٥٧٤,٤٢٤        رصيد 
  
  العادلة القيمة في التغيراحتياطي   -٢٦

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

    ٥٥,٥٣٨,٠٦٠        ١,٤٠١,٧٥٣,٠٤١        ١,٤٤٤,٠٦٧,٣٥٧    السنة أول يف الرصيد
  املصرف يف للمسامهني امللكية حقوقإىل  العائد

   للموجودات العادلة القيمة يف حمققة غريأرباح  من   
  الدخلبالقيمة العادلة من خالل  املالية    
    ١,٣٤٦,٢١٤,٩٨١        ٤٤,٩٠٩,٠١٥    )  ٩٧٨,٦١٤,٩٣٦(  السنة خالل الشامل اآلخر    

  العائد إىل حقوق امللكية للمسامهني يف املصرف من
   -      )  ٢,٥٩٤,٦٩٩(      ٢,٣٣٧,٧٠٦    التغري يف موجودات ضريبية مؤجلة   

    ١,٤٠١,٧٥٣,٠٤١        ١,٤٤٤,٠٦٧,٣٥٧        ٤٦٧,٧٩٠,١٢٧    السنةاية  يف الرصيد
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  أرباح مدورة محققة  -٧٢

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

  .املدورة األرباح

، حيث متت زيادة رأس مال املصرف مببلغ مليار لرية سورية وذلك ٢٠١٨آب  ٦قام املصرف بتوزيع أرباح للمسامهني على شكل أسهم جمانية بتاريخ 
  قة القابلة للتوزيع.من خالل ضم جزء من األرباح احملق

، حيث متت زيادة رأس مال املصرف مببلغ مليار ونصف مليار ٢٠١٩آب  ٢٦قام املصرف بتوزيع أرباح للمسامهني على شكل أسهم جمانية بتاريخ 
  ققة القابلة للتوزيع.لرية سورية من خالل ضم جزء من الرباح احمل

  مباشر من األرباح املدورة احملققة واليت تتضمن مايلي:مت ختفيض املصاريف املتعلقة بزيادة رأس املال بشكل 
    المبلغ                  
    ل.س.                  

    ١,٠٠٠,٠٠٠              دراسة إصدار أسهم زيادة رأس املال
    ٦,٩٠٠,١٧٠              طوابع زيادة رأس مال البنك

    ١,٠٥٠,٠٠٠              إيداع أسهم زيادة رأس املال لدى مركز املقاصة واحلفظ املركزي
    ٤,٥٠٠,٠٠٠              تسجيل أسهم الزيادة لدى سوق دمشق لألوراق املالية

                ١٣,٤٥٠,١٧٠    
 ١,٥٤٦,٦٢٢,٢٣٣ مبلغ(مقابل  ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما يف  سورية لرية ٢,١٧٧,٢٣٦,٤٤٧ مبلغاحملققة القابلة للتوزيع  األرباح املدورة بلغت
  ).٢٠١٨األول  كانون ٣١ يف كما سورية لرية
  
  الدائنة الفوائد  -٨٢

 :مما يلييتكون هذا البند 
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
      (معّدلة) ٨٢٠١          ٩٢٠١              
      .س.ل          .س.ل          :فوائد ناجتة عن اتإيراد

  شركات -تسهيالت ائتمانية مباشرة 
      ٦٦٨,٩٥٧,٩٢٠        ٩٠٠,٦٢٠,٨٤٣        مدينة جارية حسابات    
      ٦,٢٣٢,٤٤٢,٠٤٥        ٩,٢٨١,٧٥٩,٧٦٤        وسلف قروض    
      ٩,٠٣٨,٧٢٣        -          حمسومة سندات    

      ٢,٦٣٢,٩٢٧,٤٦٤        ٣,١٧٧,٠٤٦,٢٩١        جتزئة – مباشرة تسهيالت
      ٢,٧٢٤,٥٢٣,٤٠٠        ٣,٠٩٥,٥٨٧,٣٣٣        مصارف لدى وإيداعات أرصدة

    -          ٧٦,٦٧٢,٩٣٧        موجودات مالية قروض وسلف
      ٢٠٧,٠٠٢,٢٣١        ١٨٤,٨٩٣,٧٨٣      بالكلفة املطفأة مالية موجودات

            ١٢,٤٧٤,٨٩١,٧٨٣        ١٦,٧١٦,٥٨٠,٩٥١     
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  المدينة الفوائد  -٩٢
 :مما يلييتكون هذا البند 

    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
      (معّدلة) ٢٠١٨          ٩٢٠١              
  .س.ل          .س.ل              
      ١٢٨,٢٢٥,٣٦٧        ١٨٤,٠٤٠,١٥٢        املصارف ودائع

 ودائع الزبائن

      ٤٩٢,٣٩٣,٨٤٦        ٦٦١,٢٤٠,٣١٣        التوفري ودائع  
      ٣,٤١١,٨٢٧,٣٤١        ٣,٩٠٧,٩٩١,١٥٥        ألجل ودائع  

      ١٧٢٢٧٧٦,٠,        ٦٠,٩٦٦,٠٥٣        نقدية تأمينات

            ٤,١٠٨,٤٧٣,٧٢٦        ٤,٨١٤,٢٣٧,٦٧٣      
  
  دائنة وعموالت رسوم  -٣٠

 : يليمما يتكون هذا البند 
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
    (معّدلة) ٢٠١٨          ٩٢٠١              
    .س.ل          .س.ل              

      ٣٨,٣٨٨,٧٥٢        ٤١,٨٥٤,٦٣٠        املباشرة التسهيالت على عموالت
      ٤٣١,٤٦٤,٣٣٦        ٩٦٩,٣٣٦,٣٢٠        املباشرة غري التسهيالت على عموالت
      ١,٥٥٢,٠١٧,٨٠٥        ١,٧٠٢,١٦٤,٨٥٨        املصرفية اخلدمات على عموالت
      ٨٤,٠٧١,١٠٢        ٨١٩,٦٥٥,٨٢٧        متنوعة عموالت

            ٢,١٠٥,٩٤١,٩٩٥        ٣,٥٣٣,٠١١,٦٣٥      
  
  مدينة وعموالت رسوم  -١٣

 : مما يلييتكون هذا البند 
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
    (معّدلة) ٢٠١٨          ١٩٢٠              
    .س.ل          .س.ل              

      ٤٠,٧٦٥,٠٠٩        ٣٥,٥٦٥,٩٧٩        للمصارف مدفوعة عموالت
      ٤٦١,٨٣٨,٩٨١        ١٢٥,١٥٩,٧٧٩        مصرفية ألعمال مدفوعة عموالت
      ١١,٥٧٠,٩٩٩        ٩٩,٤٤٢,٨٠٢        متنوعة مدفوعة عموالت

            ٥١٤,١٧٤,٩٨٩        ٢٦٠,١٦٨,٥٦٠      
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  األرباح أو الخسائرموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  خسائر  -٢٣
 : مما يلييتكون هذا البند 

    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
    (معّدلة) ٢٠١٨          ٩٢٠١              
    .س.ل          .س.ل              

        ١١٨,٠٠٠        -      توزيعات أرباح على األسهم
  )  ٤٣,٣٤٦,٨١٦(  )  ٦٩,٥٤٢,٨١٠(  أسهم –تقييم غري حمققة  خسائر
  )    ٢٧,١٧٢(  )    ٨٤,٣١٦(      أسهم –بيع حمققة  خسائر

          )٤٣,٢٥٥,٩٨٨(  )  ٦٩,٦٢٧,١٢٦  (  
  
  أخرى تشغيلية اتإيراد صافي  -٣٣

 : مما يلييتكون هذا البند 
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
    (معّدلة) ٢٠١٨          ٩٢٠١              
    .س.ل          .س.ل              

      ٢٢٠,٨٨٤          ١٦٩,١٧٣        إغالق حسابات
      ٩٧٤,٣٧٤        ١,٣٦٤,٧٥٠        أخرى اتإيراد

            ١,١٩٥,٢٥٨        ١,٥٣٣,٩٢٣    
  
  أخرى اتإيراد  -٤٣

 : مما يلييتكون هذا البند 
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
    (معّدلة) ٢٠١٨          ٩٢٠١              
    .س.ل          .س.ل              

      -          -          اسرتداد مؤونات مقابل خسائر حمتملة
      ٢٢,٥٠٨,٩٨٠        ١,٤٩٠,١٨٧        موجودات ثابتةبيع أرباح صايف 
      ٥٥,٩٢٢,١٠٢        ١١,١٨٦,٣٢٣        أخرى اتإيراد

            ٧٨,٤٣١,٠٨٢        ١٢,٦٧٦,٥١٠      
   



 

- ٨٠ -  

  الموظفين نفقات  -٥٣

 : مما يلييتكون هذا البند 
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
    (معّدلة) ٢٠١٨          ٩٢٠١              
    .س.ل          .س.ل              

      ٣,٦٥٠,٥٩٥,١٧١        ٤,٩٤٢,٤٢٢,١٥٦        وتعويضات ومكافآت رواتب
      ٩٣,١٩٨,٢٠٠        ١١١,٠٦٢,٤٦٨        طبية مصاريف
      ١٥٧,٢٦٩,٠٤١        ١٩١,٦٢٨,٣٩٣        جتماعيةاال التأمينات من املصرف حصة
      ٥٦,٥٨١,١٨٠        ٥٠,٢١٤,٠٦٠        املوظفني تدريب

            ٣,٩٥٧,٦٤٣,٥٩٢        ٥,٢٩٥,٣٢٧,٠٧٧      
  
  خسائر ائتمانية متوقعة مخصص )ستردادا(مصروف /   -٦٣

 : مما يلييتكون هذا البند 
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
    (معّدلة) ٢٠١٨          ٩٢٠١              
  .س.ل          .س.ل              
     ٣١,٥٦٢,٧١٣        ٤٤,٦١٥,٣٨٥    أرصدة لدى بنوك مركزية   
  )  ٤,٩٩٣,٤٩٩  (      ٢,٥٦٥,٠١٨,٥٢٥    أرصدة لدى املصارف    
    ٥٣,٢٦٦,٩٢٦        ٢,٠٤١,١٦٩,١٦٥    إيداعات لدى املصارف  
      ٤٠,٧٨٢,٢٦٣        ١٣,٨٧٤,٥٣٤    موجودات مالية بالكلفة املطفأة  
    ٢١٨,٠٠٠,٠٠٠    )  ١,٦١٧,٦٣٠,١٧٢(  مصارف -أرصدة خارج امليزانية   

    ٨,٦١٨,٤٠٣٣٣        ٣,٠٤٧,٠٤٧,٤٣٧    لتعرضات املصارفمصروف خمصص خسائر ائتمانية متوقعة   
  )  ٧٤٠,٢٧٩,٥٢٦  (      ١,٥٤٨,٨٥٤,٤٨٦    تسهيالت ائتمانية مباشرة  
  )  ٣٦٥,٥٩٢,٢٠  (      ١,٣٩٨,٠٧٥,١٨٨    تسهيالت ائتمانية غري مباشرة  

  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة  / (اسرتداد) مصروف
  )  ١٨٩,٨٧١,٧٦٠  (      ٢,٩٤٦,٩٢٩,٦٧٤    للتسهيالت املباشرة و غري املباشرة  
        ٤٢٢,٢٥٣,٤٨٨  (      ٥,٩٩٣,٩٧٧,١١١  (  

   



 

- ٨١ -  

  مصروف مخصصات متنوعة(استرداد) /   -٧٣

 : مما يلييتكون هذا البند 
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
    (معّدلة) ٢٠١٨          ٩٢٠١              
  .س.ل          .س.ل              

    -          -        مصارف –ناجتة عن كفاالت مالية خسائر ائتمانية متوقعة خمصص 
      ٧٣٨,٣٨٩    )    ١,٩٥٦(      خمصص مركز القطع اليومي

    ٤٩,٤١٢,٢٧٥    )  ٢٦,٣٩٥,٤٣٤(      حمتملة أعباءخمصص مقابل 
    ١٧,٠٦١,٣١٢    )    ٩٧٠,٠٠٠(      مقابل سرقاتخمصصات 

    -      )  ٧٧٩,١٩١,٣٦٣(      خمصصات أخرى
      )٦٧,٢١١,٩٧٦    )  ٨٠٦,٥٥٨,٧٥٣    
  
  أخرى تشغيلية مصاريف  -٨٣

   :يلي مما البند هذا يتكون
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة              
    (معّدلة) ٢٠١٨          ٩٢٠١              
    .س.ل         .س.ل             

      ٢٠٨,٦٠٨,٠٩٢        ١٢٩,٠٦٦,٩٦٨    إجيارات
      ١٧٤,٦١١,٥١٥        ٢١٠,٧٠١,٨١٣     قانونية رسوم

      ١٢١,٧٢٠,٩٤٦        ٢٤٥,٠٧٩,٩٧٨     إعالنات
      ٧٤,٩٠٩,٢٨٧        ١١٢,٣١٥,١١١    وهاتف وبرق بريد
      ٢٥٢,٦٥٦,٦٤٩        ٢٦٨,٩١٢,١٠٦    واجتماعات تنقل، سفر
      ٩٩,٦٥٣,٩٣٥        ١٤٨,٨٣٢,٠٨٨       صيانة

      ٢٠٠,١٣٠,٢٣٩        ٣١٣,٣٥٨,٨٧٩    وحمروقات ومياه كهرباء مصاريف
      ١٤٣,٣٢١,٣٦٥        ١٩٥,٠٦٩,٧٤٥    واالستشارات الدراسات
      ٤٢,٥٢٤,٠٨٦        ٤٨,٤١٧,٠٤٢    )ج-٤١ رقم إيضاح(دارة اإل جملس أعضاء تعويضات
      ٨٣,٦١٢,٨٧٥        ١٠٣,٧٤٨,٩٩٢    ائتمان بطاقات مصاريف
      ٧٢,٣٢٠,١٨٤        ٩٣,٩٧١,٢٥٨    مكتبية مصاريفو  قرطاسية
      ٥٦,٧٢٦,٨٢٠        ٦٧,٨٠٦,٢٩٣      تأمني
      ٤٣,٦٠٠,٠٠٠        ٤٣,٦٠٠,٠٠٠    )ب -٤١ رقم إيضاح( إدارية أتعاب

      ٨٧,٤٦٥,٦١٦        ١١١,٠٤٥,٧٧٩    وحراسة أمن ،تنظيف مصاريف
      ١٤١,٧٦١,٨٨٥        ١٣١,٣١٧,٨٩٠    معلومات وأنظمة شبكات ربط

      ١٩,٣٢٦,٩٥٠        ٣,٩٢٠,٢٠٠    تربعات
    -          ١,٢٧٩,٠٢٥    )١٥ رقم إيضاح( فوائد التزامات عقود األجار

      ١٤١,٣٥٠,٣٩٣        ١٩٠,٩٠٦,٣٧١    أخرى  مصاريف
        ٨٣٧,٣٠٠,٩٦٤١,        ٢,٤١٩,٣٤٩,٥٣٨      



 

- ٨٢ -  

  العائد إلى مساهمي المصرف والمخـففة األساسية السهم ربحية  -٩٣
  :يلي كما املصرف مسامهي إىل العائد الفرتة ربح من واملخففة األساسية السهم حصة احتساب مت

    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             
    (معّدلة) ٢٠١٨          ٩٢٠١              
    ل.س.          ل.س.              
      ٣,٥٧٣,٤٥٩,١٥٣        ٢,٦٩٣,٠٢٠,٥٨٨      السنة العائد ملسامهي املصرف (لرية سورية) ربح

    ٠٠٠,٠٠٠٨٠,        ٨٠,٠٠٠,٠٠٠      *قيد التداول خالل السنة (سهم) سهماملتوسط املرجح لعدد األ
    ٤٤,٦٧          ٣٣,٦٦        السهم األساسية واملخففة (لرية سورية) رحبية

  تتطابق رحبية السهم األساسية واملخففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها املصرف ذات تأثري على حصة السهم يف األرباح عند حتويلها.
  املتوسط املرجح لعدد األسهم كما يلي: احتساب مت *

  المتوسط المرجح لعدد األسهم              
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة             

    ٢٠١٨          ٢٠١٩      عدد األيام    عدد األسهم      الفترة    
    ل.س.          ل.س.              

    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٦٥  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٨كانون األول   ٣١
    ٣٠,٠٠٠,٠٠٠    ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٦٥  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٩كانون األول   ٣١

          ٨٠,٠٠٠,٠٠٠    ٨٠,٠٠٠,٠٠٠    

الذي يقضي  ٣٣بناًء على املعيار احملاسيب الدويل رقم  ،بعدد األسهم اجملانية ٢٠١٨ كانون األول  ٣١مت تعديل املتوسط املرجح لعدد األسهم كما يف 
  زئة األسهم.جت وذلك إذا ارتفع عدد األسهم العادية نتيجة رمسلة أو إصدار أسهم منحة أو ،بتعديل عدد األسهم بأثر رجعي من بداية أول سنة مقارنة

  تتطابق رحبية السهم األساسية واملخففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها املصرف ذات تأثري على حصة السهم يف األرباح عند حتويلها.
  
  النقد يوازي ماو  النقد  -٤٠

  : مما يلييتكون هذا البند 
    األول كانون ٣١كما في               
    (معّدلة) ٢٠١٨          ٩٢٠١              
    .س.ل          .س.ل              
  وحساب لزاميإ نقدي احتياطي باستثناء( املركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد
      ٩٨,٨٥٦,٦٩٢,٨٣٤        ٧٩,٠٠٨,٧٩٣,٨٣٤    )ودائع ألجلو  نقد يف الفروع املغلقةو  املركزي سورية مصرف لدى جممد    

      ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢        ٦٤,٧٦٤,٥٧٨,٥٤١    )أقلأو  أشهرثالثة  فرتة خالل األصلي استحقاقها( مصارف لدى أرصدة
  )  ٤,٤٩٤,٧٩٣,٦٣٨(  )  ٢,٣٦٠,٨١٥,١٢٩(    )أقلأو  أشهرثالثة  فرتة خالل األصلي استحقاقها( مصارف ودائع

            ١١٦,٧٨١,٧٨١,٦٨٨        ٦١٤١,٤١٢,٥٥٧,٢٤      
 يوازي وما النقد من ءجز  يعترب ال لذلك اليومية، التشغيلية املصرف أنشطة يف املركزي سورية مصرف لدى اإللزامي النقدي االحتياطي يستخدم ال

  .النقد



 

- ٨٣ -  

  العالقة اتذ األطراف المعامالت مع  -١٤

ر املســامهني ايقوم املصــرف (ضــمن أعماله االعتيادية) باإلضــافة إىل التعامالت مع أعضــاء اإلدارة العليا بتعامالت جتارية مع املصــارف ذات العالقة وكب
احبدود التعامالت    . ، وباستخدام أسعار فوائد وعموالت جتارية سائدةالتجارية السائدة املسموح 

ة. إن حصـــــة لشـــــركة بيمو الســـــعودي الفرنســـــي املالية املســـــامهة املغفل املرحلية املوجزة املالية املعلومات املرحلية املوجزة، املالية املوحدة املعلوماتتشـــــمل 
  كما يلي:  املصرف يف رأس مال الشركة التابعة موضح

    حصة المصرف من رأس مال الشركة التابعة               
    كانون األول  ٣١              
    معّدلة)( ٢٠١٨          ٢٠١٩        نسبة المساهمة        
    ل.س.          ل.س.        %        

    ٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠        ٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠      ٧٤,٦٧    املغفلة املسامهة املالية الفرنسي السعودي بيمو شركة

              ٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠        ٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠    
  



 

- ٨٤ -  

   الموحد المالي الوضع بيان بنود  -أ
    ٩٢٠١األول  كانون ٣١كما في           

          كبار            أعضاء      موظفي      الشركة            السعودي البنك      
    المجموع      المساهمين      ذات عالقة أطراف      اإلدارة مجلس      والتنفيذية اإلدارة العليا      المتحدة للتأمين      بيمو بنك      الفرنسي      

    ل.س.   ل.س.    ل.س.     ل.س.    ل.س.     ل.س.    ل.س.      ل.س.  الموحد المالي الوضع بيان داخل بنود
  مدينة أرصدة  

    ٣٧,٢٢٧,٥٣١,٥٦٦    -      -      -      -      -      ٣٦,٩٩٣,٤٤٦,٢٩٨    ٢٣٤,٠٨٥,٢٦٨  مدينة جارية حسابات  
    ٢٨,١٨٨,٠٩٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      ٢٧,٤٩٠,٧١٠,٠٠٠    ٦٩٧,٣٨٠,٠٠٠  ألجل ودائع  
    -      -      -      -      -      -      -      -    أرصدة تسهيالت ائتمانية  
  مستحق من أطراف  
    -      -      -      -      -      -      -      -    ذات عالقة     
    ١,٠٧٣,٤٢٦,١٢٠    -      -      -      -      -      ١,٠٦٥,٣١٧,١٤٠    ٨,١٠٨,٩٨٠  فوائد حمققة غري مستحقة القبض  
    ٦٦,٤٨٩,٠٤٧,٦٨٦    -      -      -      -      -      ٦٥,٥٤٩,٤٧٣,٤٣٨    ٩٣٩,٥٧٤,٢٤٨    
  دائنة أرصدة  

    ١٥٤,٠٦٧,٦١٧    ٣٤,٤٣٢,١٧٧      ٣٢٩,٢٠١    ٧٣,٥٥٦,١٥٦    -      ٤٥,٧٥٠,٠٨٣    -      -    دائنة جارية حسابات  
    ٩٤٨,٩٥٣,٠٦٨    -      ٢١,٨٠٠,٠٠٠    -      -      ٩٢٧,١٥٣,٠٦٨    -      -    ألجل ودائع  
  املستحق ألطراف  

    ٨,١٧٤,٦٤٨    -      -      -      -      -      -      ٨,١٧٤,٦٤٨  )٢٣ذات عالقة (إيضاح      
    ٥٢٨,٤٦٢,٠٥١    -      -      -     ٥٢٨,٤٦٢,٠٥١   -      -      -    )٢٣(إيضاح  مستحقة فيمصار   
    ٦,٣٥١,٨٢٠    -        ٥٧٧,٥٨٢    -      -      ٥,٧٧٤,٢٣٨    -      -    فوائد حمققة غري مستحقة الدفع  
    ٥٠,٦٥٠,٥٥٣    ١٥٠,٤٤,٢٢١    -      -      -        ١١٣,٩٩٥    -      ٦,٣١٥,٥٤٣  نقديةتأمينات   
    ١,٦٩٦,٦٥٩,٧٥٧   ٧٨,٦٥٣,١٩٢    ٢٢,٧٠٦,٧٨٣    ٧٣,٥٥٦,١٥٦    ٥٢٨,٤٦٢,٠٥١    ٩٧٨,٧٩١,٣٨٤    -      ١٤,٤٩٠,١٩١   

  المرحلي الموجزبيان الوضع المالي  خارج بنود
    -      -      -      -      -      -      -      -    واردة ضمانات  
    ٥٥,٧١٩,٤٦٣    -      -      -      -      -      ٤٢,٦٤٨,٦١٠    ١٣,٠٧٠,٨٥٣  صادرة كفاالت  
  )  ٣٤١,٥٧٠,٠٠٠(  )  ٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠(  )  ٦,٥٧٠,٠٠٠(    -      -      -      -      -    ضمانات عقارية  
    ٦,٣٥٨,٢٠٤,٠٠٠    ٦,٣٥٨,٢٠٤,٠٠٠    -      -      -      -      -      -    ضمانات صادرة  
  )  ١٥,٩٨٤,٢٣٧,٦٣٠(    -      -      -      -      -    )  ١٥,٩٦٣,٩٨١,٤٥٩(  )  ٢٠,٢٥٦,١٧١(  بوالص استرياد  
  عمالت أجنبية للتسليم مقابل  

  ) ١٨,٥٦٧,٩٤٠,٠٠٠(    -      -      -      -      -    ) ١٨,٥٦٧,٩٤٠,٠٠٠(    -    أجنبية لالستالم عمالت     
  عمالت أجنبية لالستالم مقابل   
   ١٨,٤٠٠,٧٦٩,٦٠٠    -      -      -      -      -      ١٨,٤٠٠,٧٦٩,٦٠٠    -    عمالت أجنبية للتسليم    
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    (معّدلة) ٢٠١٨األول  كانون ٣١كما في           
          كبار            أعضاء      موظفي            السعودي البنك          
    المجموع      المساهمين      ذات عالقة أطراف      اإلدارة مجلس      والتنفيذية اإلدارة العليا      بيمو بنك      الفرنسي          
    ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل     الموحد المالي الوضع بيان داخل بنود
  مدينة أرصدة  

    ١٦,٧٦٩,٩٢١,٤٤٨    -      -      -      -      ١٦,٥٣٩,٨٥٢,٦٥٨    ٢٣٠,٠٦٨,٧٩٠    مدينة جارية حسابات  
    ٢٤,٢٢٥,٩٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      ٢٣,٥٢٨,٥٨٠,٠٠٠    ٦٩٧,٣٢٠,٠٠٠      ألجل ودائع  
    ١٤,٠٦٩,٤٩٠    ١٤,٠٦٩,٤٩٠    -      -      -      -      -      املباشرةصايف التسهيالت االئتمانية   
    -      -      -      -      -      -      -      املستحق من أطراف ذات عالقة  
    ٣٠٢,٦٨٣,٩٤٧    -      -      -      -      ٢٩٩,٨٩٤,٦٦٧    ٢,٧٨٩,٢٨٠    فوائد حمققة غري مستحقة القبض  

        ٤١,٣١٢,٥٧٤,٨٨٥    ١٤,٠٦٩,٤٩٠    -      -      -      ٤٠,٣٦٨,٣٢٧,٣٢٥    ٩٣٠,١٧٨,٠٧٠    
  دائنة أرصدة  

    ١٢٠,١٣٢,٧٥٠    ٤٧,٩٥١,٩٩٦      ٨٠٨,٢٦٤    ٧١,٣٧٢,٤٩٠    -      -      -      دائنة جارية حسابات  
    ٢٣,٠٣٤,١١٥    -      ٢٣,٠٣٤,١١٥    -      -      -      -        ألجل ودائع  
      ٩,٦٤٥,١٦٦    -      -      -      -      ١,٣٠٩,٧٤٤    ٨,٣٣٥,٤٢٢  )٢٣املستحق ألطراف ذات عالقة (إيضاح   
    ٢٥٦,٣٤١,٤٩٩    -      -      -      ٢٥٦,٣٤١,٤٩٩    -      -      )٢٣(إيضاح  مستحقة مصاريف  
      ١٥,٥٨٧    -        ١٥,٥٨٧    -      -      -      -      فوائد حمققة غري مستحقة الدفع  
    ٥١,٥٣٠,٤٧٢    ٤٥,٠٩٠,٧٢٠    -      -      -      -      ٦,٤٣٩,٧٥٢      تأمينات نقدية  

        ٤٦٠,٦٩٩,٥٨٩    ٩٣,٠٤٢,٧١٦    ٢٣,٨٥٧,٩٦٦    ٧١,٣٧٢,٤٩٠    ٢٥٦,٣٤١,٤٩٩    ١,٣٠٩,٧٤٤    ١٤,٧٧٥,١٧٤    
  الميزانية خارج بنود

    -      -      -      -      -      -      -        واردة ضمانات  
    ٥٥,٩٧٦,٥٣٠    -      -      -      -      ٤٢,٦٤٨,٦١٠    ١٣,٣٢٧,٩٢٠      صادرة كفاالت  
  )  ٣٤١,٥٧٠,٠٠٠(  )  ٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠(  )  ٦,٥٧٠,٠٠٠(    -      -      -      -        عقارية ضمانات  
    ٤,٥٠٢,٣٢٨,٠٠٠    ٤,٥٠٢,٣٢٨,٠٠٠    -      -      -      -      -        صادرة ضمانات  
  )  ٤,٦٨٥,٨٧٢,٥٢٠(    -      -      -      -    )  ٤,٦٦٥,٦١٦,٩٠٠(  )  ٢٠,٢٥٥,٦٢٠(      استرياد بوالص  
  )  ٢٠,٩٢٦,٠٨٠,٠٠٠(    -      -      -      -    )  ٢٠,٩٢٦,٠٨٠,٠٠٠(    -    لالستالم أجنبية عمالت مقابل للتسليم أجنبية عمالت  
    ٢١,٢٦١,٠٥١,٦٨٠    -      -      -      -      ٢١,٢٦١,٠٥١,٦٨٠    -    للتسليم أجنبية عمالت مقابل لالستالم أجنبية عمالت  



 

- ٨٦ -  

  الدخل الموحد بيان بنود -ب
    ٩٢٠١األول  كانون ٣١ في المنتهية للسنة          

          كبار            أعضاء      موظفي      الشركة            السعودي البنك      
    المجموع      المساهمين      ذات عالقة أطراف      اإلدارة مجلس      والتنفيذية اإلدارة العليا      المتحدة للتأمين      بيمو بنك      الفرنسي      
    ل.س.   ل.س.    ل.س.    ل.س.   ل.س.    ل.س.    ل.س.      ل.س.      

    ١,٢٨٩,٣٩٢,١٢٩      ٧٥,٦١٧    -      -      -        ٦٦٤    ١,٢٧٤,٤٧٤,٤٥٧    ١٤,٨٤١,٣٩١  دائنة فوائد
  )  ١٦٠,٣٤٨,٠٢٧(    -    )  ٦٥٩,٨٩٥(    -      -    )  ٤٣,٣٧٩,٢٢٤(  )  ١١٦,٣٠٨,٩٠٨(    -    مدينة فوائد

  )  ٤٣,٦٠٠,٠٠٠(    -      -      -      -      -    )  ٤٣,٦٠٠,٠٠٠(    -    )٣٨أتعاب إدارية (إيضاح رقم 
   ومكافآت رواتب

  )٢,٠٧٣,٤١٧,٢٩٨(    -      -    )  ٤٨,٤١٧,٠٤٢(  )٢,٠٢٥,٠٠٠,٢٥٦(    -      -      -    )٣٨(إيضاح رقم  وتعويضات  
    ٤١٠,٢٧٦,٠٠٠    -      -      -      -      -      ٤١٠,٢٧٦,٠٠٠    -    أرباح عقود مقايضة عمالت

  
    (معّدلة) ٢٠١٨األول  كانون ٣١ في المنتهية للسنة          
          كبار            أعضاء      موظفي            السعودي البنك          
    المجموع      المساهمين      ذات عالقة أطراف      اإلدارة مجلس      والتنفيذية اإلدارة العليا      بيمو بنك      الفرنسي          
  ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
    ٤١١,٧٣٠,٦٨١      ١٠٠,٧٦١      ٦٧,٣٧٥      ١٤٦    -      ٤٠١,٤٠٦,٤١٩    ١٠,١٥٥,٩٨٠      دائنة فوائد
  )  ١٠٤,٧٨٨,٩٩٧(    -    )  ٤٥٥,٠٥٨(    -      -    )  ١٠٤,٣٣٣,٩٣٩(    -        مدينة فوائد
  )  ٤٣,٦٠٠,٠٠٠(    -      -      -      -    )  ٤٣,٦٠٠,٠٠٠(    -      )٣٨ رقم إيضاح( إدارية أتعاب
  )  ١,٦٠٥,٣٥٢,١٥٦(    -      -    )  ٤٢,٥٢٤,٠٨٦(  )١,٥٦٢,٨٢٨,٠٧٠(    -      -    )٣٨ رقم إيضاح( وتعويضات ومكافآت رواتب
    ٢٦٣,٨٦٧,٢٠٠    -      -      -      -      ٢٦٣,٨٦٧,٢٠٠    -      اتفاقية مقايضة عمالت أرباح
  اإلدارة مجلس وأعضاء التنفيذيةاإلدارة  تعويضات -ج

    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة          
    (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩              
    .س.ل          .س.ل              

  )  ١,٥٦٢,٨٢٨,٠٧٠(  )    ٢,٠٢٥,٠٠٠,٢٥٦  (    والتنفيذية اإلدارة العليا موظفي ومكافآت تعويضات
  )  ٤٢,٥٢٤,٠٨٦(  )    ٤٨,٤١٧,٠٤٢  (    )٨٣ رقم إيضاح(اإلدارة  جملس أعضاء تعويضات

          )  ١,٦٠٥,٣٥٢,١٥٦(  )    ٢,٠٧٣,٤١٧,٢٩٨  (  

.رية السوريةلل %١٠,٠٥و %٧,٥٠بني  بلغت ذات العالقة األطراف وودائع حسابات على دفعها يتم اليت الفوائدإن معدل 
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 التي ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات المالية الموحدة القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -٢٤

  القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية اليت ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات املالية املوحدة: أوًال:
  

    (معّدلة) ٨٢٠١األول  كانون  ٣١كما في       ٩٢٠١األول  كانون  ٣١كما في     
  معترف بهاالغير النتيجة     القيمة العادلة      القيمة الدفترية      معترف بهاالالنتيجة غير     القيمة العادلة      القيمة الدفترية    
  ل.س.      ل.س      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  الموجودات المالية
    -    ١١٣,٧٨٦,٨٥١,٠٥٢    ١١٣,٧٨٦,٨٥١,٠٥٢    -      ٩٦,٥٧١,٧٠٣,٧٢٠    ٩٦,٥٧١,٧٠٣,٧٢٠  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

    -      ٢٢,٤١٢,٤٥٧,٢٧٨    ٢٢,٤١٢,٤٥٧,٢٧٨    -      ٦٢,١٩٢,١٣٤,٨٠٢    ٦٢,١٩٢,١٣٤,٨٠٢  أرصدة لدى مصارف
    -      ٧٠,٢٠٧,٦٠٩,٦٤٢    ٧٠,٢٠٧,٦٠٩,٦٤٢    -      ٣٩,٦٤٦,٠١٧,٨٦٨    ٣٩,٦٤٦,٠١٧,٨٦٨  إيداعات لدى مصارف

  )٢,٧٢٩,٠٣٠,٨٢٤(    ٧٣,٢٦٣,٧٧٤,١١٨    ٧٥,٩٩٢,٨٠٤,٩٤٢  )  ٣,٦١٣,٤٢٩,٤٣٥(    ٩٥,٠٢٥,٩١٠,٠٠٢    ٩٨,٦٣٩,٣٣٩,٤٣٧  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
    -      ٤,٩٧٠,٤٧١,٣٥١    ٤,٩٧٠,٤٧١,٣٥١    -      ٣,٠٤٧,٥٣٧,٤٨٣    ٣,٠٤٧,٥٣٧,٤٨٣  مالية بالكلفة املطفأة موجودات

    -      ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣    ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣    -      ٢,٧٩١,١١٤,٧٤٣    ٢,٧٩١,١١٤,٧٤٣  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي 
  المالية المطلوبات

    -      ٤,٦٤٢,٣٨٠,٥٠٦    ٤,٦٤٢,٣٨٠,٥٠٦    -      ٤,٦١٠,٣٤٨,٦٢٠    ٤,٦١٠,٣٤٨,٦٢٠  ودائع مصارف
  )  ٢,٥٤١,٦٤٤(  ٢٤٩,٤٩٠,٦٥٢,٣٦٣    ٢٤٩,٤٨٨,١١٠,٧١٩    ١,٣٠٣,٣١٢    ٢٥٩,٦٣٠,٠٠٥,٥١٥  ٢٥٩,٦٣١,٣٠٨,٨٢٧  ودائع الزبائن
    -      ٤,٥٩١,٢٥٥,٠٦٠    ٤,٥٩١,٢٥٥,٠٦٠    -      ١٢,٢٧٢,٢٢٤,٦٢٤    ١٢,٢٧٢,٢٢٤,٦٢٤  تأمينات نقدية
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  بالبيانات املالية:ملالية املدرجة بالقيمة العادلة ادوات حتديد مستويات قياس القيمة العادلة بالنسبة لأل ثانيًا:
  

            ٩٢٠١األول  كانون  ٣١كما في           
    المجموع     المستوى الثالث      المستوى الثاني     المستوى األول    
    ليرة سورية      ليرة سورية       ليرة سورية      ليرة سورية     
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من

    ٧١٢,٠٥٣,٠٤٩    -      -      ٧١٢,٠٥٣,٠٤٩  خالل األرباح أو اخلسائر  
  بالقيمة العادلة من مالية موجودات

    ٨٥٣,١٣٦,٢٤٣    -      -      ٨٥٣,١٣٦,٢٤٣  الشامل اآلخرخالل الدخل   

  ١,٥٦٥,١٨٩,٢٩٢    -      -      ١,٥٦٥,١٨٩,٢٩٢    
  

          (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في           
    المجموع     المستوى الثالث      المستوى الثاني     المستوى األول    
    ليرة سورية      ليرة سورية       ليرة سورية      ليرة سورية     
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من

    ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩    -      -      ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩  خالل األرباح أو اخلسائر  
  بالقيمة العادلة من مالية موجودات

    ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨    -      ١٥,٩٥٥,٢٠٠    ١,٩٣٤,٧٦١,٠٨٨  خالل الدخل الشامل اآلخر  

  ٢,٠٨٨,٤٨٩,٠٢٧    -      ١٥,٩٥٥,٢٠٠    ٢,٠٧٢,٥٣٣,٨٢٧    
  
  العادلة القيمة قياس ألغراض املستعملة واالفرتاضات التقييم نياتقت

  :التالية التقييم مستويات باستعمال املالية واملطلوبات للموجودات العادلة القيمة حتديد يتم
  

  .فعالة أسواق يف مماثلة ملوجودات) املعدلة غري( املتداولة لألسعار العادلة القيمة ميثل: األول املستوى

 بشكلأو  )األسعار لخال من( مباشر بشكل مالحظتها يتم واليتاألول  املستوى ضمن املتداولة األسعار خبالفخرى األ العناصر ميثل: الثاين املستوى
  ).األسعار من اشتقاقها يتم( مباشر غري

  .السوق ببيانات املرتبطة غري املوجودات ميثل: الثالث املستوى
  

  الدفرتية القيمة العادلة قيمتها تقارب اليت املاليةدوات األ
  .ادلةالع لقيمتها مقاربة الدفرتية قيمتها وتكون سنة من أقل استحقاق فرتة هلا اليتأو  النقدية املالية واملطلوبات املوجودات هي

  

  ثابت فائدة سعر ذات املاليةدوات األ
 املخصومة النقدية التدفقات نةمقار  طريق عن ثابت فائدة سـعر هلا واليت املطفأة بالتكلفة املدرجة املالية واملطلوبات للموجودات العادلة القيمة تقدير يتم

ة ماليةدوات أل احلالية السوقية األسعار مع مرة أول هاإدراج عند السوقية الفائدة أسعار باستخدام   .مشا
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  المخاطرإدارة   -٣٤

 إدارة المخاطر عن مقدمة

ا حتتوي على عدد من املخاطر وهلذا فإن إدارة املخاطر تعترب وبشكل فعال األساس يف احملافظة عند قيام أي مصرف بنشاطاته و تقدميه  للخدمات فإ
  على متانة املصرف ورحبيته.

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

 األنواع الرئيسية التالية:تندرج خماطر املصرف حتت 

 املخاطر االئتمانية  .أ
 خماطر السوق  .ب
 خماطر السيولة  .ج
 خماطر التشغيل  .د
 خماطر التكنولوجيا وأمن املعلومات  .ه
 خماطر االمتثال ملتطلبات السلطات الرقابية  .و

  االستراتيجية العامة إلدارة المخاطر

ت اإن إدارة املخاطر لدى املصرف تسري وفق مبادئ رئيسية تنسجم مع حجم نشاطاته وتعقيد عملياته وتعليمات السلطات الرقابية وأفضل املمارس
ذا اخلصوص. تتمثل تلك املبادئ بشكل أساسي بتوجيهات واسرتاتيجيات جملس اإلدارة يف إدارة املخاطر وسياسات املخاطر املعتمد ن قبله م ةالدولية 

  إضافة إىل استقاللية دائرة إدارة املخاطر. 
اسة يختضع سياسات إدارة املخاطر لدى املصرف للتطوير املستمر لتواكب كافة املستجدات والنمو يف أعمال املصرف والتوسع يف خدماته، كما أن س

لوجود دليل  حلدود املخاطر املقبولة يف املصرف بكل مستوياته و إدارة املخاطر لدى املصرف مبنية على املعرفة واخلربة، و تقوم على وجود دليل واضح
  للصالحيات موضوع من قبل جملس اإلدارة.

 الهيكل التنظيمي ووظيفة الجهات المسؤولة عن إدارة المخاطر

 مجلس اإلدارة

ثقة عنه يف املصرف و قد عني جملس االدارة جلنة منب هو اجلهة املسؤولة عن النهج الشامل إلدارة املخاطر واسرتاتيجيات ومبادئ وسياسات إدارة املخاطر
 ىتسمى جلنة ادارة املخاطر مهمتها وضع التوصيات للمجلس من جهة االطر والسياسات اخلاصة بادارة املخاطر مبا ينسجم مع قدرة املصرف و مد

  .جملال و التقارير املتعلقة بإدارة املخاطرالشاملة يف املصرفقبوله لتحمل املخاطر ومراقبة مستويات املخاطر ومراجعة أداء االدارة العليا يف هذا ا

  االدارة العليا
اتيجيات جملس رت االدارة العليا هي املسؤولة عن التطبيق الفعلي البقاء مستوى املخاطر املوجودة يف املصرف وفقًا للحدود املقبولة املنصوص عنها يف اس

 االدارة

 إدارة المخاطر

دراسة  ومراقبة املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف والتأكد من مدى توافق املخاطر القائمة مع السياسات املعتمدة وتقدمي التوصيات  هي اجلهة املسؤولة عن
ا ويتفرع عنها األقسام التالية:   بشأ
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يعىن هذا القسم بدراسة ملفات العمالء من االفراد والشركات اليت هي بصدد احلصول على تسهيالت إئتمانية من املصرف  قسم مخاطر االئتمان:-
ا. كما يقوم القسم مبتابعة كل ما يست د يف جأو جتديدها مث يقوم برفع التوصيات املناسبة للجان صاحبة القرار يف املصرف على اختالف مستويا

ذا اخلصوص.نواحي النشاط االق   تصادي و بيئة االعمال و يدرس تأثريها على احملفظة االئتمانية ويضع التوصيات 
إعالم  ققسم الرقابة على االئتمان وخماطر السوق: يعىن هذا القسم وبشكل أساسي بعملية مراقبة ومتابعة التسهيالت االئتمانية بعد منحها عن طري -

لتعثر املبكر من استحقاق دفعات او جتديد امللف او غريها باالضافة اىل رفع التقارير بالتجاوزات على سياسة االقسام املختصة باالئتمان بعالمات ا
ا واحتساب قي ا يف املصرف. كما يقوم القسم أيضاً بتصنيف املقرتضني وفقاً لتعليمات التصنيف املعمول  ة االحتياطيات ماملخاطر االئتمانية املعمول 

 االواجب احتجازها لتغطية املخاطر االئتمانية باالضافة اىل ارسال التقارير املتعلقة باحملفظة االئتمانية اىل مصرف سورية املركزي. كموخمصصات التدين 
  يقوم بدراسة خماطر السوق و اسعارالفوائد و السيولة اليت يتعرض هلا املصرف.

 يقوم هذا القسم بتعريف وتقييم وقياس املخاطر التشغيلية و التأكد من توفر الوسائل واإلجراءات للسيطرة على إدارة المخاطر التشغيلية: قسم-
يلية غاملخاطر التشغيلية وختفيضها و من توفر خطط طوارئ وإستمرارية األعمال لتعمل بطريقة فعالة عند احلاجة اليها. حيث تعترب املخاطر التش

ا تنتج عن عدم متانة أو فشل العمليات الداخلية، والعنصر البشري، واألنظمة واألحداث اخلارجية. إحدى أهم املخاطر املصرف   ية كو

مع االعتماد اهلائل على األنظمة والتطبيقات اإللكرتونية تتزايد املخاطر والتهديدات احملدقة  قسم مخاطر تكنولوجيا المعلومات و امن المعلومات:-
ت لذلك يقوم هذا القسم بتحديد املخاطر املرتبطة باألنظمة املعلوماتية املستخدمة يف البنك و يتضمن ذلك و اليقتصرعلى بتلك األنظمة والتطبيقا

ا كذلك عن و   التكنولوجيا، املوردين و نقص اخلربة البشرية وكذلك تقدمي التوصيات للمعنيني لتقليل خماطر فشل األنظمة املعلوماتية أو ما يرتبط 
دد أمنها واملشاركة يف قياس الفجوة بالنسبة لالمتثال للمعايري واألتنسيق جهو  ظمة ند االستجابة للحوادث اليت تؤثر على عمل األنظمة املعلوماتية و

 علوماتأما من ناحية امن املعلومات فالقسم هو نقطة االتصال الرئيسة جلميع مسائل أمن امل .و املمارسات الفضلى املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات
الثة. ثيف البنك تقع على عاتقه مسؤولية إجياد حلول أمنية للمعلومات تراعي احتياجات املستخدمني وأمناء احلفظ ومالكي املعلومات واألطراف ال

 نحيدد القسم معايري وإجراءات وسياسات أمن املعلومات واملتطلبات األخرى املطبقة على البنك بأكمله و يشارك يف جهود حوكمة أم
ويقدم كذلك التوصيات الالزمة لعمل أنشطة إدارة التحكم يف الوصول، ومراقبة أمن أنظمة معلومات البنك، وتوفري برامج التوعية يف   املعلومات. 

تقدمي املساعدة  جمال أمن املعلومات للعاملني يف البنك. إن التخطيط للحاالت الطارئة املرتبطة بنظم املعلومات هو من مسؤولية أمناء املعلومات، عرب
 االستشارية الفنية املتعلقة بإجراءات االستجابة حلاالت الطوارئ والتعايف من الكوارث.

  تخفيفها وأساليب إدارة المخاطر وإجراءات سياسات

 :المخاطر االئتمانية -أ

  .يؤدي إىل حدوث خسائر مالية تنشأ املخاطر االئتمانية عن ختلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته جتاه املصرف مما
   .تنشأ خماطر االئتمان بشكل أساسي من عمليات اإلقراض بنوعيه املباشر وغري املباشر

ن ./م  ٤كما هو منصوص عليه يف القرار الصادر عن جملس النقد و التسليف    ٩يقوم البنك بتطبيق املعيار احملاسيب الدويل رقم  ٢٠١٩بدءا من عام 
م باستخدام نظام تصنيف داخلي. وبتقييم احتمال إخ يسعى البنك للسيطرة على خماطر االئتمان وذلك من خالل  فاق الزبائن عن تسديد التزاما

 همراقبته للتعرض لالئتمان بصورة دورية و ممنهجة و من خالل وضع حدود للمعامالت مع األطراف األخرى احملددة، و من خالل تقييم مالءة هذ
  ر.األطراف بشكل مستم

ذ   .احلدود هلقد مت تصميم سياسات إدارة املخاطر اخلاصة باالئتمان من أجل حتديد ووضع حدود مناسبة للمخاطر ومراقبة املخاطر ومراقبة االلتزام 
و مجيع العوامل االخرى املؤثرة  ديقوم البنك مبراقبة مجيع التعرضات الفعلية و التجاوزات عليها يومياً. باإلضافة إىل مراقبة حدود االئتمان، التوثيق، التجدي

  بعملية املنح االئتماين.
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ألطراف ا يقوم البنك أيضاً بإدارة خمففات خماطر االئتمان حيث يدرس الضمانات عند املنح و التجديد و يعيد تقييمها و يعيد ترتيبات الضمانات مع
ية مراقبة القيمة السوقية للضمانات، يسعى البنك للحصول على ضمانات إضافاملقابلة بناء على الظروف و مبوجب العقود املوقعة ، كما أنه من خالل 

  من الزبائن مباشرة عند مالحظة وجود مؤشرات اخنفاض يف قيمة الضمانات او يف حالة زيادة املخاطر. 
هم نفس السمات ون لدياجلغرايف أو ملن يكلدى البنك سياسة خاصة بادارة الرتكزات الذي قد تنشأ عند اشرتاك العمالء بقطاع معني او نفس املوقع 

م التعاقدية بشكل متشابه بفعل التغريات االقتصادية أو السياسية أ .االقتصادية  ومما قد يؤدي إىل تراجع مقدرة هؤالء العمالء على الوفاء بالتزاما
 غرايف معنيج التطورات اليت تؤثر على قطاع أعمال أو موقع تشري تركزات خماطر االئتمان إىل احلساسية النسبية ألداء البنك جتاه الظروف األخرى.

جمموع و وبشكل عام لتحقيق ما ذكر يقوم املصرف بوضع سياسة ائتمانية واضحة تتضمن سقوف ملبالغ التسهيالت االئتمانية املمنوحة (فرد أو مؤسسة) 
اين للعمالء، بة خماطر االئتمان ويعمل باستمرار على تقييم الوضع االئتمالتسهيالت اإلئتمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافية. يعمل املصرف على مراق

اء بعض العمليات اليت قد  إضافة إىل حصول املصرف على ضمانات مناسبة من العمالء. كما يقوم البنك ايضًا باحلد من فرتة التعرض للمخاطرو ا
  حتمل خماطر عالية لتقليل خماطر االئتمان.

  .اجعة سياسات وأنظمة إدارة املخاطر بصورة دورية، وذلك لعكس التغريات يف السوق و لتطبيق أفضل املمارسات السليمةكما يقوم البنك مبر 
 الفرضيات األساسية إلجراء اختبارات اجلهد فيما يتعلق باملخاطر االئتمانية

ملتوقعة وتأثريها هذه الفرضيات بشكل عام املخاطر االئتمانية ا يستخدم املصرف فرضيات متعددة إلجراء اختبارات اجلهد على احملفظة االئتمانية. تغطي
  على احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة .

مخاطر ليندرج حتت هذه الفرضيات زيادة وانتقال يف الديون غري املنتجة من كل مرحلة دين إىل املرحلة األدىن بنسب وسيناريوهات متعددة وفقًا ل
صادية كل منطقة. باإلضافة لذلك، ختترب الفرضيات املستخدمة أثر التدهور يف اجلودة االئتمانية للتعرضات االئتمانية للقطاعات االقتاالئتمانية املتوقعة يف  

  واالخنفاض يف القيمة السوقية للضمانات العقارية على الديون غري املنتجة.
  تشمل إجراءات إدارة املخاطر االئتمانية ما يلي:

  اإلئتمانية والسقوف:تحديد التركزات   .١
 تتضمن السياسة االئتمانية نسب حمددة وواضحة للحد األقصى املمكن منحه ألي عميل أو جمموعة من العمالء وذلك حسب نسب الرتكزات املقررة

 االئتمان املمكنباإلضافة إىل وضع سقوف للقطاعات اإلقتصادية، كما أن هناك سقوفا حلجم  ٤/م ن/ب٣٩٥وفق قرار جملس النقد والتسليف رقم 
  .منحه من قبل كل مستوى إداري

  . التصنيف االئتماني للعمالء: .٢
بتجميع قروضه ضمن املرحلة االوىل  واملرحلة الثانية واملرحلة  ٢٠١٩كانون الثاين   ١/م ن  بدءاً  ٤يقوم املصرف بناء على قرار مصرف سورية املركزي رقم 

  على حمددات لكل مرحلة ، كما هو موضح أدناه:الثالثة بناء على نظام تصنيف داخلي و بناء 
شهرا. كما تتضمن  ١٢املرحلةاالوىل :عندما يتم إثبات القروض ألول مرة، يقوم البنك بإثبات خمصص بناء على خسائر االئتمان املتوقعة على مدار  

  ض من املرحلة الثانية  و االلتزام بشروطه قروض املرحلة االوىل أيضاً تسهيالت يف حال حتسن خماطر االئتمان ومت إعادة تصنيف القر 
تمان املتوقعة ئاملرحلة الثانية: يف حال أظهر القرض زيادة ملحوظة يف خماطر االئتمان يتم تصنيفه يف املرحلة الثانية ، يسجل البنك خمصصا خلسائر اال

  ئتمان ومت إعادة تصنيف القرض من املرحلة الثالثة. أيضا تسهيالت يف حال حتسن خماطر اال ٢على مدار عمر الدين كما تتضمن هذه املرحلة
، و تزداد عندها احتمالية خسارة الدين ويقوم البنك بتسجيل خمصص خلسائر االئتمان  املرحلة الثالثة: القروض اليت تعترب منخفضة القيمة االئتمانية

  املتوقعة على مدار عمر الدين. 
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  الرقابة على االئتمان بكل ركائزه و مكوناته و اختبارات الجهد 
  خماطر التكنولوجيا وأمن املعلومات

عد اطالق أو عمالئه أو موظفيه،وخاصة ب  دف إدارة خماطر التكنولوجيا وأمن املعلومات إىل دراسة خماطر أمن املعلومات املتعلقة مبعلومات املصرف
 وحرص بنك بيمو السعودي الفرنسي على أمن وسالمة معلومات  الزبائن، واليت تعترب العنصر األهم يف املصرف. اخلدمات املصرفية االلكرتونية

ل كمع تقدمي التوصيات املناسبة باإلضافة لتقييم األنظمة والربامج واخلدمات يف املصرف، بشكل دوري وحتديد مستويات الصالحيات عليها حسب  
  تطوير الربجميات اليت حتمي املصرف من أي اخرتاق أو قرصنة.منصب وظيفي، مع احلرص على 

  حملة عن خطة الطوارئ وخطة استمرارية العمل

. تتضمن ٤م ن/ب ٣٩١لقد مت إحداث خطة شاملة الستمرارية العمل مرتكزة على حتليل خماطر العمليات و متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم /
ا, ومت تشكيل جلنة من اإلدارة اخلطة اإلجراءات اليت يتوجب  على املصرف اختاذها يف حاالت الطوارئ وافرتاض بعض السيناريوهات وكيفية التعامل 

البديل (املسمى  عالتنفيذية العليا والوسطى إلدارة األزمات، وتعيني املسؤوليات وإنشاء شجرة االتصاالت، وتعيني الكادر البشري الواجب تواجده يف املوق
  تمرارية العمل) يف حاالت الطوارئ ومت تدريبه على العمل الذي جيب أن يقوم به.فريق اس

ية العمل ر ويقوم املصرف بإجراء اختبارات دورية للخطة من قبل فريق استمرارية العمل يف املواقع البديلة يف حاالت الطوارئ حيث أجرى فريق استمرا
  ار.مج املستخدمة يف حالة الطوارئ وفق ظروف متعددة وقد مت تطوير اإلجراءات وفق نتائج االختباختبار لكل العمليات اليت جيب أن تنفذ ولكل الربا

لفريق و التأكد من ا ويتم تقييم اخلطة سنويا من قبل فريق استمرارية العمل وإدارة املخاطر التشغيلية للتأكد من جهوزية املوقع البديل باإلضافة إىل جهزية
 املسؤول عن استمرارية العمل و توفري متطلبات استمرار العمل حبيث يكون الفريق على جاهزية تامة للعمل خالل األزمات.التدريب املستمر للفريق 
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  الكمية اإلفصاحات

  االئتمان مخاطر
  ):األخرى املخاطر وخمفضات الضمانات وقبل التدين خمصص بعد( االئتمان ملخاطر التعرضات )١  
    األول كانون ٣١كما في               
    (معّدلة) ٢٠١٨          ٩٢٠١              
  س.ل          .س.ل              
  :الموحد المالي الوضع بيان داخل بنود

    ١٠٠,٧٧٠,٤٧٦,٩٢٣        ٨٥,٧٥٤,٨٩٥,١١٠        املركزي سورية مصرف لدى أرصدة
    ٢٢,٤١٢,٤٥٧,٢٧٨        ٦٢,١٩٢,١٣٤,٨٠٢        املصارف لدى أرصدة

    ٧٠,٢٠٧,٦٠٩,٦٤٢        ٣٩,٦٤٦,٠١٧,٨٦٨        املصارف لدى إيداعات
  المباشرة االئتمانية التسهيالت صافي
    ١٢,٦٢٦,٨٥٣,٨٠٦        ١,٣٤٦,٣٤١,٧٥١          لألفراد
    ٥,٧٤٢,٩٢٧,٧٢٨        ٧,٧٠٢,٢١٨,٠٠٢        العقارية القروض
    ٤٩,٧٥٧,٣٤٨,٩٦١        ٧٥,٠٦٧,٠٦٥,٤٣٣        الكربى للشركات
    ٧,٨٦٥,٦٧٤,٤٤٧        ١٤,٥٢٣,٧١٤,٢٥١        واملتوسطة الصغرية املؤسسات
  وأذونات وأسناد سندات

    ٤,٩٧٠,٤٧١,٣٥١        ٣,٠٤٧,٥٣٧,٤٨٣        موجودات مالية بالقيمة املطفأة
    ٢,٤٩٢,٢٤٩,١٣٨        ٣,٠٩٢,٧٨٧,٩٨٤        أخرى موجودات

    ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣        ٢,٧٩١,١١٤,٧٤٣        املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة
    ٢٧٩,٤٨٧,١٨٤,٠١٧        ٢٩٥,١٦٣,٨٢٧,٤٢٧          اجملموع
  :الميزانية خارج بنود

    -          -          لالسترياد اعتمادات
  :صادرة كفاالت

    ١١,٦٨٠,٨٢١,١٩٦        ١٢,٧٩٧,٨١٨,٦٩٣        زبائن  
    ١٢,٠٣٦,٣٤٢,٥٦٤        ١٠,٧٦١,٧٧٦,٤٨٧        مصارف  
    ١,٢٥٨,٢٤٣,٧٣٩        ٩٣٧,١٢٦,٧٩٧        تعهدات تصدير  

    ٩,٦٨٣,٧٩٣        ٩,٤٩٧,٠١٣          قبوالت
    ١٨,٣١١,١٧٩,٥٠٣        ١١,٢٨٢,١٤٣,٠٧٥      مستغلة غري مباشرة ائتمانية تسهيالت سقوف
    ١٠,٧٥٤,٦٣٢,٣٩٦        ٧,٧٦٥,٦٠٢,٢٧٢      مستغلة غري مباشرة غري ائتمانية تسهيالت سقوف
    ٣,٥٣٨,٠٨٧,٢٠٨٣٣        ٣٣٨,٧١٧,٧٩١,٧٦٤        اإلمجايل



 

- ٩٤ -  

 :املخاطر درجة حسب االئتمانية التعرضات توزيع )٢

 وفق اجلدول التايل: ٢٠١٩كانون األول   ٣١/ كما يف ٩وفق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم /تتوزع التعرضات االئتمانية املباشرة 
    الشركات                              
    المجموع          المؤسسات الصغيرة والمتوسطة          الشركات الكبرى          العقارية القروض          األفراد              
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل        مباشرة تسهيالت  
    ٨٢,٢٠٧,١٠٣,٩٤١        ١٢,٢٧٤,٩٧٠,٥٨٣      ٦٢,١٩٨,٥٦٥,٠٧٥        ٦,٤٣٢,٩٣٦,٠٦٥        ١,٣٠٠,٦٣٢,٢١٨        املرحلة األوىل  
    ١٤,٨٩٩,٦٢٩,٣٣٦        ١,٩٠٠,٠١٧,٠٠٣        ١٢,٢٥٥,٩٨٥,٤٤٥        ٦٩٧,٢٣٥,١٤٢        ٤٦,٣٩١,٧٤٦        املرحلة الثانية  
    ١٧,٢٤٨,٢٤٥,٥٣٧        ١,٥٠٢,٣٤٩,٣٤٤        ١٢,٥٧٦,٥٨١,٨٦٢        ١,١٠٧,٥٤٠,٩٥٧        ٢,٠٦١,٧٧٣,٣٧٤        املرحلة الثالثة  
    ١١٤,٣٥٤,٩٧٨,٨١٤        ١٥,٦٧٧,٣٣٦,٩٣٠        ٨٧,٠٣١,١٣٢,٣٨٢      ٨,٢٣٧,٧١٢,١٦٤        ٣,٤٠٨,٧٩٧,٣٣٨        المجموع  
  )  ٨,٧٤٩,٦٦٢,٢٨١(  )  ٣٤٤,٤١٥,٩٧٠(  )  ٧,١٦٦,٧١٣,٩٤٠(  )  ١٩١,٨٦٢,٤١٦(  )  ١,٠٤٦,٦٦٩,٩٥٥(    معلقة فوائد: يطرح  
  )  ٠٩٦,٩٧٧,٩٦٥٦,(  )  ٨٠٩,٢٠٦,٧٠٩(  )  ٤,٧٩٧,٣٥٣,٠٠٩(  )  ٣٤٣,٦٣١,٧٤٦(  )  ١,٠١٥,٧٨٥,٦٣٢(  اخلسارة االئتمانية املتوقعة خمصص: يطرح  
    ٩٨,٦٣٩,٣٣٩,٤٣٧        ١٤,٥٢٣,٧١٤,٢٥١       ٧٥,٠٦٧,٠٦٥,٤٣٣        ٧,٧٠٢,٢١٨,٠٠٢        ١,٣٤٦,٣٤١,٧٥١    المباشرة االئتمانية التسهيالت صافي    
  

 وفق اجلدول التايل: (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١/ كما يف ٩تتوزع التعرضات االئتمانية املباشرة وفق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم /
    الشركات                              
    المجموع          المؤسسات الصغيرة والمتوسطة          الشركات الكبرى          العقارية القروض          األفراد              
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل        مباشرة تسهيالت  
    ٥٣,٢٦١,٤١٨,٧١٢        ٧,٢٣٦,٧٦٢,١١١        ٤٠,٥٦١,٦٧١,٨٩٢        ٥,٠١٢,١٧٩,٨٠١        ٤٥٠,٨٠٤,٩٠٨        املرحلة األوىل  
    ٢٠,٠٦٩,٩١٠,٦٢٩        ٣,٦٤٥,٥٦٥,٤٠٤        ١٥,٥١٨,١٦٧,٣١٣        ٩٠٠,٣٢٩,٠٥٨        ٥,٨٤٨,٨٥٤        املرحلة الثانية  
    ١٥,٦٧٤,٠٢٩,٧٦٤        ١,٢٤١,٣٧٩,٣٢٦        ١١,٦٠٦,٣٧٣,٣٦٢        ٩٢٧,٦٦٩,٩٣٧        ١,٨٩٨,٦٠٧,١٣٩        املرحلة الثالثة  
    ٨٩,٠٠٥,٣٥٩,١٠٥        ١٢,١٢٣,٧٠٦,٨٤١        ٦٧,٦٨٦,٢١٢,٥٦٧        ٦,٨٤٠,١٧٨,٧٩٦        ٢,٣٥٥,٢٦٠,٩٠١        المجموع  
  )  ٧,٥٩٣,٧٩٦,١٩٠(  )  ٢٥٧,٦٩٦,٤٨٧(  )  ٦,٣١٧,٨٧٥,٧٤٦(  )  ١٤٨,٧١٨,٢٠٤(  )  ٨٦٩,٥٠٥,٧٥٣(    معلقة فوائد: يطرح  
  )  ٥,٤١٨,٧٥٧,٩٧٣(  )  ٤٦٤,٥٤٧,٢٥٠(  )  ٣,٧٥٢,٣٢٧,٨٢٢(  )  ١٧٥,٩٨٨,٩٢٥(  )  ١,٠٢٥,٨٩٣,٩٧٦(  اخلسارة االئتمانية املتوقعة خمصص: يطرح  
    ٧٥,٩٩٢,٨٠٤,٩٤٢        ١١,٤٠١,٤٦٣,١٠٤       ٥٧,٦١٦,٠٠٨,٩٩٩        ٦,٥١٥,٤٧١,٦٦٧        ٤٥٩,٨٦١,١٧٢    المباشرة االئتمانية التسهيالت صافي    

    



 

- ٩٥ -  

 وفق اجلدول التايل: ٢٠١٩األول  كانون  ٣١/ كما يف ٩املباشرة وفق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم /غري تتوزع التعرضات االئتمانية 
    الشركات                              
    المؤسسات                                            
    المجموع          الصغيرة والمتوسطة          الشركات الكبرى          العقارية القروض          األفراد              
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل        مباشرةغير  تسهيالت  
    ٧,٨٩٧,٢٧٦,٢٩٦        ٩٥١,٣١٦,١٤٩        ٦,٩٤٥,٩٦٠,١٤٧        -          -          األوىلاملرحلة   
    ٢,٦٥٥,٩٠٠,٦٧٩        ١٠٠,٩٨١,٦٩٠        ٢,٥٥٤,٩١٨,٩٨٩        -          -          املرحلة الثانية  
      ٢,٢٥٤,١٣٨,٧٣١        ١٥١,٤٩٦,٤٧٥        ٢,١٠٢,٦٤٢,٢٥٦        -          -          املرحلة الثالثة  
    ١٢,٨٠٧,٣١٥,٧٠٦        ١,٢٠٣,٧٩٤,٣١٤        ١١,٦٠٣,٥٢١,٣٩٢        -          -          المجموع  
  )  ١,٤٨٢,٢٦٦,١٨٦(  )  ١١٩,٠٩٥,٠٩٦(  )  ١,٣٦٣,١٧١,٠٩٠(      -          -     اخلسارة االئتمانية املتوقعة خمصص: يطرح  

    ١١,٣٢٥,٠٤٩,٥٢٠        ٨١,٠٨٤,٦٩٩,٢١       ١٠,٢٤٠,٣٥٠,٣٠٢        -          -      المباشرةغير  االئتمانية التسهيالت صافي    

  
 (معّدلة) وفق اجلدول التايل: ٢٠١٨كانون األول   ٣١/ كما يف ٩املباشرة وفق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم /غري تتوزع التعرضات االئتمانية 

    الشركات                              
    المؤسسات                                            
    المجموع          الصغيرة والمتوسطة          الشركات الكبرى          العقارية القروض          األفراد              
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل        مباشرةغير  تسهيالت  
    ٤,٩٢٨,٨٢٧,٦١٤        ٨٤٣,٥٦٨,٦٩٠        ٤,٠٨٥,٢٥٨,٩٢٤        -          -          املرحلة األوىل  
    ٤,٣٨٦,٨٣٤,٨٤٣        ٢٣١,٤٢٤,٣٨٦        ٤,١٥٥,٤١٠,٤٥٧        -          -          املرحلة الثانية  
      ٢,٣٧٤,٨٤٢,٥٣٢        ٣٨٥,٦٣٤,٨٦٢        ١,٩٨٩,٢٠٧,٦٧٠        -          -          املرحلة الثالثة  
    ١١,٦٩٠,٥٠٤,٩٨٩        ١,٤٦٠,٦٢٧,٩٣٨        ١٠,٢٢٩,٨٧٧,٠٥١        -          -          المجموع  
  )  ٨٤,١٩٠,٩٩٨(  )  ١٠,٢٠٥,٢٩٢(  )  ٧٣,٩٨٥,٧٠٦(                     اخلسارة االئتمانية املتوقعة خمصص: يطرح  
    -          -         -          -          -    خمصصات عامة للخسائر االئتمانية على مستوى احملفظة  

    ١١,٦٠٦,٣١٣,٩٩١        ١,٤٥٠,٤٢٢,٦٤٦       ١٠,١٥٥,٨٩١,٣٤٥        -          -      المباشرةغير  االئتمانية التسهيالت صافي    
 



 

- ٩٦ -  

 مصرف سورية املركزي اخلاصة بتطبيق معيار التقارير الدولية، وتعليمات ٢٠١٩شباط  ١٤/م ن والصادر بتاريخ ٤والتسليف رقم  قرار جملس النقدبناًء على 
ا كل دين يتم تصنيفه وتوزع  ٩معيار رقم  يتم تصنيف حمفظة التسهيالت االئتمانية إىل عشر درجات وذلك طبقًا للمؤشرات واملواصفات اليت يتسم 
   .ملخاطر االئتمان (بعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر األخرى)التعرضات 

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

    ٨٧,٨٧٥,٣٤٩,٧١٩        -          ١١,٠٨٢,٤٦١,٨٧٨        ٧٦,٧٩٢,٨٨٧,٨٤١  املنخفضة املخاطر ٤-١الدرجات من 
    ٩,٢٣١,٣٨٣,٥٥٨        -          ٣,٨١٧,١٦٧,٤٥٨        ٥,٤١٤,٢١٦,١٠٠    حتت املراقبة ٧-٥الدرجات من 

    ١,١٢٨,٣٦٩,٨٤٣        ١,١٢٨,٣٦٩,٨٤٣        -          -      دون املستوى ٨الدرجة 
    ٧٩١,٧٠١,٧٢٣        ٧٩١,٧٠١,٧٢٣        -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة 
    ١٥,٣٢٨,١٧٣,٩٧١        ١٥,٣٢٨,١٧٣,٩٧١        -          -      ديون رديئة ١٠الدرجة 

    ١١٤,٣٥٤,٩٧٨,٨١٤        ١٧,٢٤٨,٢٤٥,٥٣٧        ١٤,٨٩٩,٦٢٩,٣٣٦        ٨٢,٢٠٧,١٠٣,٩٤١    إمجايل التسهيالت املباشرة
  )  ٨,٧٤٩,٦٦٢,٢٨١(  )  ٨,٧٤٩,٦٦٢,٢٨١(      -          -      الفوائد املعلقة

  )  ٥,٩٧٧,٠٩٦٩٦,٦(  )  ٨٤,٠٠٧٨,٤,٦٦٤(  )  ١,١٢٨,٦٣٦,٥٤٨(  )  ١,١٧٢,٤٥٦,٥٤١(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    ٩٨,٦٣٩,٣٣٩,٤٣٧        ٣,٨٣٣,٦٩٩,٢٤٩        ١٣,٧٧٠,٩٩٢,٧٨٨        ٨١,٠٣٤,٦٤٧,٤٠٠    صايف التسهيالت االئتمانية
  

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١المنتهية فيللسنة         
            المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
    الخسائر االئتمانية المتوقعة          الخسائر االئتمانية المتوقعة      الخسائر االئتمانية المتوقعة      الخسائر االئتمانية المتوقعة     
      المجموع          على مدى عمر الرصيد          على مدى عمر الرصيد          شهراً  ١٢على مدى         
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

    ٦٧,١٧٠,٥٦٣,٥٤١        -          ١٦,٧٢٧,٣٦٣,٩٣٤        ٥٠,٤٤٣,١٩٩,٦٠٧  املنخفضة املخاطر ٤-١الدرجات من 
    ٦,١٦٠,٧٦٥,٨٠٠        -          ٣,٣٤٢,٥٤٦,٦٩٥        ٢,٨١٨,٢١٩,١٠٥    حتت املراقبة ٧-٥الدرجات من 

    ١,٠٢٦,٨٧١,٤٧٨        ١,٠٢٦,٨٧١,٤٧٨        -          -      دون املستوى ٨الدرجة 
    ٥٩٠,٤٣٢,٢٨٠        ٥٩٠,٤٣٢,٢٨٠        -          -      مشكوك يف حتصيلها ٩الدرجة 
    ١٤,٠٥٦,٧٢٦,٠٠٦        ١٤,٠٥٦,٧٢٦,٠٠٦        -          -      ديون رديئة ١٠الدرجة 

    ٨٩,٠٠٥,٣٥٩,١٠٥        ١٥,٦٧٤,٠٢٩,٧٦٤        ٢٠,٠٦٩,٩١٠,٦٢٩        ٥٣,٢٦١,٤١٨,٧١٢    إمجايل التسهيالت املباشرة
  )  ٧,٥٩٣,٧٩٦,١٩٠(  )  ٧,٥٩٣,٧٩٦,١٩٠(      -          -      الفوائد املعلقة

  )  ٥,٤١٨,٧٥٧,٩٧٣(  )  ٤,٣٥٠,١٧٢,٠٤٣(  )  ٧١٤,٠٩١,٦١٢(  )  ٣٥٤,٤٩٤,٣١٨(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    ٧٥,٩٩٢,٨٠٤,٩٤٢        ٣,٧٣٠,٠٦١,٥٣١      ١٩,٣٥٥,٨١٩,٠١٧        ٥٢,٩٠٦,٩٢٤,٣٩٤    االئتمانيةصايف التسهيالت 
    



 

- ٩٧ -  

  وفق اجلدول التايل: حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصرفتتوزع التعرضات االئتمانية غري املباشرة 
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          الثانيةالمرحلة           المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ٩,٠٤٧,٩٨٩,١٢٨        -          ٢,١٦٦,٦٦٨,٥١٣        ٦,٨٨١,٣٢٠,٦١٥    املنخفضة املخاطر ٤-١الدرجات من 
    ١,٥٠٥,١٨٧,٨٤٧        -          ٤٨٩,٢٣٢,١٦٦        ١,٠١٥,٩٥٥,٦٨١    حتت املراقبة ٧-٥الدرجات من 

    ٥٩,٣٤٤,٠٠٠        ٥٩,٣٤٤,٠٠٠        -          -      دون املستوى ٨الدرجة 
      ٥١٦,٦٣٠,٠٠٠        ٥١٦,٦٣٠,٠٠٠        -          -      مشكوك يف حتصيلها ٩الدرجة 
    ١,٦٧٨,١٦٤,٧٣١        ١,٦٧٨,١٦٤,٧٣١        -          -      ديون رديئة ١٠الدرجة 

    ١٢,٨٠٧,٣١٥,٧٠٦        ٢,٢٥٤,١٣٨,٧٣١        ٢,٦٥٥,٩٠٠,٦٧٩        ٧,٨٩٧,٢٧٦,٢٩٦    إمجايل التسهيالت غري املباشرة
      -          -          -          -      الفوائد املعلقة

  )  ١,٤٨٢,٢٦٦,١٨٦(  )  ١,٤٠٣,٨٥٦,١٤٥(  )  ٢٠,٦٥٤,٣٨٦(  )  ٥٧,٧٥٥,٦٥٥(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    ١١,٣٢٥,٠٤٩,٥٢٠        ٨٥٠,٢٨٢,٥٨٦        ٢,٦٣٥,٢٤٦,٢٩٣        ٧,٨٣٩,٥٢٠,٦٤١    صايف التسهيالت االئتمانية غري املباشرة
  

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

    ٧,٤٧٨,٠٣٦,٨٠٢        -          ٣,٣٥٥,٥٠١,٨١٤       ٤,١٢٢,٥٣٤,٩٨٨    املنخفضة املخاطر ٤-١الدرجات من 
    ١,٨٣٧,٦٢٥,٦٥٥        -          ١,٠٣١,٣٣٣,٠٢٩        ٨٠٦,٢٩٢,٦٢٦    حتت املراقبة ٧-٥الدرجات من 

    ٤٨٤,٧٣٥,٤١٥        ٤٨٤,٧٣٥,٤١٥        -          -      دون املستوى ٨الدرجة 
    ١٧,٤٠٠,٠٠٠        ١٧,٤٠٠,٠٠٠        -          -      مشكوك يف حتصيلها ٩الدرجة 
      ١,٨٧٢,٧٠٧,١١٧        ١,٨٧٢,٧٠٧,١١٧        -          -      ديون رديئة ١٠الدرجة 

    ١١,٦٩٠,٥٠٤,٩٨٩        ٢,٣٧٤,٨٤٢,٥٣٢        ٤,٣٨٦,٨٣٤,٨٤٣        ٤,٩٢٨,٨٢٧,٦١٤    إمجايل التسهيالت غري املباشرة
    -          -          -          -      الفوائد املعلقة

  )  ٨٤,١٩٠,٩٩٨(  )  ٦٤,٤٣٣,٥٨٦(  )  ٨,٤٦٠,٧٧٩(  )  ١١,٢٩٦,٦٣٣(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    ٩٩١,٣١٣,٦٠٦١١,        ٢,٣١٠,٤٠٨,٩٤٦        ٤,٣٧٨,٣٧٤,٠٦٤        ٤,٩١٧,٥٣٠,٩٨١    صايف التسهيالت االئتمانية غري املباشرة
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  وفق اجلدول التايل: حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصرفتتوزع التعرضات االئتمانية جتاه املصارف 
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في        
      المرحلة الثالثة           المرحلة الثانية           المرحلة األولى        
    الخسائر االئتمانية المتوقعة          الخسائر االئتمانية المتوقعة      الخسائر االئتمانية المتوقعة      الخسائر االئتمانية المتوقعة     
      المجموع          على مدى عمر الرصيد          على مدى عمر الرصيد          شهراً  ١٢على مدى         
      ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

  :أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
    ٨٥,٨٣٥,٥١٠,٠٦٢        -          -          ٨٥,٨٣٥,٥١٠,٠٦٢    منخفضة املخاطر ٤إىل  ١الدرجات من   
    -          -          -          -      حتت املراقبة  ٧إىل  ٥الدرجات من   
    -          -          -          -      دون املستوى  ٨الدرجة   
    -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة   
    -          -          -          -      ديون رديئة  ١٠الدرجة   

    ٨٥,٨٣٥,٥١٠,٠٦٢        -          -          ٨٥,٨٣٥,٥١٠,٠٦٢    إمجايل أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 
  )    ٨٠,٦١٤,٩٥٢(      -          -      )    ٨٠,٦١٤,٩٥٢(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  

    ٨٥,٧٥٤,٨٩٥,١١٠        -          -          ٨٥,٧٥٤,٨٩٥,١١٠    صايف أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 

  :أرصدة لدى املصارف
    ٢,٦٠٧,٩٢٩,٩٦١        -          -          ٢,٦٠٧,٩٢٩,٩٦١    منخفضة املخاطر ٤إىل  ١الدرجات من   
    ٦٢,١٥٦,٦٤٨,٥٨٠        -          ٦١,٤٨٦,٢٦٠,٣٠١        ٦٧٠,٣٨٨,٢٧٩    حتت املراقبة  ٧إىل  ٥الدرجات من   
    -          -          -          -      دون املستوى  ٨الدرجة   
    -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة   
    -          -          -          -      ديون رديئة  ١٠الدرجة   

    ٦٤,٧٦٤,٥٧٨,٥٤١        -          ٦١,٤٨٦,٢٦٠,٣٠١        ٣,٢٧٨,٣١٨,٢٤٠    إمجايل أرصدة لدى املصارف 
  )    ٢,٥٧٢,٤٤٣,٧٣٩(      -      )  ٢,٥٦٨,٦٥٣,٧٠٠(  )    ٣,٧٩٠,٠٣٩(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  

    ٦٢,١٩٢,١٣٤,٨٠٢        -          ٥٨,٩١٧,٦٠٦,٦٠١        ٢٨,٢٠١٥,٣,٢٧٤    صايف أرصدة لدى املصارف 

  :يداعات لدى املصارفإ
    ١,٣٧٠,٣٨٣,٢٧٤        -          -          ١,٣٧٠,٣٨٣,٢٧٤    منخفضة املخاطر  ٤إىل  ١الدرجات من   
    ٤٠,٨٥٩,٥١٢,٤٩٤        -          ٤٠,٨٥٩,٥١٢,٤٩٤        -      حتت املراقبة  ٧إىل  ٥الدرجات من   
    -          -          -          -      دون املستوى  ٨الدرجة   
    -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة   
    -          -          -          -      ديون رديئة  ١٠الدرجة   

    ٤٢,٢٢٩,٨٩٥,٧٦٨        -          ٤٠,٨٥٩,٥١٢,٤٩٤        ١,٣٧٠,٣٨٣,٢٧٤    إمجايل ايداعات لدى املصارف 
  )    ٢,٥٨٣,٨٧٧,٩٠٠(      -      )  ٢,٥٨٣,٥٦٢,٢٢٧(  )      ٣١٥,٦٧٣(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  

    ٣٩,٦٤٦,٠١٧,٨٦٨        -          ٣٨,٢٧٥,٩٥٠,٢٦٧        ١,٣٧٠,٠٦٧,٦٠١    صايف ايداعات لدى املصارف 
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    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في        
      المرحلة الثالثة           المرحلة الثانية           المرحلة األولى        
    الخسائر االئتمانية المتوقعة          الخسائر االئتمانية المتوقعة      الخسائر االئتمانية المتوقعة      الخسائر االئتمانية المتوقعة     
      المجموع          على مدى عمر الرصيد          على مدى عمر الرصيد          شهراً  ١٢على مدى         
      ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

  :أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
    ١٠٠,٨٠٦,٤٧٦,٤٩٠        -          -          ١٠٠,٨٠٦,٤٧٦,٤٩٠    منخفضة املخاطر ٤إىل  ١الدرجات من   
    -          -          -          -      حتت املراقبة  ٧إىل  ٥الدرجات من   
    -          -          -          -      دون املستوى  ٨الدرجة   
    -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة   
    -          -          -          -      ديون رديئة  ١٠الدرجة   

    ١٠٠,٨٠٦,٤٧٦,٤٩٠        -          -          ١٠٠,٨٠٦,٤٧٦,٤٩٠    إمجايل أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 
  )    ٣٥,٩٩٩,٥٦٧(      -          -      )    ٣٥,٩٩٩,٥٦٧(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  

    ١٠٠,٧٧٠,٤٧٦,٩٢٣        -          -          ١٠٠,٧٧٠,٤٧٦,٩٢٣    صايف أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 

  :أرصدة لدى املصارف
    ٥,٥٥٥,٤١٩,٣٢٠        -          -          ٥,٥٥٥,٤١٩,٣٢٠    منخفضة املخاطر ٤إىل  ١الدرجات من   
    ١٦,٨٦٤,٤٦٣,١٧٢        -          -          ١٦,٨٦٤,٤٦٣,١٧٢    حتت املراقبة  ٧إىل  ٥الدرجات من   
    -          -          -          -      دون املستوى  ٨الدرجة   
    -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة   
    -          -          -          -      ديون رديئة  ١٠الدرجة   

    ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢        -          -          ٢٢,٤١٩,٨٨٢,٤٩٢    إمجايل أرصدة لدى املصارف 
    ٧,٤٢٥,٢١٤(      -        -    )S      ٧,٤٢٥,٢١٤(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  

  (  

    ٢٢,٤١٢,٤٥٧,٢٧٨        -          -          ٢٢,٤١٢,٤٥٧,٢٧٨    صايف أرصدة لدى املصارف 

  :يداعات لدى املصارفإ
    ١,١٤٣,٧٨١,٥٥١        -          -          ١,١٤٣,٧٨١,٥٥١    منخفضة املخاطر  ٤إىل  ١الدرجات من   
    ٦٩,٦٠٤,٧٠٦,٣٠٥        -          -          ٦٩,٦٠٤,٧٠٦,٣٠٥    حتت املراقبة  ٧إىل  ٥الدرجات من   
    -          -          -          -      دون املستوى  ٨الدرجة   
    -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة   
    -          -          -          -      ديون رديئة  ١٠الدرجة   

    ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦        -          -          ٧٠,٧٤٨,٤٨٧,٨٥٦    إمجايل ايداعات لدى املصارف 
  )    ٥٤٠,٨٧٨,٢١٤(      -          -      )    ٥٤٠,٨٧٨,٢١٤(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  

    ٧٠,٢٠٧,٦٠٩,٦٤٢        -          -          ٧٠,٢٠٧,٦٠٩,٦٤٢    صايف ايداعات لدى املصارف 



 

- ١٠٠ -  

  :عرضاتالت مقابل للضمانات العادلة القيمة توزيع )٣
  :٢٠١٩األول  كانون ٣١ يف كما االئتمانية املباشرة عرضاتالت مقابل للضمانات العادلة القيمة توزيع يلي فيما

    الشركات                              
    المؤسسات                                            
    المجموع          الصغيرة والمتوسطة          الشركات الكبرى          العقارية القروض          األفراد              
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل              

    ٧٧,٣١٦,٤٩٦,١٦٩        ١١,٧٩٧,٧٤٨,٣٢٠        ٥٨,٧٣٧,٠١١,٢١٦        ٦,٢٦٨,٨٩٣,٣٨٧        ٥١٢,٨٤٣,٢٤٦    املرحلة األوىل
    ١٢,٦٩٥,٥٣٢,٥٥٥        ١,٨٢٦,١٤٨,٧٦٨        ١٠,١٧١,٨٩٦,٣٦٢        ٦٧٩,١٥٤,٩٠٨        ١٨,٣٣٢,٥١٧    املرحلة الثانية
    ٨,٨١١,٦٩٢,٦٠٢        ١,٤٤٣,٩٤١,٥٠١.        ٥,٤٧٤,١٨٤,٠١٧        ١,٠٧٨,٨٢٠,٩٤٧        ٨١٤,٧٤٦,١٣٧    املرحلة الثالثة

    ٩٨,٨٢٣,٧٢١,٣٢٦        ١٥,٠٦٧,٨٣٨,٥٨٩        ٧٤,٣٨٣,٠٩١,٥٩٥        ٨,٠٢٦,٨٦٩,٢٤٢        ١,٣٤٥,٩٢١,٩٠٠    المجموع  
  منها
    ١,٠٨٣,٥٤٤,٩٢٨        ٥٧,٧١٢,٩٩٦       ٩٤٢,٦٢٨,٤٤٢        ٤,٢٨٩,٦١٤        ٧٨,٩١٣,٨٧٦   نقدية ضمانات  
    ٨٤,١١٤,٥١٥,٢٠٨        ١٤,٩٦٤,٠١٣,٨٩٢       ٦٠,٦١٣,١٧١,٩٣٦        ٧,٩٩٩,١٦٦,٢٦٨        ٥٣٨,١٦٣,١١٢   عقارية ضمانات  
    ٨٤٠,٣٠٩,٠٤٦        ٣,١٨٧,٣٣٨       ٦٧٧,٨٥٧,٢٤٧        -          ١٥٩,٢٦٤,٤٦١   آلياتو  سيارات  
    ١٢,٧٨٥,٣٥٢,١٤٤        ٤٢,٩٢٤,٣٦٣       ١٢,١٤٩,٤٣٣,٩٧٠        ٢٣,٤١٣,٣٦٠        ٥٦٩,٥٨٠,٤٥١   أخرى   

    ٩٨,٨٢٣,٧٢١,٣٢٦        ١٥,٠٦٧,٨٣٨,٥٨٩       ٧٤,٣٨٣,٠٩١,٥٩٥        ٨,٠٢٦,٨٦٩,٢٤٢        ١,٣٤٥,٩٢١,٩٠٠   اجملموع    
  

  .ةتزيد قيمة كل ضمانة عن قيمة التسهيل املمنوح مقابلها لكل عميل على حدمت إدراج قيمة الضمانات حبيث ال 
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  :(معّدلة) ٢٠١٨األول  كانون ٣١ يف كما االئتمانية املباشرة عرضاتالت مقابل للضمانات العادلة القيمة توزيع يلي فيما
    الشركات                              
    المؤسسات                                            
    المجموع          الصغيرة والمتوسطة          الشركات الكبرى          العقارية القروض          األفراد              
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل              

    ٥٠,٩٨٣,٥٣٨,٦٠١        ٧,٠٨٨,٦٣٤,٢٢١        ٣٨,٨١٨,٨٩١,١٣٥        ٤,٨١٩,٣٨٦,٥٩٠        ٢٥٦,٦٢٦,٦٥٥    املرحلة األوىل
    ١٧,٧٣٤,٧٣٧,١٠٩        ٣,٥٣٨,٥٣٦,٩١٥        ١٣,٢٩٤,٠٢٦,٤٠٣        ٨٩٩,٣٧٨,٧٧٤        ٢,٧٩٥,٠١٧    املرحلة الثانية
    ٧,٨١٧,٨٠٥,٤٣٠        ١,٠٢٦,٤٩١,٦٩٥        ٥,١٧٠,٠٩٠,٣٩٥        ٨٩٠,٠٤١,٩٦٩        ٧٣١,١٨١,٣٧١    املرحلة الثالثة

    ٥٣٦,٠٨١,١٤٠,٧٦        ١١,٦٥٣,٦٦٢,٨٣١        ٥٧,٢٨٣,٠٠٧,٩٣٣        ٦,٦٠٨,٨٠٧,٣٣٣        ٩٩٠,٦٠٣,٠٤٣    المجموع  
  منها
    ١,٣٩١,٤٤٨,٠٦٨        ٣٥,٨٦٤,٦٠٢       ١,٢٩٢,٢٩٥,٩٧١        ٢٥,٦٩٠,٥٨٧        ٣٧,٥٩٦,٩٠٨   نقدية ضمانات  
    ٦٣,٦٨٤,٥٩٨,١٩٢        ١١,٤٨٦,٤٣٠,٨٦٢       ٤٥,٤٣٨,٨٦٩,٢٧٩        ٦,٥٦٢,١٠٧,٠٤٤        ١٩٧,١٩١,٠٠٧   عقارية ضمانات  
    ١,٠٩٥,٢٢٩,٦٣٣        ٨,٤٩٢,٧٧٩       ٨٢١,٩٢٧,٠٣٢        -          ٢٦٤,٨٠٩,٨٢٢   آلياتو  سيارات  
    ١٠,٣٦٤,٨٠٥,٢٤٧        ١٢٢,٨٧٤,٥٨٨       ٩,٧٢٩,٩١٥,٦٥١        ٢١,٠٠٩,٧٠٢        ٤٩١,٠٠٥,٣٠٦   أخرى   

    ٧٦,٥٣٦,٠٨١,١٤٠        ١١,٦٥٣,٦٦٢,٨٣١       ٥٧,٢٨٣,٠٠٧,٩٣٣        ٦,٦٠٨,٨٠٧,٣٣٣        ٩٩٠,٦٠٣,٠٤٣   اجملموع    
  

  .ةالتسهيل املمنوح مقابلها لكل عميل على حد مت إدراج قيمة الضمانات حبيث ال تزيد قيمة كل ضمانة عن قيمة
  



 

- ١٠٢ -  

  :٢٠١٩األول  كانون ٣١ يف كما االئتمانية غري املباشرة عرضاتالت مقابل للضمانات العادلة القيمة توزيع يلي فيما
    الشركات                              
    المجموع          والمتوسطةالمؤسسات الصغيرة           الشركات الكبرى          العقارية القروض          األفراد              
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل        مباشرةغير  تسهيالت  
    ٧,٠٢٧,٢٩٥,٩٣٢        ٨٩٩,٤١٦,١٧٤        ٦,١٢٧,٨٧٩,٧٥٨        -          -          املرحلة األوىل  
      ٢,٥١٣,٨٣٥,٦٠٨        ٥٦,٨٦٨,٢٨١        ٢,٤٥٦,٩٦٧,٣٢٧        -          -          املرحلة الثانية  
      ١,٢٣١,٧٠١,٠٤٠        ١٠٣,٦٤٢,٦٨٨        ١,١٢٨,٠٥٨,٣٥٢        -          -          الثالثةاملرحلة   
    ١٠,٧٧٢,٨٣٢,٥٨٠        ١,٠٥٩,٩٢٧,١٤٣        ٩,٧١٢,٩٠٥,٤٣٧        -          -          المجموع  

  منها
    ١,٩٧٦,٦٣١,٤٥٤        ٦٨٥,٨٢١,٨٠٢       ١,٢٩٠,٨٠٩,٦٥٢        -          -     نقدية ضمانات  
    ٦,٣٧٢,١٦٢,٠٧٩        ٣٢٧,٩٧٣,١٤٠       ٦,٠٤٤,١٨٨,٩٣٩        -          -     عقارية ضمانات  
    ٧٧,٧٨٢,٥٥٧        -         ٧٧,٧٨٢,٥٥٧        -          -     أسهم متداولة  
    ٧,١٢٩,٣٨٤        ٢,٥٠٩,١٨٤       ٤,٦٢٠,٢٠٠        -          -     سيارات وآليات  
    ٢,٣٣٩,١٢٧,١٠٦        ٤٣,٦٢٣,٠١٧       ٢,٢٩٥,٥٠٤,٠٨٩        -          -     أخرى  

    ١٠,٧٧٢,٨٣٢,٥٨٠        ١,٠٥٩,٩٢٧,١٤٣       ٩,٧١٢,٩٠٥,٤٣٧        -          -     اجملموع    
  

  .ةقيمة كل ضمانة  عن قيمة التسهيل املستعمل مقابلها لكل عميل على حد مت إدراج قيمة الضمانات حبيث ال تزيد
   



 

- ١٠٣ -  

  :(معّدلة) ٢٠١٨األول  كانون ٣١ يف كما االئتمانية غري املباشرة عرضاتالت مقابل للضمانات العادلة القيمة توزيع يلي فيما
    الشركات                              
    المجموع          المؤسسات الصغيرة والمتوسطة          الشركات الكبرى          العقارية القروض          األفراد              
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل        مباشرةغير  تسهيالت  
    ٤,٢٥٨,٣٢٢,٠٢٣        ٨٤٣,٠٠٤,٢٣٩        ٣,٤١٥,٣١٧,٧٨٤        -          -          املرحلة األوىل  
      ٣,٢٩٧,٩١٩,٧٥٦        ١٣٥,٨٤٤,٣٢٥        ٣,١٦٢,٠٧٥,٤٣١        -          -          املرحلة الثانية  
      ١,٥٥٣,٥٨٧,٤٢٧        ٣٠٩,٧٩٧,٧٣٣        ١,٢٤٣,٧٨٩,٦٩٤        -          -          املرحلة الثالثة  
    ٩,١٠٩,٨٢٩,٢٠٦        ١,٢٨٨,٦٤٦,٢٩٧        ٧,٨٢١,١٨٢,٩٠٩        -          -          المجموع  

  منها
    ٢,١١٩,٥١٣,٧٠٣        ٨٩٠,٤٤٧,٨٣٧       ١,٢٢٩,٠٦٥,٨٦٦        -          -     نقدية ضمانات  
    ٤,٣٤٩,٦٩٣,٧٣٠        ٣٥٢,٥٥٠,٣٣٧       ٣,٩٩٧,١٤٣,٣٩٣        -          -     عقارية ضمانات  
    ١٠,٧٠٨,٣٧٨        ٢,٥٠٦,٢٣٦       ٨,٢٠٢,١٤٢        -          -     سيارات وآليات  
    ٢,٦٢٩,٩١٣,٣٩٥        ٤٣,١٤١,٨٨٧       ٢,٥٨٦,٧٧١,٥٠٨        -          -     أخرى  

    ٩,١٠٩,٨٢٩,٢٠٦        ١,٢٨٨,٦٤٦,٢٩٧       ٧,٨٢١,١٨٢,٩٠٩        -          -     اجملموع    
  

  .ةقيمة كل ضمانة عن قيمة التسهيل املستعمل مقابلها لكل عميل على حد مت إدراج قيمة الضمانات حبيث ال تزيد
  



 

- ١٠٤ -  

  الديون المجدولة:
ية صــــولأهي تلك الديون اليت ســــبق وأن صــــنفت كتســــهيالت ائتمانية غري عاملة وأخرجت من إطار التســــهيالت االئتمانية غري العاملة مبوجب جدولة 

لرية  ٧٠٠,٢١٥,٠٤٤مقابل ( ٢٠١٩األول  كانون  ٣١لرية ســــــــورية كما يف  ٤٩٤,٨٢٥,٢٢٤ ومت تصــــــــنيفها كديون حتت املراقبة ويبلغ رصــــــــيدها
  .)٢٠١٨األول  كانون  ٣١سورية كما يف 

  الديون المعاد هيكلتها:
تأجيل بعض و أ إطالة عمر التســــــــهيالت االئتمانيةأو  ترتيب وضــــــــع التســــــــهيالت االئتمانية من حيث تعديل األقســــــــاطإعادة اهليكلة إعادة يقصــــــــد ب
 ٢٠١٩األول  كانون  ٣١كما يف لرية ســــورية ٥,٦٦٥,٩٦٥,٥١٢متديد فرتة الســــماح ومت تصــــنيفها كديون حتت املراقبة ويبلغ رصــــيدها أو  األقســــاط

  .)٢٠١٨األول  كانون  ٣١كما يف لرية سورية   ١,٦٦٧,٦٤٦,٤٩٩مقابل (
  
  :االئتمان خماطر ناحية من املالية املوجودات نوعية )٤
 املوجودات نوعية التايل دولاجل يوضح االئتماين، للتصنيف داخلية تصنيف آلية باستخدام االئتمان خماطر ناحية من املالية املوجودات نوعية قياس يتم

  :القيمة يف االخنفاض خمصص تتضمن ال املبينة األرقام إن. االئتماين للتصنيف الداخلية اآللية باستخدام االئتمان خماطر ناحية من املالية
          ٩٢٠١األول  كانون  ٣١كما في           
    المجموع     انخفضت قيمته      عادي     جيد    
    .س.ل    .س.ل      .س.ل    .س.ل    

    ٨٥,٧٥٤,٨٩٥,١١٠    -      -      ٨٥,٧٥٤,٨٩٥,١١٠  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
    ٦٢,١٩٢,١٣٤,٨٠٢    -      ٦٠,٩٢٤,٤٧٢,٩٣٦    ١,٢٦٧,٦٦١,٨٦٦  أرصدة لدى مصارف

    ٣٩,٦٤٦,٠١٧,٨٦٨    -      ٣٩,٦٤٦,٠١٧,٨٦٨    -    إيداعات لدى مصارف
    ٣,٠٤٧,٥٣٧,٤٨٣    -      ١,٠٦٠,٨٦٤,٥٤٦    ١,٩٨٦,٦٧٢,٩٣٧  بالقيمة املطفأةموجودات مالية 

    ٢,٧٩١,١١٤,٧٤٣    -      -      ٢,٧٩١,١١٤,٧٤٣  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  ١٩٣,٤٣١,٧٠٠,٠٠٦    -      ١٠١,٦٣١,٣٥٥,٣٥٠    ٩١,٨٠٠,٣٤٤,٦٥٦    
  

          (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في           
    المجموع     انخفضت قيمته      عادي     جيد    
    .س.ل    .س.ل      .س.ل    .س.ل    

    ١٠٠,٧٧٠,٤٧٦,٩٢٣    -      -      ١٠٠,٧٧٠,٤٧٦,٩٢٣  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
    ٢٢,٤١٢,٤٥٧,٢٧٨    -      ٢١,١١٩,٥٨٨,٥١٥    ١,٢٩٢,٨٦٨,٧٦٣  أرصدة لدى مصارف

    ٧٠,٢٠٧,٦٠٩,٦٤٢    -      ٧٠,٢٠٧,٦٠٩,٦٤٢    -    مصارفإيداعات لدى 
    ٤,٩٧٠,٤٧١,٣٥١    -      ٤,٩٧٠,٤٧١,٣٥١    -    بالقيمة املطفأةموجودات مالية 

    ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣    -      -      ٧٤٣,١١٤,٦٤١٢,  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  ٢٠١,٠٠٢,١٢٩,٩٣٧    -      ٩٦,٢٩٧,٦٦٩,٥٠٨    ١٠٤,٧٠٤,٤٦٠,٤٢٩    



 

- ١٠٥ -  

  :للمخاطر الداخلي التصنيف حسب االئتمانية التعرضات توزيع )٥
    األول كانون ٣١كما في        التصنيف      
      (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩       وما يعادلها S & P حسب     
    .س.ل          .س.ل                
    AAA     ١٠٣,٤١١,٥٩١,٦٦٦        ٩٠,٥٣٢,٦٨٢,٧٨٩      
   AA- To AA+      ٧٧,٤٠٠,٩٤٥        ٧٣,٧٤٢,٩٧٨      
   To A+ -A      ١,٢١٥,٤٦٧,٨١٨        ١,١٩٣,٩١٨,٨٨٩      
          ١٠٤,٧٠٤,٤٦٠,٤٢٩        ٩١,٨٠٠,٣٤٤,٦٥٦    
    BBB- To BBB+     ٥,٤٠٣,٢٢٥,٦٤٣        ٢,٧٠٨,٨١٧,٠٢١      
    BB- To BB+       -          -      
  To B+ -B     ٤,٩٧٠,٤٧١,٣٥١        ١,٠٦٣,٥٥٠,٤٢٩      
        ١٠,٣٧٣,٦٩٦,٩٩٤        ٣,٧٧٢,٣٦٧,٤٥٠     
      ٨٥,٩٢٣,٩٧٢,٥١٤        ٩٧,٨٥٨,٩٨٧,٩٠٠     غري مصنفة    

          ٢٠١,٠٠٢,١٢٩,٩٣٧        ١٩٣,٤٣١,٧٠٠,٠٠٦    
  .األوىل الدرجة ضمن املركزي سورية مصرف لدى أرصدة تصنيف مت* 

  .الرابعة الدرجة ضمن حملية مصارف أرصدة تصنيف مت** 
  

  خزينة وأذونات وأسناد سندات
  اإلجمالي كما في       موجودات مالية                
    ٩٢٠١كانون األول   ٣١      بالقيمة المطفأة     مؤسسة التصنيف      درجة التصنيف    
    ل.س.      ل.س.                
  CCC   S.P  ١,٠٦٠,٨٦٤,٥٤٦    ١,٠٦٠,٨٦٤,٥٤٦   

              ١,٠٦٠,٨٦٤,٥٤٦    ١,٠٦٠,٨٦٤,٥٤٦    

  



 

- ١٠٦ -  

  :اجلغرايف الرتكز )٦

  :يلي كما اجلغرايف التوزيع حسب االئتمانية التعرضات يف الرتكز التايل اجلدول يوضح
  الشرق دول            
    المجموع      أستراليا      أمريكا      *آسيا      أوروبا      األخرى األوسط       سورية داخل      
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      
    ٨٥,٧٥٤,٨٩٥,١١٠    -      -      -      -      -      ٨٥,٧٥٤,٨٩٥,١١٠        املركزي سورية مصرف لدى أرصدة
    ٦٢,١٩٢,١٣٤,٨٠٢    -      -      ١,٠٠٦,٩١٦,٨٢٤    ٤٠٩,٨١٧,١٦١    ٥٩,٨٥٣,٠٥٤,١٧٢    ٩٢٢,٣٤٦,٦٤٥        مصارف لدى أرصدة

    ٣٩,٦٤٦,٠١٧,٨٦٨    -      -      -      -      ٣٨,٩٧٣,١٧١,٥٣٠    ٦٧٢,٨٤٦,٣٣٨        مصارف لدى إيداعات
    :املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف

    ١,٣٤٦,٣٤١,٧٥١    -      -      -      -      -      ١,٣٤٦,٣٤١,٧٥١         لألفراد  
    ٧,٧٠٢,٢١٨,٠٠٢    -      -      -      -      -      ٧,٧٠٢,٢١٨,٠٠٢        العقارية القروض  

  للشركات  
    ٧٥,٠٦٧,٠٦٥,٤٣٣    -      -      -      -      -      ٧٥,٠٦٧,٠٦٥,٤٣٣        الكربى الشركات  
    ١٤,٥٢٣,٧١٤,٢٥١    -      -      -      -      -      ١٤,٥٢٣,٧١٤,٢٥١        واملتوسطة الصغرية املؤسسات  

    ٣,٠٤٧,٥٣٧,٤٨٣    -      -      -      -      ١,٠٦٠,٨٦٤,٥٤٦    ١,٩٨٦,٦٧٢,٩٣٧        بالكلفة املطفأة مالية موجودات
    ٣,٠٩٢,٧٨٧,٩٨٤    -      -      -      ١١٩,٧٠٨,٠٧٣    ١,٣٨٠,٧٦٧,١٩٤    ١,٥٩٢,٣١٢,٧١٧        أخرى موجودات

    ٢,٧٩١,١١٤,٧٤٣    -      -      -      -      -      ٢,٧٩١,١١٤,٧٤٣        املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة

    ٢٩٥,١٦٣,٨٢٧,٤٢٧    -      -      ١,٠٠٦,٩١٦,٨٢٤    ٤٥٢٩,٥٢٥,٢٣    ١٠١,٢٦٧,٨٥٧,٤٤٢    ١٩٢,٣٥٩,٥٢٧,٩٢٧        ٩٢٠١ اإلمجايل

    ٢٧٩,٤٨٧,١٨٤,٠١٧    -      -      ٩٧٥,٦٨٣,٢٦٧    ٥٧٧,٧٦٢,٧٦١    ٩٣,١٩٩,٨٥٦,٧٢٢    ١٨٤,٧٣٣,٨٨١,٢٦٧        (معّدلة) ٢٠١٨ اإلمجايل

  

  األوسط الشرق دول باستثناء* 

  



 

- ١٠٧ -  

  ) كما يلي:٩تتوزع التعرضات االئتمانية حسب التوزيع اجلغرايف وفق مراحل التصنيف، متاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في         

    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        / المرحلة المنطقة الجغرافية  
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ١٩٢,٣٥٩,٥٢٧,٩٢٧        ٣,٨٧٢,٢٠٢,٤٤٩        ١٣,٩٨٥,٧٠٤,٩٦١      ١٧٤,٥٠١,٦٢٠,٥١٧    سوريةداخل 

    ١٠١,٢٦٧,٨٥٧,٤٤٢        -          -        ١٠١,٢٦٧,٨٥٧,٤٤٢    دول الشرق األوسط األخرى
    ٥٢٩,٥٢٥,٢٣٤        -          -         ٥٢٩,٥٢٥,٢٣٤    أوروبا
    ١,٠٠٦,٩١٦,٨٢٤        -          -         ١,٠٠٦,٩١٦,٨٢٤    آسيا

    ٢٩٥,١٦٣,٨٢٧,٤٢٧        ٣,٨٧٢,٢٠٢,٤٤٩        ١٣,٩٨٥,٧٠٤,٩٦١      ٢٧٧,٣٠٥,٩٢٠,٠١٧      اإلمجايل
  
  

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في         
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        / المرحلة الجغرافيةالمنطقة   

  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ١٨٤,٧٣٣,٨٨١,٢٦٧        ٣,٧٨٤,٢٦٩,١٠٨        ١٩,٥٥٥,٩٤٤,٨٥٥      ١٦١,٣٩٣,٦٦٧,٣٠٤    سوريةداخل 

    ٩٣,١٩٩,٨٥٦,٧٢٢        -          -         ٩٣,١٩٩,٨٥٦,٧٢٢    دول الشرق األوسط األخرى
    ٥٧٧,٧٦٢,٧٦١        -          -         ٥٧٧,٧٦٢,٧٦١    أوروبا
    ٧٩٧٥,٦٨٣,٢٦        -          -         ٧٩٧٥,٦٨٣,٢٦    آسيا

    ٢٧٩,٤٨٧,١٨٤,٠١٧        ٠٨٣,٧٨٤,٢٦٩,١        ١٩,٥٥٥,٩٤٤,٨٥٥      ٢٥٦,١٤٦,٩٧٠,٠٥٤      اإلمجايل
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 :االقتصادي القطاع حسب الرتكز )٧

  :االقتصادي القطاع حسب االئتمانية التعرضات يف الرتكز التايل اجلدول يوضح
  ،أفراد      وقطاع حكومة                                  
    المجموع      وأخرىخدمات       خارجي عام      زراعة      عقارات       تجارة      صناعة      مالي    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      ل.س.    

    ٨٥,٧٥٤,٨٩٥,١١٠    -      -      -      -      -      -      ٨٥,٧٥٤,٨٩٥,١١٠  املركزي سورية مصرف لدى أرصدة
    ٦٢,١٩٢,١٣٤,٨٠٢    -      -      -      -      -      -      ٦٢,١٩٢,١٣٤,٨٠٢   مصارف لدى أرصدة

    ٣٩,٦٤٦,٠١٧,٨٦٨    -      -      -      -      -      -      ٣٩,٦٤٦,٠١٧,٨٦٨  املصارف لدى إيداعات
    ٩٨,٦٣٩,٣٣٩,٤٣٧    ٢٨,٢١٥,٦٥٧,٩٧٠    -      ٢٧,٤٠٦,٩٠٧    -      ٤٤,٨٦٢,٣٦٠,١١٧    ٢٥,٥٣٣,٩١٤,٤٤٣    -    املباشرة اإلئتمانية التسهيالت صايف

    ٣,٠٤٧,٥٣٧,٤٨٣    -      ١,٠٦٠,٨٦٤,٥٤٦    -      -      -      -      ١,٩٨٦,٦٧٢,٩٣٧  بالكلفة املطفأة مالية موجودات
    ٣,٠٩٢,٧٨٧,٩٨٤    ٧٢٧,٣٢٧,٤٩٣    ١٣,٧٣٦,٢٠٢      ٢٧,٦٦٣    -      ٣١٣,٠١٧,٥٠٦    ٤٦٨,١٤٣,٧١١    ١,٥٧٠,٥٣٥,٤٠٩  أخرى موجودات

    ٢,٧٩١,١١٤,٧٤٣    -      -      -      -      -      -      ٢,٧٩١,١١٤,٧٤٣  املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة

    ٢٩٥,١٦٣,٨٢٧,٤٢٧    ٢٨,٩٤٢,٩٨٥,٤٦٣    ١,٠٧٤,٦٠٠,٧٤٨    ٢٧,٤٣٤,٥٧٠    -      ٤٥,١٧٥,٣٧٧,٦٢٣    ٢٦,٠٠٢,٠٥٨,١٥٤  ١٩٣,٩٤١,٣٧٠,٨٦٩  ٩٢٠١األول  كانون ٣١

    ٢٧٩,٤٨٧,١٨٤,٠١٦    ٢٤,٠٧٩,٥٦٣,٦٥٠    ٥,٠١٠,٣٦٧,٥٢٣    ٩١,٠٩٠,٠٩٦    -      ٣٣,٥٠٣,٧٠٢,٣٨٣    ١٩,٢٧٦,٤٥٦,٦٨٧  ١٩٧,٥٢٦,٠٠٣,٦٧٧  (معّدلة) ٢٠١٨األول  كانون ٣١
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  ) كما يلي:٩متاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (تتوزع التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وفق مراحل التصنيف، 
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في         

    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        القطاع االقتصادي / المرحلة    
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ١٩٣,٩٤١,٣٧٠,٨٦٩        -          -        ١٩٣,٩٤١,٣٧٠,٨٦٩      مايل

    ٢٦,٠٠٢,٠٥٨,١٥٤        ٣٩٩,٣٩٧,٣٩٢        ٣,١٢٩,١٥٥,٢٠٥       ٢٢,٤٧٣,٥٠٥,٥٥٧      صناعة
    ٤٥,١٧٥,٣٧٧,٦٢٣        ١,٩٣٦,٤٨٣,٤٢٠        ٧,٨٤٨,٦٣٥,٣٢٦       ٣٥,٣٩٠,٢٥٨,٨٧٧      جتارة
    ٢٧,٤٣٤,٥٧٠        ٢٥,٦٩٦,٦٧٩        ٥٥٠,٢٥٨       ١,١٨٧,٦٣٣      زراعة

    ١,٠٧٤,٦٠٠,٧٤٨        -          -         ١,٠٧٤,٦٠٠,٧٤٨    حكومي خارجي
    ٢٨,٩٤٢,٩٨٥,٤٦٣        ١,٥١٠,٦٢٤,٩٦٥        ٣,٠٠٧,٣٦٤,١٦٤       ٢٤,٤٢٤,٩٩٦,٣٣٤    أفراد وخدمات

    ٢٩٥,١٦٣,٨٢٧,٤٢٧        ٣,٨٧٢,٢٠٢,٤٥٦      ١٣,٩٨٥,٧٠٤,٩٥٣    ٢٧٧,٣٠٥,٩٢٠,٠١٨      اإلمجايل
  
  

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        / المرحلة القطاع االقتصادي    

  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ١٩٧,٥٢٦,٠٠٣,٦٧٧        -          -        ١٩٧,٥٢٦,٠٠٣,٦٧٧      مايل

    ١٩,٢٧٦,٤٥٦,٦٨٧        ٣٩٢,٧٠٩,١٦٧        ٤,٩٧٥,٠٨٥,٠٤٦       ١٣,٩٠٨,٦٦٢,٤٧٤      صناعة
    ٣٣,٥٠٣,٧٠٢,٣٨٣        ٢,١٧٥,٥٣٩,٥٧٢        ٨,٠٧١,٥٥٥,٩٨٦       ٢٣,٢٥٦,٦٠٦,٨٢٥      جتارة
    ٩١,٠٩٠,٠٩٦          ٥٩١,٦٠٥        ٩٠٢,٢١٤       ٨٩,٥٩٦,٢٧٧      زراعة

    ٥,٠١٠,٣٦٧,٥٢٣        -          -         ٥,٠١٠,٣٦٧,٥٢٣    حكومي خارجي
    ٢٤,٠٧٩,٥٦٣,٦٥٠        ١,٢١٥,٤٢٨,٧٧٥        ٦,٥٠٨,٤٠١,٦٠٨       ١٦,٣٥٥,٧٣٣,٢٦٧    أفراد وخدمات

    ٢٧٩,٤٨٧,١٨٤,٠١٦        ٣,٧٨٤,٢٦٩,١١٩      ١٩,٥٥٥,٩٤٤,٨٥٤      ٢٥٦,١٤٦,٩٧٠,٠٤٣      اإلمجايل

  
 تنشأ خماطر السوق عن التقلبات يف أسعار الفوائد، أسعار صرف العمالت وأسعار األسهم و خماطر السيولة. مخاطر السوق: -ب

  املقبولة.يقوم جملس اإلدارة باعتماد سقوف لقيمة املخاطر 
  أساليب ختفيف خماطر السوق -

عن وكاالت التصنيف  ةإن املراقبة الدورية املستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية واملتابعة اليومية ألخبار البنوك اليت يتعامل املصرف معها وخاصة الصادر 
زمة يف جتنب كافة العمل على جتنبه. هذا باإلضافة إىل بذل العناية الالالعاملية كفيلة بأن تبني قبل وقٍت كاٍف احتمالية خطٍر حمتمل احلدوث وبالتايل 

  .تأنواع الرتكزات سواء يف عمالت معينة أو بلدان معينة أو بنوك معينة وذلك وفقاً ملعايري وسقوف حمددة مسبقاً حبسب السياسات واالجراءا

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

 كافة جتنب يف الالزمة العناية بذل إىل باإلضافة هذا. جتنبه على العمل وبالتايل احلدوث حمتمل خطرٍ  احتمالية كافٍ  وقتٍ  قبل تبني بأن كفيلة العاملية
  .االجراءاتو  السياسات حبسب مسبقاً  حمددة وسقوف ملعايري وفقاً  وذلك معينة بنوكأو  معينة بلدان أو معينة عمالت يف سواء الرتكزات أنواع
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  السوق خماطرإدارة  -
 املوجودات يف واءس املصرف عمليات عن تنجم قد اليت السوقية املخاطر أنواع خمتلف مع التعامل كيفية السوق خماطرإدارة  وإجراءات سياسات حتدد 

 من املستمر التأكد جانب إىل هذا جنبيةاأل العمالت مقابل الصرف أسعار تغريأو  املدينةأو  الدائنة الفوائد أسعار تغري عند وذلك املطلوبات يفأو 
  .املركزي وريةس مصرف قبل من حمددة هي كما املال رأس كفاية نسبة حتقيق ومن األوقات كل يف العمالت كافة يف مقبولة سيولة نسبة توفر

  :الفائدة أسعار مخاطر

 ملخاطر املصـــــرف يتعرض املالية،دوات األ قيمة علىأو  املصــــرف أرباح على الفائدة أســـــعار يف التغريات تأثري احتمال عن الفائدة أســـــعار خماطر تنجم
 فرتة يف الفوائد عارأســ مراجعةإعادة أو  املتعددة الزمنية اآلجال حســب واملطلوبات املوجودات مبالغ يف فجوة لوجودأو  توافق لعدم نتيجة الفائدة أسـعار
  .واملطلوبات املوجودات على الفوائد أسعار مراجعة طريق عن املخاطر هذهإدارة ب املصرف ويقوم معينة زمنية

 من الفائدة ارأســـع خماطر بدراســة واملطلوبات املوجوداتإدارة  جلنة وتقوم الفائدة أســعار حلســاســـية حدود واملطلوبات املوجوداتإدارة  ســياســـة تتضــمن
ا خالل  باحلدود ومقارنتها قعةواملتو  السائدة الفائدة بأسعار تأثرها ومدى واملطلوبات املوجودات اسـتحقاقات يف الفجوات دراسـة ويتم الدورية اجتماعا
  .األمر لزمإذا  التحوط اسرتاتيجيات وتطبيق عليها املوافق

 بشكل الفوائد فجوات ةمراقب ويتم املخاطرإدارة  اسرتاتيجيات خالل من الفائدة أسعار اخنفاضأو  ارتفاع نتيجة حتدث قد سلبية آثار أية من احلد ويتم
  .املصرف سياسات ضمن عليها املوافق الفجوات مع ومقارنتها مستمر

  
  %٢ الفائدة سعر في للتغير الفائدة أسعار لمخاطر الكمي الوصف

  %٢ الزيادة أثر
    ٩٢٠١األول  كانون ٣١    
  األثر على          الفائدة إيراد حساسية                      
    الملكية حقوق          )والخسائر األرباح(          التراكمية الفجوة        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
  )  ١٠٠,٠١٤,٢٩٥(  )  ١٣٣,٣٥٢,٣٩٤(  )  ٦,٦٦٧,٦١٩,٦٩٤  (    أمريكي دوالر  
      ٣٨٧,٩٢٨,٥٧٩        ٥١٧,٢٣٨,١٠٦        ٢٥,٨٦١,٩٠٥,٢٩٤        يورو  
      ١٠,١٤٣,١٨٦        ١٣,٥٢٤,٢٤٨        ٦٧٦,٢١٢,٤٠١      اسرتليين جنيه  
      ٦,٨٥٤          ٩,١٣٩          ٤٥٦,٩٢٩      فرنك سويسري  
      ٢٠,٧١٨,٥٨٣        ٢٧,٦٢٤,٧٧٨        ١,٣٨١,٢٣٨,٨٨٦        ياباين ين  
  )  ٨٤٣,٣٣٠,٢٦٦(  )  ١,١٢٤,٤٤٠,٣٥٥(  )  ٥٦,٢٢٢,٠١٧,٧٤٩  (       سورية لرية  
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  %٢ النقص أثر
    ٩٢٠١األول  كانون ٣١    
  األثر على          الفائدة إيراد حساسية                      
    الملكية حقوق          )والخسائر األرباح(          التراكمية الفجوة        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
      ١٠٠,٠١٤,٢٩٥        ١٣٣,٣٥٢,٣٩٤    )  ٦,٦٦٧,٦١٩,٦٩٤  (    أمريكي دوالر  
  )  ٣٨٧,٩٢٨,٥٧٩(  )  ٥١٧,٢٣٨,١٠٦(      ٢٥,٨٦١,٩٠٥,٢٩٤        يورو  
  )  ١٠,١٤٣,١٨٦(  )  ١٣,٥٢٤,٢٤٨(      ٦٧٦,٢١٢,٤٠١      اسرتليين جنيه  
  )    ٦,٨٥٤(  )    ٩,١٣٩(        ٤٥٦,٩٢٩      فرنك سويسري  
  )  ٢٠,٧١٨,٥٨٣(  )  ٢٧,٦٢٤,٧٧٨(      ١,٣٨١,٢٣٨,٨٨٦        ياباين ين  
      ٨٤٣,٣٣٠,٢٦٦        ١,١٢٤,٤٤٠,٣٥٥    )  ٥٦,٢٢٢,٠١٧,٧٤٩  (       سورية لرية  

  

  %٢ الزيادة أثر
    ٢٠١٨األول  كانون ٣١    
  األثر على          الفائدة إيراد حساسية                      
    الملكية حقوق          )والخسائر األرباح(          التراكمية الفجوة        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
  )  ٢٨٦,٥٩٠,٨٠٥(  )  ٣٨٢,١٢١,٠٧٣(  )  ١٩,١٠٦,٠٥٣,٦٦٠  (    أمريكي دوالر  
      ٣٠٨,٩٨٤,٠٧٢        ٤١١,٩٧٨,٧٦٣        ٢٠,٥٩٨,٩٣٨,١٢٧        يورو  
      ٩,٤٦٢,٣٨٦        ١٢,٦١٦,٥١٤        ٦٣٠,٨٢٥,٧٠٤      اسرتليين جنيه  
  )    ٥,١٥٦(  )    ٦,٨٧٤(  )    ٣٤٣,٧١٢  (    فرنك سويسري  
      ٢٠,١٩٠,٣٠٠        ٢٦,٩٢٠,٤٠٠        ١,٣٤٦,٠١٩,٩٧٩        ياباين ين  
  )  ٦٧٠,٧٧٠,٢٤٥(  )  ٨٩٤,٣٦٠,٣٢٦(  )  ٤٤,٧١٨,٠١٦,٣٢١  (       سورية لرية  

  
  %٢ النقص أثر

    ٢٠١٨األول  كانون ٣١    
  األثر على          الفائدة إيراد حساسية                      
    الملكية حقوق          )والخسائر األرباح(          التراكمية الفجوة        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
      ٢٨٦,٥٩٠,٨٠٥        ٣٨٢,١٢١,٠٧٣    )  ١٩,١٠٦,٠٥٣,٦٦٠  (    أمريكي دوالر  
  )  ٣٠٨,٩٨٤,٠٧٢(  )  ٤١١,٩٧٨,٧٦٣(      ٢٠,٥٩٨,٩٣٨,١٢٧        يورو  
  )  ٩,٤٦٢,٣٨٦(  )  ١٢,٦١٦,٥١٤(      ٦٣٠,٨٢٥,٧٠٤      اسرتليين جنيه  
        ٥,١٥٦          ٦,٨٧٤    )    ٣٤٣,٧١٢  (    فرنك سويسري  
  )  ٢٠,١٩٠,٣٠٠(  )  ٢٦,٩٢٠,٤٠٠(      ١,٣٤٦,٠١٩,٩٧٩        ياباين ين  
    ٦٧٠,٧٧٠,٢٤٥        ٨٩٤,٣٦٠,٣٢٦    )  ٤٤,٧١٨,٠١٦,٣٢١  (       سورية لرية  
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  :العمالت صرف أسعار مخاطر
 بوضعدارة اإل وتقوم له، الرئيسية ملةالع السورية اللرية املصرف يعترب. جنبيةاأل العمالت صرف أسعار يف التغريات بسبب املالية األداة قيمة بتذبذب تتمثل
  .احملددة املستويات تتجاوز ال املراكز أن من للتأكد يومي بشكل املراكز مراقبة يتمو  العمالت، ملراكز حدود
 بقية بقاء مع الصرف سعارأ يف معقول تغري حدوث حال يف اخلسائر وأ األرباح صايف على التغريات أثر ملراقبة احلساسية حتليل إعدادب املصرف يقوم

 املبلغ ميثل بينما املوحد امللكية قوقحالتغريات يف أو  الدخل املوحد بيان يف املتوقع االخنفاض صايف أدناه اجلدول يف السالب املبلغ ميثل. ثابتة املتغريات
 .املتوقع االرتفاع صايف املوجب

  
  %١٠ العملة صرف سعر في للزيادة العمالت صرف أسعار مخاطر

  %١٠ لزيادةا أثر
    ٩٢٠١األول  كانون ٣١كما في     
  على األثر          على األثر                      
    الملكية حقوق          والخسائر األرباح          مراكز القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
    ٢,١٠٣,٧٢٩,٠٧٠        ٢,١٤٨,٨٦٣,٧٦٨        ٢١,٤٨٨,٦٣٧,٦٨٢      أمريكي دوالر  
    ٨٣,٨٧٣,٥٧٥        ٨٩,٠٢٨,٧٠٠        ٨٩٠,٢٨٦,٩٩٧        يورو  
      ٦٥,٩٨٦,٥١٩        ٦٧,٠١٣,٨٢٥        ٦٧٠,١٣٨,٢٥٤      اسرتليين جنيه  
      ١٣٨,١٣٥,٢٦٥        ١٣٨,١٨٥,٢٦٠        ١,٣٨١,٨٥٢,٥٩٩        ياباين ين  
      ٣٨,٦٦٣          ٥١,٥٥١          ٥١٥,٥٠٩      سويسري فرنك  
  )  ١١٦,٤٣٢,٣٢٥(  )  ١٥٥,٢٤٣,٠٩٩(  )  ١,٥٥٢,٤٣٠,٩٨٩(    أخرى عمالت  

  
  %١٠ النقص أثر

    ٩٢٠١األول  كانون ٣١كما في     
  على األثر          على األثر                      
    الملكية حقوق          والخسائر األرباح          مراكز القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
  )  ٢,١٠٣,٧٢٩,٠٧٠(  )  ٢,١٤٨,٨٦٣,٧٦٨(      ٢١,٤٨٨,٦٣٧,٦٨٢      أمريكي دوالر  
  )  ٨٣,٨٧٣,٥٧٥(  )  ٨٩,٠٢٨,٧٠٠(      ٨٩٠,٢٨٦,٩٩٧        يورو  
  )  ٦٥,٩٨٦,٥١٩(  )  ٦٧,٠١٣,٨٢٥(      ٦٧٠,١٣٨,٢٥٤      اسرتليين جنيه  
  )  ١٣٨,١٣٥,٢٦٥(  )  ١٣٨,١٨٥,٢٦٠(      ١,٣٨١,٨٥٢,٥٩٩        ياباين ين  
  )    ٣٨,٦٦٣(  )    ٥١,٥٥١(        ٥١٥,٥٠٩      سويسري فرنك  
    ١١٦,٤٣٢,٣٢٥        ١٥٥,٢٤٣,٠٩٩    )  ١,٥٥٢,٤٣٠,٩٨٩(    أخرى عمالت  
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  %١٠ لزيادةا أثر
    ٢٠١٨األول  كانون ٣١كما في     
  على األثر          على األثر                      
    الملكية حقوق          والخسائر األرباح          مراكز القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
    ٢,٠٦٤,٢٦٢,٤٩٥        ٢,١٠٣,٥٠٨,٣٣٥        ٢١,٠٣٥,٠٨٣,٣٤٩      أمريكي دوالر  
    ٩٥,٣٠٦,٣٨١        ١٠٣,٨٢٣,٩٧٤        ١,٠٣٨,٢٣٩,٧٤١        يورو  
      ٦٢,٢٥٩,٠٥٩        ٦٢,٧٣٢,١١٢        ٦٢٧,٣٢١,١٢٢      اسرتليين جنيه  
      ١٣٤,٩٥٥,٦٣٠        ١٣٤,٦٦٢,٤١٣        ١,٣٤٦,٦٢٤,١٢٩        ياباين ين  
  )    ٢١,٤٦٤(  )    ٢٨,٦١٩(  )    ٢٨٦,١٩٣  (    سويسري فرنك  
  )  ١٠١,٦٨١,٦٩٠(  )  ١٣٥,٥٧٥,٥٨٦(  )  ١,٣٥٥,٧٥٥,٨٥٨(    أخرى عمالت  

  
  %١٠ النقص أثر

    ٢٠١٨األول  كانون ٣١كما في     
  على األثر          على األثر                      
    الملكية حقوق          والخسائر األرباح          مراكز القطع        العملة    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل            
  )  ٢,٠٦٤,٢٦٢,٤٩٥(  )  ٢,١٠٣,٥٠٨,٣٣٥(      ٢١,٠٣٥,٠٨٣,٣٤٩      أمريكي دوالر  
  )  ٩٥,٣٠٦,٣٨١(  )  ١٠٣,٨٢٣,٩٧٤(      ١,٠٣٨,٢٣٩,٧٤١        يورو  
  )  ٦٢,٢٥٩,٠٥٩(  )  ٦٢,٧٣٢,١١٢(      ٦٢٧,٣٢١,١٢٢      اسرتليين جنيه  
  )  ١٣٤,٩٥٥,٦٣٠(  )  ١٣٤,٦٦٢,٤١٣(      ١,٣٤٦,٦٢٤,١٢٩        ياباين ين  
        ٢١,٤٦٤          ٢٨,٦١٩    )    ٢٨٦,١٩٣  (    سويسري فرنك  
      ١٠١,٦٨١,٦٩٠        ١٣٥,٥٧٥,٥٨٦    )  ١,٣٥٥,٧٥٥,٨٥٨(    أخرى عمالت  

  
  سهماأل أسعار مخاطر
  . سهماأل يف االستثمار عن الناجتة سهماأل أسعار ملخاطر املصرف يتعرض
 وقيمة سهماأل أسعار راتمؤش يف املعقولة احملتملة للتغريات نتيجة االستثمارات حمفظة يف سهملأل العادلة القيمة إخنفاض سهماأل أسعار خماطر متثل
  .الفردية سهماأل
 سهماأل أسعار مؤشرات يف عقولةامل احملتملة للتغريات نتيجة للمصرف امللكية حقوق على كاستثمارات املقتناة سهماأل أسعار تغيري ألثر حتليل يلي فيما
  :ثابتة تبقىخرى األ املتغريات كافة اعتبار مع

  على األثر        على األثر                     
    الملكية حقوق           سهملأل السوقية القيمة             المؤشر في التغير          المؤشر  
  .س.ل          .س.ل          %            

    ٩٩,٦٦٠,٥٩٥        ١٠١,٢٨١,٢٥٥        %٥ الزيادة        املالية وراقلأل دمشق سوق
  )  ٩٩,٦٦٠,٥٩٥  (  )    ١٠١,٢٨١,٢٥٥  (      %٥ النقص        املالية وراقلأل دمشق سوق
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    الفائدة تسعيرإعادة  فجوة
  :أقرب أيهما االستحقاقأو  الفائدة تسعريإعادة  فرتات على التصنيف يتم

                    ٩٢٠١األول  كانون ٣١كما في                             
    سنوات ٣من       من سنتين      من سنة      أشهر ٩ من      أشهر ٦ من      أشهر ٣ من      شهر من                  
    سنوات ٤حتى       سنوات ٣حتى       حتى سنتين      سنة حتى      أشهر ٩ حتى      أشهر ٦ حتى      أشهر ٣ حتى       الشهر دون          
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        الموجودات  
    -      -      -      ٤,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      ٦٨,٢٤٢,٦١٨,٣٠٢    املركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد

    -      -      -      -      -      -      ٥,٥١٠,٤٩٥,٠٠٠    ٥٩,٢٥٢,٠٦٦,٤٧٥      مصارف لدى أرصدة
    -    ٤,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ١,٢٤٦,٠١٠,٠٠٠    -      ٢٠,٠٠٩,٣٩٩,٩٧٤    ٢٨,٠٠٥,٧٧٥    ١٦,٥٨٦,٤٨٠,٠١٧    مصارف لدى إيداعات
  بالقيمة العادلة  مالية موجودات

    -      -      -      ٧١٢,٠٥٣,٠٤٩    -      -      -      -      اخلسائر من خالل األرباح أو  
    ٩,٨٠٧,٨١٥,٧٩١  ١٢,٥١٢,٤٦٤,٦٩٥    ١٤,٩٣٥,٠٦٠,٧٢٣    ٤,١٣٧,٢٦٤,٦٠٤    ٤,٧١٩,٦٥٣,٩١٩    ١٩,٥٤٧,٧٥١,٥٣٤    ١٣,٣٦٥,٦٥٦,٣١٧    ٧,٩٩٨,١٨٣,٠٩٢     املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف

  من  وجودات مالية بالقيمة العادلةم
    -      -      -      -      -      -      -      -     الشامل اآلخر خالل الدخل  

    -      -      -      -      -      ١,١١٥,٥٢١,٣٤٣    ١,٩٨٦,٦٧٢,٩٣٧    -      بالقيمة املطفأة مالية موجودات
    -      -      -      -      -      -      -      -      استثمارات يف شركات حليفة

    -      -      -      -      -      -      -      -      حقوق استخدام األصول املستأجرة
    -      -      -      -      -      -      -      -        ثابتة موجودات
    -      -      -      -      -      -      -      -        ملموسة غري موجودات
    -      -      -      -      -      -      -      -      مؤجلة ضريبية موجودات
    -      -      -      -      -      -      -      -        أخرى موجودات

    -      -      -      -      -      -      -      -      املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة
    ٩,٨٠٧,٨١٥,٧٩١    ١٦,٨٧٢,٤٦٤,٦٩٥    ١٤,٩٣٥,٠٦٠,٧٢٣    ١٠,٤٥٥,٣٢٧,٦٥٣    ٤,٧١٩,٦٥٣,٩١٩    ٤٠,٦٧٢,٦٧٢,٨٥١    ٢٠,٨٩٠,٨٣٠,٠٢٩    ٣٤٧,٨٨٦,١٥٢,٠٧٩      املوجودات جمموع  
      المطلوبات  
    -      -      -      -      -      ٢,٢١٠,٢٨٥,٠٦٧    ٨,١٠٠,٠٠٠    ٢,٣٩١,٩٦٣,٥٥٣      مصارف ودائع
    -      -      ٢٥٦,٦٧٧,٧٨٢    ٤,٤١٠,٨٥٤,٩٥٨    ٥,٨٥٤,١٧٨,٤٨٣    ١٥,٠٧٠,٩٤٢,٧١٩    ١٥,٣٦٧,٠٨٩,٩١٤    ٢١٨,٦٧١,٥٦٤,٩٧١      الزبائن ودائع

    -      -      -      ٣١٨,٦٧٠,٤٦٢    ١٢٦,٢٣٣,٥٩٢    ٦٤٧,٦٦٨,٠٢١    ٢٥٨,٥٧٧,٠٨٧    ١٣٨,٢١٣,٠٩٤      نقدية تأمينات
    -      -      -      -      -      -      -      -        متنوعة خمصصات

    -      -      -      -      -      -      -      -        التزامات عقود اآلجار
    -      -      -      -      -      -      -      -        الدخل ضريبة خمصص
    -      -      -      -      -      -      -      -        أخرى مطلوبات

    -      -      ٢٥٦,٦٧٧,٧٨٢    ٤,٧٢٩,٥٢٥,٤٢٠    ٥,٩٨٠,٤١٢,٠٧٥    ١٧,٩٢٨,٨٩٥,٨٠٧    ١٥,٦٣٣,٧٦٧,٠٠١    ٢٢١,٢٠١,٧٤١,٦١٨      املطلوبات جمموع  
  ٩,٨٠٧,٨١٥,٧٩١    ١٦,٨٧٢,٤٦٤,٦٩٥    ١١٤,٦٧٨,٣٨٢,٩٤    ٥,٧٢٥,٨٠٢,٢٣٣  )١,٢٦٠,٧٥٨,١٥٦(    ٢٢,٧٤٣,٧٧٧,٠٤٤    ٥,٢٥٧,٠٦٣,٠٢٨  )٢٦٩,١٢٢,٣٩٣,٧٣(    الفائدة تسعريإعادة  فجوة
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   / (تابع) الفائدة تسعيرإعادة  فجوة
  :أقرب أيهما االستحقاقأو  الفائدة تسعريإعادة  فرتات على التصنيف يتم

    ٩٢٠١األول  كانون ٣١كما في           
  ال تتأثر      أكثر من      سنوات ٤من           
    المجموع      بأسعار الفوائد      سنوات ٥      سنوات ٥حتى           
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        الموجودات  
    ٩٦,٥٧١,٧٠٣,٧٢٠    ٢٣,٩٦٩,٠٨٥,٤١٨    -      -      املركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد

    ٦٢,١٩٢,١٣٤,٨٠٢  )  ٢,٥٧٠,٤٢٦,٦٧٣(    -      -        مصارف لدى أرصدة
    ٣٩,٦٤٦,٠١٧,٨٦٨  )  ٢,٥٨٣,٨٧٧,٨٩٨(    -      -      مصارف لدى إيداعات
  بالقيمة العادلة  مالية موجودات

    ٧١٢,٠٥٣,٠٤٩    -      -      -      من خالل األرباح أو اخلسائر  
    ٩٨,٦٣٩,٣٣٩,٤٣٧    ٥١٠,٧١٣,٨٥٦    ٤,٩١٧,٣٤١,٤٦٦    ٦,١٨٧,٤٣٣,٤٤٠     املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف

  من  وجودات مالية بالقيمة العادلةم
    ٨٥٣,١٣٦,٢٤٣    -      ٨٥٣,١٣٦,٢٤٣    -      خالل الدخل الشامل اآلخر  

    ٣,٠٤٧,٥٣٧,٤٨٣  )  ٥٤,٦٥٦,٧٩٧(    -      -      بالقيمة املطفأة مالية موجودات
    ٦٢٠,٣٨٣,٢٢٩    ٦٢٠,٣٨٣,٢٢٩    -      -      استثمارات يف شركات حليفة

    ٥٩٤,٣٩٦,٩٢٣    ٥٩٤,٣٩٦,٩٢٣    -      -      حقوق استخدام األصول املستأجرة
    ١١,٢٥٣,٩٩٤,٢٧٣    ١١,٢٥٣,٩٩٤,٢٧٣    -      -        ثابتة موجودات
    ٧٥٣,٤٠٣,٩٥٢    ٧٥٣,٤٠٣,٩٥٢    -      -        ملموسة غري موجودات
    ١٤٩,٩٥٠,٤٧١    ١٤٩,٩٥٠,٤٧١    -      -      مؤجلة ضريبية موجودات
    ٣,٦٩٥,٢٩١,٠١٣    ٣,٦٩٥,٢٩١,٠١٣    -      -        أخرى موجودات

    ٢,٧٩١,١١٤,٧٤٣    ٢,٧٩١,١١٤,٧٤٣    -      -      املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة
    ٣٢١,٥٢٠,٤٥٧,٢٠٦    ٣٩,١٢٩,٣٧٢,٥١٠    ٥,٧٧٠,٤٧٧,٧٠٩    ٦,١٨٧,٤٣٣,٤٤٠      املوجودات جمموع  
      المطلوبات  
    ٤,٦١٠,٣٤٨,٦٢٠    -      -      -        مصارف ودائع
    ٢٥٩,٦٣١,٣٠٨,٨٢٧    -      -      -        الزبائن ودائع

    ١٢,٢٧٢,٢٢٤,٦٢٤    ١٠,٧٨٢,٨٦٢,٣٦٨    -      -        نقدية تأمينات
    ٤,٧٧٠,٧٤٢,٦١٢    ٤,٧٧٠,٧٤٢,٦١٢    -      -        متنوعة خمصصات

    ٥٩,٦٣٣,٦٩٣    ٥٩,٦٣٣,٦٩٣    -      -        التزامات عقود االجار
    ٥١٩,٠٦٠,٤٨٢    ٥١٩,٠٦٠,٤٨٢    -      -        الدخل ضريبة خمصص
    ٨,٠٢٣,٧٨٤,٩٢٩    ٨,٠٢٣,٧٨٤,٩٢٩    -      -        أخرى مطلوبات

    ٢٨٩,٨٨٧,١٠٣,٧٨٧    ٢٤,١٥٦,٠٨٤,٠٨٤    -      -        املطلوبات جمموع  
    ٣١,٦٣٣,٣٥٣,٤١٩    ١٤,٩٧٣,٢٨٨,٤٢٦    ٥,٧٧٠,٤٧٧,٧٠٩    ٦,١٨٧,٤٣٣,٤٤٠    الفائدة تسعريإعادة  فجوة
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  :أقرب أيهما االستحقاقأو  الفائدة تسعريإعادة  فرتات على التصنيف يتم
                    (معّدلة) ٢٠١٨األول  كانون ٣١كما في                             
    سنوات ٣من       من سنتين      من سنة      أشهر ٩ من      أشهر ٦ من      أشهر ٣ من      شهر من                  
    سنوات ٤حتى       سنوات ٣حتى       سنتينحتى       سنة حتى      أشهر ٩ حتى      أشهر ٦ حتى      أشهر ٣ حتى       الشهر دون          
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        الموجودات  
    -      -      -      ٢,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      ٨٥,٨٩٠,٩٥٨,٠٠٠    املركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد

    -      -      -      -      -      -      ٢٨,٢٣٧,٢٧٣    ٢٢,٣٩١,٦٤٥,٢١٨      مصارف لدى أرصدة
    -      -      ١١,٥٢٢,٤٠٠,٠٠٠    ١٤,٣٢٦,١٦٠,٠٠٠    ٣,٤٨٧,٦٨٠,٠٠٠    ١١,٥١٩,٥٢٩,٠٠٠    ١٤,٨٤٦,١٦٩,٦٢٥    ١٥,٠٤٦,٥٤٩,٢٣٣    مصارف لدى إيداعات
  بالقيمة العادلة  مالية موجودات

    -      -      -      -      -      -      -      -      من خالل األرباح أو اخلسائر  
    ٧,٢٦٧,١٦٨,٥٢٧  ٩,٠٨٣,٧٨٩,٢٢٠    ١٠,٢٠٤,٠١٨,٨٣٣    ٢,٧٦١,٣٤٧,٩٢٥    ٣,٥٤٨,٦٦٣,٨٦٨    ١٤,٤١٢,٣٧٠,٤٥٣    ١١,٨٧٣,٩٢٢,٣٧٥    ٦,٠٥٧,٠٠١,٣٩٧     املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف

  من  وجودات مالية بالقيمة العادلةم
    -      -      -      -      -      -      -      -      خالل الدخل الشامل اآلخر  

    -      -      ١,٠٩٣,٨٧٢,٨٨٨    -      -      ٣,٩١٧,٣٨٠,٧٢٦    -      -      بالقيمة املطفأة مالية موجودات
    -      -      -      -      -      -      -      -        ثابتة موجودات
    -      -      -      -      -      -      -      -        ملموسة غري موجودات
    -      -      -      -      -      -      -      -      مؤجلة ضريبية موجودات
    -      -      -      -      -      -      -      -        أخرى موجودات

    -      -      -      -      -      -      -      -      املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة

    ٧,٢٦٧,١٦٨,٥٢٧    ٩,٠٨٣,٧٨٩,٢٢٠    ٢٢,٨٢٠,٢٩١,٧٢١    ١٩,٢٦٧,٥٠٧,٩٢٥    ٧,٠٣٦,٣٤٣,٨٦٨    ٢٩,٨٤٩,٢٨٠,١٧٩    ٢٦,٧٤٨,٣٢٩,٢٧٣    ٨١٢٩,٣٨٦,١٥٣,٨٤      املوجودات جمموع  

      المطلوبات  
    -      -      -      -      -      ١١١,١٧٠,١١٨    ٨,١٠٠,٠٠٠    ٤,٥٢٣,١١٠,٣٨٨      مصارف ودائع
    -      -      ٤٢٢,١٩٣,٣٩١    ٤,٧٢٨,٩٩٢,٥٢٤    ٥,٥٣٣,١٨٣,٢٥٢    ١١,٦٨٣,٦٤٤,١٠٣    ١٣,٠٤٨,٣٦١,٣٣٩    ٢١٤,٠٧١,٧٣٦,١١٠      الزبائن ودائع

    -      -      -      ٥٧١,٣٢٠,٠٥٤    ١٣٥,٥٧٠,٤٦٧    ٣,٣٥٢,٠٣٨,٨٩٣    ٤٤٢,٠٥٧,١٠٨    ٩٠,٢٦٨,٥٣٨      نقدية تأمينات
    -      -      -      -      -      -      -      -        متنوعة خمصصات
    -      -      -      -      -      -      -      -        الدخل ضريبة خمصص
    -      -      -      -      -      -      -      -        أخرى مطلوبات

    -      -      ٤٢٢,١٩٣,٣٩١    ٥,٣٠٠,٣١٢,٥٧٨    ٥,٦٦٨,٧٥٣,٧١٩    ٤١٥,١٤٦,٨٥٣,١١    ٤٧١٣,٤٩٨,٥١٨,٤    ٢١٨,٦٨٥,١١٥,٠٣٦      املطلوبات جمموع  

    ٧,٢٦٧,١٦٨,٥٢٧    ٩,٠٨٣,٧٨٩,٢٢٠    ٠٢٢,٣٩٨,٠٩٨,٣٣    ١٣,٩٦٧,١٩٥,٣٤٧    ١,٣٦٧,٥٩٠,١٤٩    ٥١٤,٧٠٢,٤٢٧,٠٦    ٦١٣,٢٤٩,٨١٠,٨٢  )٨٨٨٩,٢٩٨,٩٦١,١(    الفائدة إعادة تسعري فجوة



 

- ١١٧ -  

   / (تابع) الفائدة إعادة تسعير فجوة
  :أقرب أيهما االستحقاقأو  الفائدة إعادة تسعري فرتات على التصنيف يتم

    (معّدلة) ٢٠١٨األول  كانون ٣١كما في           
  ال تتأثر      أكثر من      سنوات ٤من           
    المجموع      بأسعار الفوائد      سنوات ٥      سنوات ٥حتى           
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        الموجودات  
    ١١٣,٧٨٦,٨٥١,٠٥٢    ٢٥,٧١٥,٨٩٣,٠٥٢    -      -      املركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد

    ٢٢,٤١٢,٤٥٧,٢٧٨  )    ٧,٤٢٥,٢١٣(    -      -        مصارف لدى أرصدة
    ٧٠,٢٠٧,٦٠٩,٦٤٢  )  ٥٤٠,٨٧٨,٢١٦(    -      -      مصارف لدى إيداعات
  بالقيمة العادلة  مالية موجودات

    ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩    ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩    -      -      من خالل األرباح أو اخلسائر  
    ٧٥,٩٩٢,٨٠٤,٩٤٢    ١,٤٥٦,٧٦٨,٩٤٨    ٤,٤٥٩,٥٤٢,٤٣٢    ٤,٨٦٨,٢١٠,٩٦٤     املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف

  من وجودات مالية بالقيمة العادلةم
    ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨    ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨    -      -      خالل الدخل الشامل اآلخر  

    ٤,٩٧٠,٤٧١,٣٥١  )  ٤٠,٧٨٢,٢٦٣(    -      -      بالقيمة املطفأة مالية موجودات
    ٧,٨٣٩,٦١٣,٥٦٨    ٧,٨٣٩,٦١٣,٥٦٨    -      -        ثابتة موجودات
    ٧١٣,٣٩١,٥٩٧    ٧١٣,٣٩١,٥٩٧    -      -        ملموسة غري موجودات
    ١٧,٢٨٩,٥٤١    ١٧,٢٨٩,٥٤١    -      -      مؤجلة ضريبية موجودات
    ٣,٥٤٦,٨٨١,٩٥٤    ٣,٥٤٦,٨٨١,٩٥٤    -      -        أخرى موجودات

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

    ٣٠٤,٢١٦,٩٧٤,٦٩٥    ٤٣,٤٣٠,٣٥٦,٧٣٨    ٤,٤٥٩,٥٤٢,٤٣٢    ٤,٨٦٨,٢١٠,٩٦٤      املوجودات جمموع  

      المطلوبات  
    ٤,٦٤٢,٣٨٠,٥٠٦    -      -      -        مصارف ودائع
    ٢٤٩,٤٨٨,١١٠,٧١٩    -      -      -        الزبائن ودائع

    ٤,٥٩١,٢٥٥,٠٦٠    -      -      -        نقدية تأمينات
    ٦,٠٤٤,٣٩٥,١٤٧    ٦,٠٤٤,٣٩٥,١٤٧    -      -        متنوعة خمصصات
    ١,٢٧١,٤٧٨,٦٠٠    ١,٢٧١,٤٧٨,٦٠٠    -      -        الدخل ضريبة خمصص
    ٨,٤٢٢,١٦٠,١٧٣    ٣٨,٤٢٢,١٦٠,١٧    -      -        أخرى مطلوبات

    ٢٧٤,٤٥٩,٧٨٠,٢٠٥    ١٥,٧٣٨,٠٣٣,٩٢٠    -      -        املطلوبات جمموع  

    ٢٩,٧٥٧,١٩٤,٤٩٠    ٢٧,٦٩٢,٣٢٢,٨١٨    ٤,٤٥٩,٥٤٢,٤٣٢    ٤,٨٦٨,٢١٠,٩٦٤    الفائدة إعادة تسعري فجوة



 

- ١١٨ -  

  جنبيةتركز المخاطر في العمالت األ
    ٩٢٠١األول  كانون ٣١كما في       
    المجموع      أخرى عمالت      فرنك سويسري      ياباني ين      استرليني جنيه      يورو      أمريكي دوالر      
    .س.ل      ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    الموجودات  
    ٣٦,٢٠٥,٢٨٢,٦٨٥    ٢٠٢,٨١٦,٤٤٨      ٥٨,٥٧٥      ٦١٣,٧١٤      ٣٣٧,٣٩٧    ٥,٣٢٩,٥٣٨,٢٣٧    ٣٠,٦٧١,٩١٨,٣١٤  املركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد

    ٦٣,٤٦٤,٦٦٣,١١١    ٢٨٨,٦٨٦,٧٨٣    ٦,٤٥٠,٤٣١    ١,٣٨١,٨١٧,٣٨٩    ١,١٨٦,٧٦٢,١٦٤    ٢٧,٤٠٩,٥٤٩,٤٧٩    ٣٣,١٩١,٣٩٦,٨٦٥  مصارف لدى أرصدة
    ٣٨,٩٧٣,١٧١,٥٣٢    ٦٩٧,٣٨٠,٠٠٠    -      -      -      ١٧,٨٢٦,٣٩٣,٨٨١    ٢٠,٤٤٩,٣٩٧,٦٥١  مصارف لدى إيداعات

   -      -      -      -      -      -      -  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح و اخلسائر

    -      -      -      -      -      -      -    حقوق استخدام االصول املستأجرة
    ٢٤٨,٤٩٨,٢٩٦    ٢,٨٢٨,٧٦٣      ٥    -    )    ٦,٤٦٢(    ٥٦,٢٠٠,٨٢٣    ١٨٩,٤٧٥,١٦٧   املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف

    ١,٠٦٠,٨٦٤,٥٤٦    -      -      -      -    )  ٤٤,٣٠٣,١٠٥(    ١,١٠٥,١٦٧,٦٥١  موجودات مالية بالقيمة املطفأة
  من  وجودات مالية بالقيمة العادلةم

    -      -      -      -      -      -      -    خالل الدخل الشامل اآلخر  
    -      -      -      -      -      -      -    استثمارات يف شركات حليفة

    -      -      -      -      -      -      -    موجودات ثابتة
      -      -      -      -      -      -      -    موجودات غري ملموسة
      -      -      -      -      -      -      -    موجودات ضريبية مؤجلة

    ١,٥٧٦,٥٤٣,١٦٢    ٨,١٠٨,٩٨٠    -      -      -      ٣٩٤,٠٨٨,٥٧٨    ١,١٧٤,٣٤٥,٦٠٤  أخرى موجودات
    ٢,٢٤٥,٠٤٠,٨٩٣    -      -      -      -      -      ٢,٢٤٥,٠٤٠,٨٩٣  املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة

    ١٤٣,٧٧٤,٠٦٤,٢٢٥    ٩,٨٢٠,٩٧٤٩١,١    ٦,٥٠٩,٠١١    ١,٣٨٢,٤٣١,١٠٣    ١,١٨٧,٠٩٣,٠٩٩    ٥٠,٩٧١,٤٦٧,٨٩٣    ٨٩,٠٢٦,٧٤٢,١٤٥  املوجودات جمموع  
  المطلوبات  
    ٥٨٧,٥١٠,٦٢٦      ٤٥٩,٨١٨    -      -      -      ١٩٤,٥٣٨,٤٣٣    ٣٩٢,٥١٢,٣٧٥  مصارف ودائع
    ١٠٦,٧٦٩,٩٣٤,٦٢٢    ٢,٧٢٨,٧٠٤,٨١١    ٥,٩٩٣,٥٠٢      ٥٧٨,٥٠٤    ٥١٠,٥٤٩,٧٦٣    ٢٤,٧٩٤,٦٧٨,٣٠٢    ٧٨,٧٢٩,٤٢٩,٧٤٠  الزبائن ودائع

    ٧,٨٧٨,٨٧٣,٩١٠    ٥,٩٢٥,٥٢٠    -      -      -      ٣,٢٣٨,٠٩٩,٧٩٧    ٤,٦٣٤,٨٤٨,٥٩٣  نقدية تأمينات
    -      -      -      -      -      -      -    التزامات التأجريية

    ٤,٣٥١,٨٦٠,١٩٤    ٧,٩٤٢,٢٥٨    -      -      ٥,٦٧٩,٧١٤    ٢,٨٤٩,٩٥٥,٠٧٣    ١,٤٨٨,٢٨٣,١٤٩   متنوعة خمصصات
    -      -      -      -      -      -      -    خمصص ضريبة الدخل

    ١,١٣٩,٧١٤,٤٢١    ٩,٢١٩,٥٥٦    -      -        ٧٢٥,٣٦٨    ٤٣٥,٩٦٩,٢٩١    ٦٩٣,٨٠٠,٢٠٦  أخرى مطلوبات
    ١٢٠,٧٢٧,٨٩٣,٧٧٣    ٢,٧٥٢,٢٥١,٩٦٣    ٥,٩٩٣,٥٠٢      ٥٧٨,٥٠٤    ٥١٦,٩٥٤,٨٤٥    ٣١,٥١٣,٢٤٠,٨٩٦    ٨٥,٩٣٨,٨٧٤,٠٦٣  املطلوبات جمموع  
    ٢٣,٠٤٦,١٧٠,٤٥٢  )  ١,٥٥٢,٤٣٠,٩٨٩(      ٥١٥,٥٠٩    ٩٩٥,١,٣٨١,٨٥٢    ٦٧٠,١٣٨,٢٥٤    ١٩,٤٥٨,٢٢٦,٩٩٧    ٣,٠٨٧,٨٦٨,٠٨٢  الميزانية داخل التركز صافي
  )  ١٨,٥٦٧,٩٤٠,٠٠٠(    -      -      -      -    )  ١٨,٥٦٧,٩٤٠,٠٠٠(    -    للتسليم أجنبية عمالت
    ١٨,٤٠٠,٧٦٩,٦٠٠    -      -      -      -      -      ١٨,٤٠٠,٧٦٩,٦٠٠  لالستالم أجنبية عمالت
    ٢٢,٨٧٩,٠٠٠,٠٥٢  )  ١,٥٥٢,٤٣٠,٩٨٩(      ٥١٥,٥٠٩    ١,٣٨١,٨٥٢,٥٩٩    ٦٧٠,١٣٨,٢٥٤    ٨٩٠,٢٨٦,٩٩٧    ٢١,٤٨٨,٦٣٧,٦٨٢  الميزانية وخارج داخل التركز صافي



 

- ١١٩ -  

  جنبيةتركز المخاطر في العمالت األ
    (معّدلة) ٢٠١٨األول  كانون ٣١كما في       
    المجموع      أخرى عمالت      فرنك سويسري      ياباني ين      استرليني جنيه      يورو      أمريكي دوالر      
    .س.ل      ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    الموجودات  
  ٣٢,٨٦٦,٧٦٢,٤٠٦    ٢٢٩,١٦٩,٤٥٣      ٥٧,٥١٥      ٦٠٤,١٥١      ٩٥١,٣١٥    ٥,٥١٦,٦٢٣,١٤٧    ٢٧,١١٩,٣٥٦,٨٢٥  املركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد

  ٢١,٦٩٧,٨٨٢,٣٨٠    ٦٩٦,١١٥,٧٤٣    ٦,٣٦٥,٨١٣    ١,٣٤٦,٦١٣,٨٠٨    ٥٢,٨٣٧,٥٤٥    ٩,٨٨٠,٢٢٥,٣٨٩    ٩,٧١٥,٧٢٤,٠٨٢  مصارف لدى أرصدة
    ٧٠,٣٠٢,٠٢٦,٣٠٦    ٦٩٧,٣٢٠,٠٠٠    -      -      ١,١٠٦,١٨٠,٠٠٠    ٣٥,٠٦٢,٧٧٧,٠٧٣    ٣٣,٤٣٥,٧٤٩,٢٣٣  مصارف لدى إيداعات
    ٨١٩,٥١٧,١٣٥    ٣٧٣,٤٩١,٣٨٠      ٤      ٢٥,٩١٥  )    ٦,٢٥٠(    ٣٧,٧٨٣,٩٢٥    ٤٠٨,٢٢٢,١٦١   املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف

    ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤    -      -      -      -      -      ٥,٠١١,٢٥٣,٦١٤  موجودات مالية بالقيمة املطفأة
    -      -      -      -      -      -      -    موجودات ثابتة

    -      -      -      -      -      -      -    موجودات غري ملموسة
    -      -      -      -      -      -      -    موجودات ضريبية مؤجلة

  ١,١٨٧,٧١٤,٥٧٣    ٢,٧٨٩,٢٨٠    -      -      ١,٤٤٥,٦١١    ٤٨٥,٩١٣,٧٧٧    ٦٩٧,٥٦٥,٩٠٥  أخرى موجودات
    ٢,٢٤٥,٠٤٠,٨٩٣    -      -      -      -      -      ٢,٢٤٥,٠٤٠,٨٩٣  املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة
  ١٣٤,١٣٠,١٩٧,٣٠٧    ١,٩٩٨,٨٨٥,٨٥٦    ٦,٤٢٣,٣٣٢    ١,٣٤٧,٢٤٣,٨٧٤    ١,١٦١,٤٠٨,٢٢١    ٥٠,٩٨٣,٣٢٣,٣١١    ٧٨,٦٣٢,٩١٢,٧١٣  املوجودات جمموع  
  المطلوبات  
    ١,٧٩٥,٥٥٨,١٨٤      ٤٥٩,٧٧٨    -      -      -      ١,١٤٩,٣٦٥,٣٥٨    ٦٤٥,٧٣٣,٠٤٨  مصارف ودائع
  ١٠٠,٣٥١,٩٤٨,٠٢٥    ٣,٠٨٦,٨٨١,٣٠٩    ٦,٧٠٩,٥٢٥      ٦١٩,٧٤٥    ٥٢٨,١٩١,٨٤٠    ٢١,٣١٨,٣٤٠,٨٤٩    ٧٥,٤١١,٢٠٤,٧٥٧  الزبائن ودائع

    ٢,٥٧٧,٦٦٥,٥٠٢    ٢٥٥,١٩٥,٠١١    -      -      -      ٨٨٧,٥٥٥,٨١٨    ١,٤٣٤,٩١٤,٦٧٣  نقدية تأمينات
    ٦,٣٠٧,٤٦٣,٩١٨    ٤,٠٢٧,٩٠٨    -      -      ٥,٤٩٣,٢٩٠    ٥,٢٨٣,٨٣٦,٧٣٩    ١,٠١٤,١٠٥,٩٨١   نوعةمت خمصصات

    -      -      -      -      -      -      -    خمصص ضريبة الدخل
    ٧٤١,٣٠٧,٠٦٨    ٨,٠٧٧,٧٠٨    -      -        ٤٠١,٩٦٩    ٣٧٩,٩٠٤,٨٠٦    ٣٥٢,٩٢٢,٥٨٥  أخرى مطلوبات

  ١١١,٧٧٣,٩٤٢,٦٩٧    ٣,٣٥٤,٦٤١,٧١٤    ٦,٧٠٩,٥٢٥      ٦١٩,٧٤٥    ٥٣٤,٠٨٧,٠٩٩    ٢٩,٠١٩,٠٠٣,٥٧٠    ٧٨,٨٥٨,٨٨١,٠٤٤  املطلوبات جمموع  
    ٢٢,٣٥٦,٢٥٤,٦١٠  )  ١,٣٥٥,٧٥٥,٨٥٨(  )  ٢٨٦,١٩٣(    ١,٣٤٦,٦٢٤,١٢٩    ٦٢٧,٣٢١,١٢٢    ٢١,٩٦٤,٣١٩,٧٤١  )  ٢٢٥,٩٦٨,٣٣١(  الميزانية داخل التركز صافي
  )٢٠,٩٢٦,٠٨٠,٠٠٠(    -      -      -      -    )٢٠,٩٢٦,٠٨٠,٠٠٠(    -    للتسليم أجنبية عمالت
    ٢١,٢٦١,٠٥١,٦٨٠    -      -      -      -      -      ٢١,٢٦١,٠٥١,٦٨٠  لالستالم أجنبية عمالت

    ٢٢,٦٩١,٢٢٦,٢٩٠  )  ١,٣٥٥,٧٥٥,٨٥٨(  )  ٢٨٦,١٩٣(    ١,٣٤٦,٦٢٤,١٢٩    ٦٢٧,٣٢١,١٢٢    ١,٠٣٨,٢٣٩,٧٤١    ٢١,٠٣٥,٠٨٣,٣٤٩  الميزانية وخارج داخل التركز صافي
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  األعمال خماطر -
 واليت حمليطةا واإلقتصادية السياسية الظروف عن الناجتة األخطار ومنها عامة، بصفة املصارف قطاع على تؤثر عوامل عدة من األعمال خماطر تنشأ  

ا يف حتمل  املناسبة اإلجراءات إختاذو  مستمر بشكل املخاطر تلك بتقييم املصرفإدارة  تقوم. األعمال نتائج على السلبية املؤشرات من العديد طيا
  .للمصرف املايل والوضع األعمال نتائج على أثرها من اإلمكان بقدر للتقليل

  املسبق الدفع خماطر -
م العمالء دفعأو  طلب نتيجة مالية خسائر إىل املصرف تعرض يف تكمن املسبق الدفع خماطر إن   مأو  إللتزاما  مثل استحقاقها، لقب مستحقا

 األسواق يف جوهرية غري هي املسبق الدفع إىل تؤدي اليتخرى األ السوق عوامل إن. الفائدة معدالت تتدىن عندما ثابتة فائدة معدالت ذات رهونات
 أية االعتبار بعني األخذ بعد وهري،ج غري املقبوضة الفائدة صايف على املسبق الدفع خماطر تأثري يعترب املصرف فإن وبالتايل،. املصرف ا يعمل اليت

  .املسبق الدفع عن تنتج قد مقبوضة غرامات

  مخاطر السيولة: -ج
قوم اإلدارة بتنويع ت تتمثل خماطر السيولة يف عدم قدرة املصرف على توفري التمويل الالزم لتأدية التزاماته يف تواريخ استحقاقها. وللوقاية من هذه املخاطر

  التمويل باإلضافة إىل إدارة املوجودات و املطاليب. مصادر
  حلاجة إليها.اإن مراقبة السيولة تتم بشكل يومي، باإلضافة إىل ذلك، يقوم املصرف بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية و تفعيل خطة الطوارئ يف حال 

    ٨٢٠١      ٩٢٠١    
    %      %    

    ٧٧,٥٤      ٧٢,٧٧    األول كانون ٣١  
    ٨٣,١٧      ٧٢,٧٢    السنة خالل املتوسط  
    ٨٩      ٧٧    نسبة أعلى  
    ٧٨,٤٧      ٧٠    نسبة أقل  

 المخاطرإدارة مسؤولية لجنة 

  .املخاطر املصرفيةإدارة ربة يف من ذوي اخلدارة خماطر تضم أعضاء غري تنفيذيني من أعضاء جملس اإلدارة مت تشكيل جلنة إل
 إىل افةاملخاطر املرتبطة بالنشاط القائم للمصرف،باإلضإدارة املخاطر يف املصرف لرسم وحتديد سياسات إدارة مع دائرة صل اتعمل اللجنة بشكل متو 
  منتج مصريف جديد.أو  تلك املتعلقة بأي نشاط
  املخاطر.إدارة العليا باملعاجلة الفورية ألي جتاوزات يتم التقرير عنها من قبل دارة تتأكد اللجنة من قيام اإل
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  :املوحدة املالية البيانات بتاريخ التعاقدي لالستحقاق املتبقية الفرتة أساس على) خمصومة غري( واملطلوبات املوجودات توزيع أدناه اجلدول يلخص: أوالً 
                ٩٢٠١األول  كانون ٣١                        

   الطلب عند    
        بدون       من أكثر      أشهر تسعة بين      أشهر ستة بين       أشهر ثالثة بين      شهر بين      أيام ثمانية بين       من أقل إلى    
    المجموع      استحقاق      سنة      وسنة      أشهر تسعة و      أشهر وستة       أشهر وثالثة      وشهر      أيام ثمانية    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

    ٩٦,٥٧١,٧٠٣,٧٢٠    ١٣,٢٠٢,٩٠٩,٨٣٢    -      ٤,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      ٧٩,٠٠٨,٧٩٣,٨٨٨  املركزي سورية مصرف لدى وأرصدة نقد
    ٦٢,١٩٢,١٣٤,٨٠٢  )  ٢,٥٧٢,٤٤٣,٧٤٠(    -      -      -      -      ٥,٥١٠,٤٩٥,٠٠٠    ٥,٨٢٣,٨٥٩,٤٥٤    ٥٣,٤٣٠,٢٢٤,٠٨٨  مصارف لدى أرصدة

  ٣٩,٦٤٦,٠١٧,٨٦٨  )  ٢,٥٨٣,٨٧٧,٩٠٠(    ٤,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠    ١,٢٤٦,٠١٠,٠٠٠    -      ٢٠,٠٠٩,٣٩٩,٩٧٤    ٢٨,٠٠٥,٧٧٥    ١٠,٣٩٣,٩٥٠,٠١٩    ٦,١٩٢,٥٣٠,٠٠٠  مصارف لدى إيداعات
  موجودات مالية بالقيمة العادلة 

    ٧١٢,٠٥٣,٠٤٩    ٧١٢,٠٥٣,٠٤٩    -      -      -      -      -      -      -    من خالل األرباح أو اخلسائر  
    ٩٨,٦٣٩,٣٣٩,٤٣٧    ١,٥٥١,٥٠٠,٠٦٨    ٤٨,٣٦٠,١١٦,١١٥    ٤,١٢٧,٦٣٩,٦٠٤    ٤,٦٣٨,٥٩٥,١٣٤    ١٨,٨٥١,٢٢٧,٢٨٠    ١٣,١٣٦,٥٥٥,٢١٧    ٤,٤٥٣,٠٨٣,١٩٢    ٣,٥٢٠,٦٢٢,٨٢٧   املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف

  بالقيمة العادلة  مالية موجودات
    ٨٥٣,١٣٦,٢٤٣    ٨٥٣,١٣٦,٢٤٣    -      -      -      -      -      -      -    الدخل الشامل اآلخر من خالل  

    ٣,٠٤٧,٥٣٧,٤٨٣  )  ٥٤,٦٥٦,٧٩٧(    -      -      -      ١,١١٥,٥٢١,٣٤٣    ١,٩٨٦,٦٧٢,٩٣٧    -      -    املطفأة كلفةموجودات مالية بال
    ٦٢٠,٣٨٣,٢٢٩    ٦٢٠,٣٨٣,٢٢٩    -      -      -      -      -      -      -    استثمارات يف شركات حليفة

    ٥٩٤,٣٩٦,٩٢٣    ٥٩٤,٣٩٦,٩٢٣    -      -      -      -      -      -      -    تخدام األصول املستأجرةسحقوق ا
    ١١,٢٥٣,٩٩٤,٢٧٣    ١١,٢٥٣,٩٩٤,٢٧٣    -      -      -      -      -      -      -    ثابتة موجودات
    ٧٥٣,٤٠٣,٩٥٢    ٧٥٣,٤٠٣,٩٥٢    -      -      -      -      -      -      -    ملموسة غري موجودات
    ١٤٩,٩٥٠,٤٧١    ١٤٩,٩٥٠,٤٧١    -      -      -      -      -      -      -    مؤجلة ضريبية موجودات
    ٣,٦٩٥,٢٩١,٠١٣    -      ٦٦٤,١٩٢,٠٠٠    ٧٦,٦٠٧,٣٣٤    ٥,١٩١,٩٥٩    ٢,٣٤٧,٣٤٤,١١٢    ١٠٧,١٤٥,٢١٦    ٣٨٧,٤٣٤,٥٥٤    ١٠٧,٣٧٥,٨٣٨  أخرى موجودات

   لدى جممدة وديعة
    ٢,٧٩١,١١٤,٧٤٣    ٢,٧٩١,١١٤,٧٤٣    -      -      -      -      -      -      -    املركزي سورية مصرف  
    ٣٢١,٥٢٠,٤٥٧,٢٠٦    ٢٧,٢٧١,٨٦٤,٣٤٦    ٥٣,٣٨٤,٣٠٨,١١٥    ٩,٨١٠,٢٥٦,٩٣٨    ٤,٦٤٣,٧٨٧,٠٩٣    ٤٢,٣٢٣,٤٩٢,٧٠٩    ٢٠,٧٦٨,٨٧٤,١٤٥    ٢١,٠٥٨,٣٢٧,٢١٩  ١٤٢,٢٥٩,٥٤٦,٦٤١  املوجودات جمموع    

    ٤,٦١٠,٣٤٨,٦٢٠    -      -      -      -      ٢,٢١٠,٢٨٥,٠٦٦    ٨,١٠٠,٠٠٠    ٣١٩,٤٢٣,٠٩٢    ٢,٠٧٢,٥٤٠,٤٦٢  مصارف ودائع
    ٢٥٩,٦٣١,٣٠٨,٨٢٧    -      ٢٥٦,٦٧٧,٧٨٥    ٤,٤١٠,٨٥٤,٩٥٨    ٥,٨٥٤,١٧٨,٤٨٣    ١٥,٠٧٠,٩٤٢,٧١٩    ١٥,٣٦٧,٠٨٩,٩١١    ٣٨,٨٤٧,٤٨٥,٥٦٤  ١٧٩,٨٢٤,٠٧٩,٤٠٧  الزبائن ودائع

    ١٢,٢٧٢,٢٢٤,٦٢٤    -      -      ٣١٨,٦٧٠,٤٦٧    ١٢٦,٢٣٣,٥٩٢    ١١,٤١٤,٤٤٣,٥٧١    ٢٥٨,٥٧٧,٠٨٦    ١٢٨,٥٦٨,٤٢٥    ٢٥,٧٣١,٤٨٣  نقدية تأمينات
    ٥٩,٦٣٣,٦٩٣    ٥٩,٦٣٣,٦٩٣    -      -      -      -      -      -      -    عقود التأجري التزامات

    ٤,٧٧٠,٧٤٢,٦١٢    ٤,٧٧٠,٧٤٢,٦١٢    -      -      -      -      -      -      -    متنوعة خمصصات
    ٥١٩,٠٦٠,٤٨٢    ٥١٩,٠٦٠,٤٨٢    -      -      -      -      -      -      -    الدخل ضريبة خمصص
    ٨,٠٢٣,٧٨٤,٩٢٩    -      ١٣,٨١٦,٣٦٨    ٧٥,٢٣٥,٨١١    ٢٣٤,٤٩٨,٧٧٩    ٢,٩٦٣,٥٦٤,٦٨٥    ٤٦٣,٧٣٠,٣٠٤    ٢٥١,٧٦٠,٠٧٠    ٤,٠٢١,١٧٨,٩١٢  أخرى مطلوبات

    ٢٨٩,٨٨٧,١٠٣,٧٨٧    ٥,٣٤٩,٤٣٦,٧٨٧    ٢٧٠,٤٩٤,١٥٣    ٤,٨٠٤,٧٦١,٢٣٦    ٦,٢١٤,٩١٠,٨٥٤    ٣١,٦٥٩,٢٣٦,٠٤١    ١٦,٠٩٧,٤٩٧,٣٠١    ١٥١٣٧٣٩,٥٤٧,٢,  ١٨٥,٩٤٣,٥٣٠,٢٦٤  املطلوبات جمموع    

    ٣١,٦٣٣,٣٥٣,٤١٩    ٢١,٩٢٢,٤٢٧,٥٥٩    ٥٣,١١٣,٨١٣,٩٦٢    ٥,٠٠٥,٤٩٥,٧٠٢  )  ١,٥٧١,١٢٣,٧٦١(    ١٠,٦٦٤,٢٥٦,٦٦٨    ٤,٦٧١,٣٧٦,٨٤٤  )١٨,٤٨٨,٩٠٩,٩٣٢(  )٤٣,٦٨٣,٩٨٣,٦٢٣(  الصافي
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                (معّدلة) ٢٠١٨األول  كانون ٣١                        
   الطلب عند    
        بدون       من أكثر      أشهر تسعة بين      أشهر ستة بين       أشهر ثالثة بين      شهر بين      أيام ثمانية بين       من أقل إلى    
    المجموع      استحقاق      سنة      وسنة      أشهر تسعة و      أشهر وستة       أشهر وثالثة      وشهر      أيام ثمانية    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  لدى وأرصدة نقد
    ١١٣,٧٨٦,٨٥١,٠٥٢    ١٢,٧٥٠,١٥٨,٢١٨    -      ٢,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      ٩٨,٨٥٦,٦٩٢,٨٣٤  املركزي سورية مصرف  
    ٢٢,٤١٢,٤٥٧,٢٧٨  )  ٧,٤٢٥,٢١٣(    -      -      -      -      ٢٨,٢٣٧,٢٧٣    ٢,٠٧٢,٧٨٤,٠٠٠    ٢٠,٣١٨,٨٦١,٢١٨  مصارف لدى أرصدة

    ٧٠,٢٠٧,٦٠٩,٦٤٢  )  ٥٤٠,٨٧٨,٢١٥(    ١١,٥٢٢,٤٠٠,٠٠٠    ١٤,٣٢٦,١٦٠,٠٠٠    ٣,٤٨٧,٦٨٠,٠٠٠    ١١,٥١٩,٥٢٩,٠٠٠    ١٤,٨٤٦,١٦٩,٦٢٥    ١٢,٨٣٨,٠٥٢,٩٩٦    ٢,٢٠٨,٤٩٦,٢٣٦  مصارف لدى إيداعات
  موجودات مالية بالقيمة العادلة 

    ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩    ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩    -      -      -      -      -      -      -    من خالل األرباح أو اخلسائر  
    ٧٥,٩٩٢,٨٠٤,٩٤٢    ١,٤٥٦,٧٦٨,٩٤٧    ٣٥,٨٨٢,٧٢٩,٩٧٧    ٢,٧٦١,٣٤٧,٩٢٥    ٣,٥٤٨,٦٦٣,٨٦٨    ١٤,٤١٢,٣٧٠,٤٥٣    ١١,٨٧٣,٩٢٢,٣٧٥    ٣,٩٤٩,٢٦٨,٨٨٦    ٢,١٠٧,٧٣٢,٥١١   املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف

  بالقيمة العادلة  مالية موجودات
    ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨    ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨    -      -      -      -      -      -      -    الدخل الشامل اآلخر من خالل  

    ٤,٩٧٠,٤٧١,٣٥١  )  ٤٠,٧٨٢,٢٦٣(    ١,٠٩٣,٨٧٢,٨٨٨    -      -      ٣,٩١٧,٣٨٠,٧٢٦    -      -      -    موجودات مالية بالكلفة املطفأة
    ٧,٨٣٩,٦١٣,٥٦٨    ٧,٨٣٩,٦١٣,٥٦٨    -      -      -      -      -      -      -    ثابتة موجودات
    ٧١٣,٣٩١,٥٩٧    ٧١٣,٣٩١,٥٩٧    -      -      -      -      -      -      -    ملموسة غري موجودات
    ١٧,٢٨٩,٥٤١    ١٧,٢٨٩,٥٤١    -      -      -      -      -      -      -    مؤجلة ضريبية موجودات
    ٣,٥٤٦,٨٨١,٩٥٤    -      ١,٢٠٩,٩٦٢,١٠٥    ١١٤,٤٧٣,٤٣٤    ٢٩١,٥٥١,٢٣٩    ١,٢٨٧,٣٧٥,٥٠٥    ٢٨٤,٦٧٧,١٣١    ٣٢٦,٤٥١,٢٦٣    ٣٢,٣٩١,٢٧٧  أخرى موجودات

   لدى جممدة وديعة
    ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣    ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣    -      -      -      -      -      -      -    املركزي سورية مصرف  
    ٣٠٤,٢١٦,٩٧٤,٦٩٥    ٢٦,٩١٧,٧٣٩,٩٥٠    ٤٩,٧٠٨,٩٦٤,٩٧٠    ١٩,٣٨١,٩٨١,٣٥٩    ٧,٣٢٧,٨٩٥,١٠٧    ٣١,١٣٦,٦٥٥,٦٨٤    ٢٧,٠٣٣,٠٠٦,٤٠٤    ١٩,١٨٦,٥٥٧,١٤٥  ١٢٣,٥٢٤,١٧٤,٠٧٦  املوجودات جمموع    

    ٤,٦٤٢,٣٨٠,٥٠٦    -      -      -      -      ١١١,١٧٠,١١٨    ٨,١٠٠,٠٠٠    ١٧٨,٣١٦,٧٥٠    ٤,٣٤٤,٧٩٣,٦٣٨  مصارف ودائع
  ٢٤٩,٤٨٨,١١٠,٧١٩    -      ٤٢٢,١٩٣,٣٩١    ٤,٧٢٨,٩٩٢,٥٢٤    ٥,٥٣٣,١٨٣,٢٥٢    ١١,٦٨٣,٦٤٤,١٠٣    ١٣,٠٤٨,٣٦١,٣٣٩    ٢٥,٥٣١,٩٩٥,٠٤٧  ١٨٨,٥٣٩,٧٤١,٠٦٣  الزبائن ودائع

    ٤,٥٩١,٢٥٥,٠٦٠    -      -      ٥٧١,٣٢٠,٠٥٥    ١٣٥,٥٧٠,٤٦٧    ٣,٣٥٢,٠٣٨,٨٩٣    ٤٤٢,٠٥٧,١٠٧    ٧٠,٩٨٦,٠٤٢    ١٩,٢٨٢,٤٩٦  نقدية تأمينات
    ٦,٠٤٤,٣٩٥,١٤٧    ٦,٠٤٤,٣٩٥,١٤٧    -      -      -      -      -      -      -    متنوعة خمصصات
    ١,٢٧١,٤٧٨,٦٠٠    ١,٢٧١,٤٧٨,٦٠٠    -      -      -      -      -      -      -    الدخل ضريبة خمصص
    ٨,٤٢٢,١٦٠,١٧٣    -      ٧١٤,٠٥٩,٨٧    ٦٣,٨٨٨,٥٢٢    ١١٧,٧٥٥,٢٨١    ١,٢٧٣,٠١٩,١١٣    ١,١٢٦,٨٤٣,٠٤٦    ٢٠٢,٨٢٩,٤٣٤    ٥,٦٢٣,٧٦٤,٩٠٠  أخرى مطلوبات

    ٢٧٤,٤٥٩,٧٨٠,٢٠٥    ٧,٣١٥,٨٧٣,٧٤٧    ٨٤٣٦,٢٥٣,٢٦    ٥,٣٦٤,٢٠١,١٠١    ٥,٧٨٦,٥٠٩,٠٠٠    ١٦,٤١٩,٨٧٢,٢٢٧    ٢١٤,٦٢٥,٣٦١,٤٩    ٢٥,٩٨٤,١٢٧,٢٧٣  ١٩٨,٥٢٧,٥٨٢,٠٩٧  املطلوبات جمموع    

    ٢٩,٧٥٧,١٩٤,٤٩٠    ١٩,٦٠١,٨٦٦,٢٠٣    ٧٠٢,٤٩,٢٧٢,٧١١    ١٤,٠١٧,٧٨٠,٢٥٨    ١,٥٤١,٣٨٦,١٠٧    ١٤,٧١٦,٧٨٣,٤٥٧    ٢١٢,٤٠٧,٦٤٤,٩١  )  ٦,٧٩٧,٥٧٠,١٢٨(  )٧٥,٠٠٣,٤٠٨,٠٢١(  الصافي
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  امليزانية خارج بنود: ثانياً 
      ٩٢٠١األول  كانون ٣١          

    المجموع      سنوات ٥ من أكثر      سنوات ٥ لغاية      سنة لغاية        
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        
    ٩,٤٩٧,٠١٣    -      -      ٩,٤٩٧,٠١٣      القبوالت
    ١٣,٠٣٣,٦٧٤,٤٠٦    -      -      ١٣,٠٣٣,٦٧٤,٤٠٦  مستغلة غري مباشرة ائتمانية تسهيالت سقوف
    ٨,٥١٠,٦٦٨,٥٠٧    -      -      ٨,٥١٠,٦٦٨,٥٠٧  مستغلة غري مباشرةغري  ائتمانية تسهيالت سقوف
  ٢٣,٥٥٩,٥٩٥,١٨٠    -      ٤٥٦,١٧١,٣١٢    ٢٣,١٠٣,٤٢٣,٨٦٨    صادرة كفاالت

    ٩٣٧,١٢٦,٧٩٧    -      -      ٩٣٧,١٢٦,٧٩٧    تعهدات تصدير

        ٤٦,٠٥٠,٥٦١,٩٠٣    -      ٤٥٦,١٧١,٣١٢    ٤٥,٥٩٤,٣٩٠,٥٩١  
  

      (معّدلة) ٢٠١٨األول  كانون ٣١          
    المجموع      سنوات ٥ من أكثر      سنوات ٥ لغاية      سنة لغاية        
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        
    ٩,٦٨٣,٧٩٣    -      -      ٩,٦٨٣,٧٩٣      القبوالت
    ١٨,٣١١,١٧٩,٥٠٣    -      -      ١٨,٣١١,١٧٩,٥٠٣  مستغلة غري مباشرة ائتمانية تسهيالت سقوف
    ١٠,٧٥٤,٦٣٢,٣٩٦    -      -      ١٠,٧٥٤,٦٣٢,٣٩٦  مستغلة غري مباشرةغري  ائتمانية تسهيالت سقوف
    ٢٣,٧١٧,١٦٣,٧٦٠    -      ٢٤١,٩٠٠,٩٠٤    ٢٣,٤٧٥,٢٦٢,٨٥٦    صادرة كفاالت

    ١,٢٥٨,٢٤٣,٧٣٩    -      -      ١,٢٥٨,٢٤٣,٧٣٩    تعهدات تصدير
    ٧٨,٢٦٦,٢٢٢    ٢٧,٥٦٣,٤٧٥    ٣٣,٧٨٥,٢٥٠    ١٦,٩١٧,٤٩٧     تعاقدية التزامات

        ٥٤,١٢٩,١٦٩,٤١٣    ٢٧,٥٦٣,٤٧٥    ٢٧٥,٦٨٦,١٥٤    ٥٣,٨٢٥,٩١٩,٧٨٤    

  المخاطر التشغيلية -د
لوجية، للمصرف أن يتكبدها نتيجة خلل يف سياسات وإجراءات العمل، العنصر البشري، األنظمة املالية والبيئة التكنو متثل خماطر التشغيل اخلسائر اليت ميكن 

 إضافة إىل وقوع حوادث االحتيال الداخلي واخلارجي أو حوادث خارجية، ويتم قياس هذه املخاطر باستخدام منهجيات إحصائية تنسجم مع طبيعة
لمصرف إزالة مجيع خماطر التشغيل ولكن ميكن إدارة هذه املخاطر عرب نظام حتديد و قياس  ومتابعة األخطار احملتملة وخلق عمليات املصرف. ال ميكن ل

  ثقافة توعية جتاه املخاطر.
ختلفة عن طريق املصرف لنشاطاته امل  حتدد سياسات وإجراءات إدارة املخاطر التشغيلية كيفية التعامل مع مسببات خسائر حمتملة قد تنجم عن ممارسة

 يكون قاعدة بيانات حتدد احلوادث التشغيلية اليت هي عادة ناجم عن أخطاء بشرية أو بسبب   تقرير احلوادث فإن ما يسمى "حوادث تشغيلية" الذي مراقبة
يفية هذه السياسات واإلجراءات ك ضعٍف يف اإلجراءات الداخلية أو يف النظام اآليل أو ناجم عن مؤثرات وعوامل خارجية كالكوارث أو االحتيال. حتدد

ا يف حدها األدىن املمكن حتمله والعمل على اختاذ كافة االحتياطات   حصر وقياس هذه املخاطر والعمل على التأكد من أن هذه املخاطر إما معدومة أو أ
  املمكنة اليت جتنب املصرف هذا النوع من املخاطر.

 ات السلطات الرقابية بإعطاء التعليمات بااللتزام بالقوانني و االنظمة السائدة وعن طريق متابعة تقارير قسمكما ان املصرف يدير خماطر االمتثال ملتطلب
  االلتزام والتوجيه ملعاجلة النقاط الواردة فيها.
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  التكنولوجيا وأمن المعلومات مخاطر -ه

 التوصيات املناسبة موظفيه مع تقدميأو  عمالئهأو  املعلومات املتعلقة مبعلومات املصرفخماطر التكنولوجيا وأمن املعلومات إىل دراسة خماطر أمن إدارة دف 
  باإلضافة لتقييم األنظمة والربامج واخلدمات يف املصرف بشكل دوري وحتديد مستويات الصالحيات عليها حسب كل منصب وظيفي.

ا يف املصرف. السياسات واإلجراءات املتعلقة بأمن إعدادأيضاً دارة من وظائف اإل   املعلومات والتحقق من االلتزام 

 االمتثال لمتطلبات السلطات الرقابية مخاطر -و

ىل إضافة رقابية باإلوعالقته مع السلطات الثار على مسعة البنك آنواع املخاطر ملا حتمله من أدق أهم و أل ملتطلبات السلطات الرقابية من تعد خماطر االمتثا
 املتمثلة بالغرامات والعقوبات. لذلك،ثار املادية اآل

املخاطر إدارة ابية مثل قسام واجلهات الرقباأل ملتابعة خماطر االمتثال على عدة مستويات تبدء من خطوط العمل الرئيسية مروراً  كبرياً   صرف اهتماماً امليويل 
  .املصرفإدارة ىل جملس إ وااللتزام والتدقيق الداخلي ووصوالً 

 
 القطاعي التحليل  -٤٤

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

  األفراد حسابات -
  املؤسسات حسابات -
 اخلزينة -
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  :املصرف أعمال قطاعات عن معلومات يلي فيما
   ٣١ في المنتهية للسنة    ٩٢٠١األول  كانون ٣١ في المنتهية للسنة        

    (معّدلة) ٢٠١٨ األول كانون      المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ١٤,٥٨٠,٨٣٣,٧٧٨    ٢٠,٢٤٩,٥٩٢,٥٨٦    -      ٣,٣٥٧,١٥٤,٠٥٣    ١١,٨٦٣,٤٣٧,٢٤٧    ٥,٠٢٩,٠٠١,٢٨٦  إمجايل الفوائد والعموالت الدائنة
  )  ٤,٦٢٢,٦٤٨,٧١٥(  )  ٥,٠٧٤,٤٠٦,٢٣٣(    -    )  ٢١٩,٦٠٦,١٣١(  )  ١,٠٨٠,٢٧٥,٠٨٢(  )  ٣,٧٧٤,٥٢٥,٠٢٠(  إمجايل الفوائد والعموالت املدينة

    -      -      -    )  ٣,٧٨٥,٣٦٨,٥٧٧(    ٥٩٢,٥٩٥,٤٢٧    ٣,١٩٢,٧٧٣,١٥٠  حتويالت بني القطاعات
  )  ٣٨,٠٥٧,٠٠٠(    ٢٨,٦٩٣,٠٠٠    -      ٢٨,٦٩٣,٠٠٠    -      -    احملققةتقييم مركز القطع البنيوي غري خسائر صايف 

    ١,٠٨٤,٧٤٣,٩٦٠    ١,١٧١,٣٩٣,٢٣٣    -      ١,١٧١,٣٩٣,٢٣٣    -      -    جنبيةصايف أرباح تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األ
  موجودات مالية بالقيمة العادلة تقييم  خسائر
  )  ٤٣,٢٥٥,٩٨٨(  )  ٦٩,٦٢٧,١٢٦(    -    )  ٦٩,٦٢٧,١٢٦(    -      -    من خالل األرباح أو اخلسائر  
     ٧٩,٦٢٦,٣٤٠    ١٤,٢١٠,٤٣٣    ١٤,٢١٠٤٣٣    -      -      -    غري موزعة على القطاعات اتإيراد

    ١١,٠٤١,٢٤٢,٣٧٥    ١٦,٣١٩,٨٥٥,٨٩٣    ١٤,٢١٠,٤٣٣    ٤٨٢,٦٣٨,٤٥٢    ١١,٣٧٥,٧٥٧,٥٩٢    ٤,٤٤٧,٢٤٩,٤١٦    إمجايل الدخل
    ٧٦٠,٨٧١,٨٩١  )  ٢,٩٤٦,٩٢٩,٦٧٤(    -      -    )  ٢,٤٢٥,٧٣٩,٨٨٥(  )  ٥٢١,١٨٩,٧٨٩(  للتسهيالت االئتمانيةخسار ائتمانية متوقعة خمصص اسرتداد 

    ١١,٨٠٢,١١٤,٢٦٦    ١٣,٣٧٢,٩٢٦,٢١٩    ١٤,٢١٠,٤٣٣    ٤٨٢,٦٣٨,٤٥٢    ٨,٩٥٠,٠١٧,٧٠٧    ٣,٩٢٦,٠٥٩,٦٢٧    صايف الدخل
  )  ٦٧,٢١١,٩٧٦(    ٨٠٦,٥٥٨,٧٥٣    ٨٠٦,٥٥٨,٧٥٣    -      -      -    مصروف خمصصات متنوعة

  )  ٣٣٨,٦١٨,٤٠٣(  )  ٣,٠٤٧,٠٤٧,٤٣٧(    -    )  ٣,٠٤٧,٠٤٧,٤٣٧(    -      -    صارفاملمصروف خسائر ائتمانية متوقعة لتعرضات 
  )  ٦,٥٤٨,٧١٧,٤٩٥(  )  ٨,٥٦٢,٥٦٣,٢٨٧(  )  ٨,٥٦٢,٥٦٣,٢٨٧(    -      -      -    مصاريف تشغيلية غري موزعة

    -      ٦٧,١٩٢,٢١٠    -      ٦٧,١٩٢,٢١٠    -      -    أرباح شركات حليفة
    ٤,٨٤٧,٥٦٦,٣٩٢    ٢,٦٣٧,٠٦٦,٤٥٨  )  ٧,٧٤١,٧٩٤,١٠١(  )  ٢,٤٩٧,٢١٦,٧٧٥(    ٨,٩٥٠,٠١٧,٧٠٧    ٣,٩٢٦,٠٥٩,٦٢٧  قبل الضرائب(اخلسارة) الربح / 
  )  ١,٢٧١,٣١٨,٦٩٥(    ٦١,٩٢٧,٢٣٠    ٦١,٩٢٧,٢٣٠    -      -      -      ضريبة الدخل مصروف

    ٧٣,٥٧٦,٢٤٧,٦٩    ٢,٦٩٨,٩٩٣,٦٨٨  )  ٧,٦٧٩,٨٦٦,٨٧١(  )  ٢,٤٩٧,٢١٦,٧٧٥(    ٨,٩٥٠,٠١٧,٧٠٧    ٥٩,٦٢٧٠,٣,٩٢٦  السنة(خسارة) ربح / صايف 
    ٢٩٤,٤٢٦,٣١١,٥٨٧    ٣٠٧,٩٩٨,٤٢٨,٩٨٠    -      ٢٠٨,٠١٨,٣٥٢,٧٤٧    ٩٠,٨٦٨,٣٦٢,٥٢٣    ٩,١١١,٧١٣,٧١٠  موجودات القطاع

    ٠٨٩,٧٩٠,٦٦٣,١    ١٣,٥٢٢,٠٢٨,٢٢٦    ١٣,٥٢٢,٠٢٨,٢٢٦    -      -      -    موجودات غري موزعة على القطاعات
    ٣٠٤,٢١٦,٩٧٤,٦٩٥    ٣٢١,٥٢٠,٤٥٧,٢٠٦    ١٣,٥٢٢,٠٢٨,٢٢٦    ٢٠٨,٠١٨,٣٥٢,٧٤٧    ٩٠,٨٦٨,٣٦٢,٥٢٣    ٩,١١١,٧١٣,٧١٠  جمموع املوجودات
    ٢٦٤,٣٨٦,٦٥٨,٨٩٢    ٢٨١,٤٦١,١٩٨,٩٣٦    -      ٤,٨٠٣,٢٠٣,٤٨٨    ١١٢,٠٤٦,٤٢٠,٩٠٦    ١٦٤,٦١١,٥٧٤,٥٤٢  اعمطلوبات القط

    ١٠,٠٧٣,١٢١,٣١٣    ٨,٤٢٥,٩٠٤,٨٥١    ٨,٤٢٥,٩٠٤,٨٥١    -      -      -    القطاعاتمطلوبات غري موزعة على 
    ٢٧٤,٤٥٩,٧٨٠,٢٠٥    ٢٨٩,٨٨٧,١٠٣,٧٨٧    ٨,٤٢٥,٩٠٤,٨٥١    ٤,٨٠٣,٢٠٣,٤٨٨    ١١٢,٠٤٦,٤٢٠,٩٠٦    ١٦٤,٦١١,٥٧٤,٥٤٢  جمموع املطلوبات
  معلومات أخرى:
    ٢,٢٩٦,٨٤٧,٢٤٧    ٤,٢٨٣,٣٤٢,٤١٨    ٤,٢٨٣,٣٤٢,٤١٨    -      -      -    مصاريف رأمسالية

  )  ٥٥٢,٦٢٧,٤١٠(  )  ٧٢٨,٣٢,٨٨٠(  )  ٧٢٨,٣٢,٨٨٠(    -      -      -    استهالكات موجودات ثابتة
  )  ٧٤,١٤٥,٦٥٦(  )  ٩٩,٧٤٣,٣٦٤(  )  ٩٩,٧٤٣,٣٦٤(    -      -      -    ات موجودات غري ملموسةإطفاء
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  :اجلغرايف التوزيع معلومات. ب
 يف املنتشرة فروعه كةوشب القطر يف الرئيسي مركزه خالل من رئيسي بشكل نشاطه ميارس حيث املصرف ألعمال اجلغرايف التوزيع اإليضاح هذا يبني

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

    ٩٢٠١األول  كانون ٣١ في المنتهية للسنة    
    المجموع      سورية خارج      سورية داخل    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل    

    ١٦,٣١٩,٨٥٥,٨٩٣    ٣,١٣٥,٢١٠,٠٥٤    ١٣,١٨٤,٦٤٥,٨٣٩  التشغيلي الدخل إمجايل
    ٣٢١,٥٢٠,٤٥٧,٢٠٦    ١٠٢,٨٢٧,٤٤٥,٧٣٢    ٢١٨,٦٩٣,٠١١,٤٧٤   املوجودات جمموع

    ٤,٢٨٣,٣٤٢,٤١٨    -      ٤,٢٨٣,٣٤٢,٤١٨  رأمسالية مصاريف
  
  

    (معّدلة) ٢٠١٨األول  كانون ٣١ في المنتهية للسنة    
    المجموع      سورية خارج      سورية داخل    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل    

    ١١,٠٤١,٢٤٢,٣٧٥    ٢,٥١٥,٥٦٣,٦١٣    ٨,٥٢٥,٦٧٨,٧٦٢  التشغيلي الدخل إمجايل
  ٣٠٤,٢١٦,٩٧٤,٦٩٥    ٩٤,٧٧١,٤٠٧,٧٨٨    ٢٠٩,٤٤٥,٥٦٦,٩٠٧   املوجودات جمموع

    ٢,٢٩٦,٨٤٧,٢٤٧    -      ٢,٢٩٦,٨٤٧,٢٤٧  رأمسالية مصاريف
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  المال رأس كفاية  -٥٤

 مبوجب الصادرة بالنس خالل من املال رأس كفاية مدى مراقبة يتم. املختلفة أنشطته تالزم اليت املخاطر ملواجهة مناسب مال رأس على املصرف حيافظ
  . املركزي سورية مصرف خالل من تبنيها يتم واليت الدولية بازل مقررات
) ٤ب/ن م/٢٥٣( رقم التسليفو  النقد جملس قرار حسب %٨ والبالغة املال رأس كفاية ملتطلبات االدىن احلد تفوق معدالت على باحملافظة املصرف يلتزم

 املال رأس تخدمتس واليت االئتمانية بالرتكزات املتعلقة النسب كافة يراعي ،كما)الدولية بازل جلنة حسب %٨( ٢٠٠٧ الثاين كانون ٢٤ بتاريخ الصادر
  .الرتكزات لتلك كمؤشر التنظيمي

  . أنشطته يف املخاطر ووصف االقتصادية الظروف على تطرأ اليت التغريات ضوء يف عليه تعديالت وجيري ماله رأس هيكلية املصرف يدير
    كانون األول  ٣١كما في             
      (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩            
      .س.ل          .س.ل        *األساسي المال رأس بنود
      ٦,٥٧٦,٠٠٠,٠٠٠        ٨,٠٧٦,٠٠٠,٠٠٠      واملدفوع به املكتتب املال رأس

      ١,٤٣٠,٤٤٢,٨٢٢        ١,٦٩٠,٥٧٤,٤٢٤      القانوين االحتياطي
      ١,٠٨٠,٤٤٢,٨٢٢        ١,٣٤٠,٥٧٤,٤٢٤      اخلاص االحتياطي

      ١,٦١٢,٢١٨,٣٦٠      ٢,٢٤٨,٨٠٥,٦٦٩      حمققة مدورة أرباح
      ١٧,٦١١,٨٩٠,٨٧٥        ١٧,٨٠٩,٦٠٨,٧٧٦      حمققةغري  مدورة أرباح
  )  ٧١٣,٣٩١,٥٩٧(  )  ٧٥٣,٤٠٣,٩٥٢(     امللموسة غري املوجودات صايف

  )  ١٠١,٣٠٩,٤٦٣(  )  ١٠٤,٢١٧,٥٢٤(    موجودات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة**
      -      )  ٢٢٩٦٢٠,٣٨٣,(    صايف األسهم واملسامهات يف املصارف واملؤسسات املالية

      ٨١٩,٣٢٧,٤٩٦,٢٩        ٢٩,٦٨٧,٥٥٨,٥٨٨      األساسية الخاصة األموال صافي
  :املساعد املال رأس بنود
  بالقيمة مالية موجودات يف االستثمارت من احملققة غري األرباح صايف  
      ٧٢٣,٠٩٩,٨٠٩        ٢٣٣,٨٩٥,٠٦٤      منها %٥٠ خصم بعد العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    
  املؤونات املكونة لقاء اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتعرضات   
      ٠٠٢,١,١١٠,٣١٧        ١,٢٨٠,١٢٦,٧٣٧      *** املصنفة ضمن املرحلتني األوىل والثانية    

      ٩,٠٠١,٨٣٣,٤١٧        ١,٥١٤,٠٢١,٨٠١      املساعدة اخلاصة األموال
      ٧١٠,٨٢٨,٢٩,٣٢٩        ٣١,٢٠١,٥٨٠,٣٨٩      )التنظيمي المال رأس( الخاصة األموال صافي

      ٨٨,٨٢٥,٣٧٥,٩٦٣        ١٠٢,٤١٠,١٣٨,٩٢٣      باملخاطر املرجحة املوجودات
    ٨,٣٤٦,٧٩٧,٩٤٩      ٨,٤٠١,٨٤١,٩٨٠      باملخاطر املرجحة امليزانية خارج حسابات
      ٢,٧٦٧,٤٨٠,٠٦٢        ٣,٦٣٤,٧٣٤,٣١٣      السوق خماطر

      ٨,١١٠,٣٨١,٥١٤        ١١,٠١٢,٨٥٩,٨٧٩      التشغيلية املخاطر
      ٥,٤٨٨١٠٨,٠٥٠,٠٣        ١٢٥,٤٥٩,٥٧٥,٠٩٥      اجملموع
      %٢٧,١٤          %٢٤,٨٧        (%) املال رأس كفاية نسبة
      %٢٥,٤٥          %٢٣,٦٦        ( % ) األساسي املال رأس كفاية نسبة
      %٩٢,٤٠          %٩٣,٨٥        (%) امللكية حقوق إمجايلإىل  األساسي املال رأس نسبة
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  امللكية للجهة غري املسيطرة إىل بنود رأس املال األساسي اخلاص باملصرف لدى احتساب نسب كفاية رأس املال.مت إضافة بنود حقوق   *

ا مبوجب أحكام   ** مت ختفيض قيمة املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة واليت انتهت املهلة املسموح للمصرف االحتفاظ 
اخلاصة الصافية للمصرف لدى احتساب النسب االحرتازية احملددة بقرارات جملس النقد والتسليف كافة بناًء على قرار  القوانني النافذة، من األموال
  .٤/م ن/ ب٥٩٧مصرف سورية املركزي رقم 

ة ضمن املرحلتني فعرضات املصناملكونة لقاء اخلسائر االئتمانية املتوقعة للت ملؤونات/م ن) يتم االعرتاف با٤مبوجب قرار جملس النقد التسليف رقم (  ***
ا ضمن هذه األموال، مضاف خصصاتاألوىل والثانية ضمن األموال اخلاصة املساندة، وذلك على أال تتجاوز قيمة امل ها رصيد حساب إلي اً املعرتف 

حملتسبة وفقاً لتعمليمات كفاية األموال من املوجودات املرجحة مبخاطر االئتمان ا %١,٢٥(حال وجوده)، ما نسبته  االحتياطي العام ملخاطر التمويل
  اخلاصية الصافية.

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

  .٢٠٠٧) الصادر عام ٤/م ن/ب٢٥٣احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم (
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  المطلوباتو  الموجودات استحقاقات تحليل  -٦٤

  :٢٠١٩األول  كانون ٣١ يف كما تسويتهاأو  السرتدادها املتوقعة للفرتة وفقاً  واملطلوبات املوجودات حتليل التايل اجلدول يبني
  :املوحد املايل الوضع بيان داخل بنود

    المجموع      سنة من أكثر      سنة لغاية    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل    الموجودات  
    ٩٦,٥٧١,٧٠٣,٧٢٠    ١٣,٢٠٢,٩٠٩,٨٨٦    ٨٣,٣٦٨,٧٩٣,٨٣٤  املركزي سورية مصرف لدى أرصدةو  نقد

    ٦٢,١٩٢,١٣٤,٨٠٢  )  ٢,٥٧٢,٤٤٣,٧٤٠(    ٦٤,٧٦٤,٥٧٨,٥٤٢  مصارف لدى أرصدة
    ٣٩,٦٤٦,٠١٧,٨٦٨    ١,٧٧٦,١٢٢,٠٩٩    ٣٧,٨٦٩,٨٩٥,٧٦٩  مصارف لدى إيداعات

    ٧١٢,٠٥٣,٠٤٩    ٧١٢,٠٥٣,٠٤٩    -    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
    ٩٨,٦٣٩,٣٣٩,٤٣٧    ٤٩,٩١١,٦١٦,١٨٢    ٤٨,٧٢٧,٧٢٣,٢٥٥  املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف

    ٣,٠٤٧,٥٣٧,٤٨٣  )  ٥٤,٦٥٦,٧٩٧(    ٣,١٠٢,١٩٤,٢٨٠  بالكلفة املطفأة مالية موجودات
    ٨٥٣,١٣٦,٢٤٣    ٨٥٣,١٣٦,٢٤٣    -    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مالية موجودات

    ٦٢٠,٣٨٣,٢٢٩    ٦٢٠,٣٨٣,٢٢٩    -    استثمارات يف شركات حليفة
    ٥٩٤,٣٩٦,٩٢٣    ٥٩٤,٣٩٦,٩٢٣    -    حقوق استخدام األصول املستأجرة

    ١١,٢٥٣,٩٩٤,٢٧٣    ١١,٢٥٣,٩٩٤,٢٧٣    -    ثابتة موجودات
    ٧٥٣,٤٠٣,٩٥٢    ٧٥٣,٤٠٣,٩٥٢    -    ملموسة غري موجودات
    ١٤٩,٩٥٠,٤٧١    ١٤٩,٩٥٠,٤٧١    -    مؤجلة ضريبية موجودات
    ٣,٦٩٥,٢٩١,٠١٣    ٦٦٤,١٩٢,٠٠٢    ٣,٠٣١,٠٩٩,٠١١  أخرى موجودات

    ٢,٧٩١,١١٤,٧٤٣    ٢,٧٩١,١١٤,٧٤٣    -    املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة
    ٣٢١,٥٢٠,٤٥٧,٢٠٦    ٨٠,٦٥٦,١٧٢,٥١٥    ٢٤٠,٨٦٤,٢٨٤,٦٩١  املوجودات جمموع  
  المطلوبات  
    ٤,٦١٠,٣٤٨,٦٢٠    -      ٤,٦١٠,٣٤٨,٦٢٠  مصارف ودائع
  ٢٥٩,٦٣١,٣٠٨,٨٢٧    ٢٥٦,٦٧٧,٧٨٠    ٢٥٩,٣٧٤,٦٣١,٠٤٧  الزبائن ودائع

    ١٢,٢٧٢,٢٢٤,٦٢٤    -      ١٢,٢٧٢,٢٢٤,٦٢٤  نقدية تأمينات
    ٤,٧٧٠,٧٤٢,٦١٢    ٤,٧٧٠,٧٤٢,٦١٢    -    متنوعة خمصصات

    ٥٩,٦٣٣,٦٩٣    ٥٩,٦٣٣,٦٩٣    -    تأجريالتزامات عقود ال
    ٥١٩,٠٦٠,٤٨٢    ٥١٩,٠٦٠,٤٨٢    -    الدخل ضريبة خمصص
    ٨,٠٢٣,٧٨٤,٩٢٩    ١٣,٨١٦,٣٦٨    ٨,٠٠٩,٩٦٨,٥٦١  أخرى مطلوبات

    ٢٨٩,٨٨٧,١٠٣,٧٨٧    ٥,٦١٩,٩٣٠,٩٣٥    ٢٨٤,٢٦٧,١٧٢,٨٥٢  املطلوبات جمموع  

    ٣١,٦٣٣,٣٥٣,٤١٩    ٧٥,٠٣٦,٢٤١,٥٨٠  )    ٤٣,٤٠٢,٨٨٨,١٦١  (  الصايف
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  :٢٠١٨األول  كانون ٣١ يف كما تسويتهاأو  السرتدادها املتوقعة للفرتة وفقاً  واملطلوبات املوجودات حتليل التايل اجلدول يبني
  :املوحد املايل الوضع بيان داخل بنود

    المجموع      سنة من أكثر      سنة لغاية    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل    الموجودات  
    ١١٣,٧٨٦,٨٥١,٠٥٢    ١٢,٧٥٠,١٥٨,٢١٨    ١٠١,٠٣٦,٦٩٢,٨٣٤  املركزي سورية مصرف لدى أرصدةو  نقد

    ٢٢,٤١٢,٤٥٧,٢٧٨    -      ٢٢,٤١٢,٤٥٧,٢٧٨  مصارف لدى أرصدة
    ٧٠,٢٠٧,٦٠٩,٦٤٢    ١٠,٩٨١,٥٢١,٧٨٥    ٥٩,٢٢٦,٠٨٧,٨٥٧  مصارف لدى إيداعات

    ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩    ١٣٧,٧٧٢,٧٣٩    -    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر
    ٧٥,٩٩٢,٨٠٤,٩٤٢    ٣٧,٣٣٩,٤٩٨,٩٢٤    ٣٨,٦٥٣,٣٠٦,٠١٨  املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف

    ٤,٩٧٠,٤٧١,٣٥١    ١,٠٥٣,٠٩٠,٦٢٥    ٣,٩١٧,٣٨٠,٧٢٦  بالكلفة املطفأة مالية موجودات
    ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨    ١,٩٥٠,٧١٦,٢٨٨    -    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مالية موجودات
    ٧,٨٣٩,٦١٣,٥٦٨    ٧,٨٣٩,٦١٣,٥٦٨    -    ثابتة موجودات
    ٧١٣,٣٩١,٥٩٧    ٧١٣,٣٩١,٥٩٧    -    ملموسة غري موجودات
    ١٧,٢٨٩,٥٤١    ١٧,٢٨٩,٥٤١    -    مؤجلة ضريبية موجودات
    ٣,٥٤٦,٨٨١,٩٥٤    ١,٢٠٩,٩٦٢,١٠٤    ٢,٣٣٦,٩١٩,٨٥٠  أخرى موجودات

    ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣    ٢,٦٤١,١١٤,٧٤٣    -    املركزي سورية مصرف لدى جممدة وديعة
    ٣٠٤,٢١٦,٩٧٤,٦٩٥    ٧٦,٦٣٤,١٣٠,١٣٢    ٢٢٧,٥٨٢,٨٤٤,٥٦٣  املوجودات جمموع  
  المطلوبات  
    ٤,٦٤٢,٣٨٠,٥٠٦    -      ٤,٦٤٢,٣٨٠,٥٠٦  مصارف ودائع
    ٢٤٩,٤٨٨,١١٠,٧١٩    ٤٢٢,١٩٣,٣٨٨    ٢٤٩,٠٦٥,٩١٧,٣٣١  الزبائن ودائع

    ٤,٥٩١,٢٥٥,٠٦٠    -      ٤,٥٩١,٢٥٥,٠٦٠  نقدية تأمينات
    ٦,٠٤٤,٣٩٥,١٤٧    ٦,٠٤٤,٣٩٥,١٤٧    -    متنوعة خمصصات
    ١,٢٧١,٤٧٨,٦٠٠    ١,٢٧١,٤٧٨,٦٠٠    -    الدخل ضريبة خمصص
    ٣٨,٤٢٢,١٦٠,١٧    ٤١٤,٠٥٩,٨٧    ٩٨,٤٠٨,١٠٠,٢٩  أخرى مطلوبات

    ٢٧٤,٤٥٩,٧٨٠,٢٠٥    ٧,٧٥٢,١٢٧,٠٠٩    ٦٢٦٦,٧٠٧,٦٥٣,١٩  املطلوبات جمموع  

    ٢٩,٧٥٧,١٩٤,٤٩٠    ٦٨,٨٨٢,٠٠٣,١٢٣  )    ٣٩,١٢٤,٨٠٨,٦٣٣  (  الصايف
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  )اسمية قيمة( الميزانية خارج محتملة والتزامات ارتباطات  -٧٤
  يتكون هذا البند ممايلي :

    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في         كانون األول  ٣١كما في         
    (معّدلة) ٢٠١٨          (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          .س.ل          .س.ل          
  ):امسية قيمة( ائتمانية والتزامات ارتباطات -أ

  نيابة عن الزبائن تعهدات  
    ٩٥,٧٦٦,٣٨٨        ٩,٦٨٣,٧٩٣        ٩,٤٩٧,٠١٣    قبوالت  
  كفاالت  
   ٢,٧٣١,٧١٨,٥٦٤        ٢,٧٨١,٢٧٧,٠٣٢        ٢,٠٢٦,٥٧١,٢٥٥    أولية    
    ٣٥٣,٩٤٥,٣٣٥        ٤٣٩,٦٦٣,٤٠٠        ٢٧٧,٠٣٨,٥١٢    نقدية    
    ٧,٤٩٧,٤٤٨,٦١٥        ٨,٤٥٩,٨٨٠,٧٦٤        ١٠,٤٩٤,٢٠٨,٩٢٦    )تنفيذ حسن( ائية    
      تعهدات نيابة عن مصارف  
  كفاالت  
   ٥٣,٦٥٢,٦٨٩        ٨,٨٤٣,٧٦٠        ٨,٦٧٣,١٨٣    أولية    
    ٤٧٧,١٩١,٠٠٦        ٤٠٢,٥٣٥,٩٧٩        ٢٩٦,٩٠٨,٩٥٣    نقدية    
    ١٢,٠٣٣,٧٤٣,٢٠٦        ١١,٦٢٤,٩٦٢,٨٢٥        ١٠,٤٥٦,١٩٤,٣٥١    )تنفيذ حسن( ائية    
    ١,٣١٩,٦٩٣,٣٢٥        ١,٢٥٨,٢٤٣,٧٣٩        ٩٣٧,١٢٦,٧٩٧    تعهدات تصدير    
  مستغلة غري مباشرة ائتمانية تسهيالت سقوف  
    -          ٥,٥٦٦,٥٣٥        ٤٨٧,٧١١,٤٨٥    مدينة جارية حسابات    
    ١٤٥,٥٥٠,٠٠٠        -          -      خمصومة سندات    
    ٧,٤٠٢,٠٥١,٠٩٤        ١٨,٣٠٥,٦١٢,٩٦٨        ١٠,٧٩٤,٤٣١,٥٩٠    قروض    
    ٣,٧٨١,٢٩٣,٢٣٦        ١٠,٧٥٤,٦٣٢,٣٩٦        ٧,٧٦٥,٦٠٢,٢٧٢    مستغلة غري مباشرةغري  ائتمانية تسهيالت سقوف  
    ١٠,٩٢٢,٧٣٠,٠٠٠        ٢٠,٩٢٦,٠٨٠,٠٠٠        ١٨,٥٦٧,٩٤٠,٠٠٠    عقود مقايضة العمالت  

        ٤٦,٨١٤,٧٨٣,٤٥٨        ٧٤,٩٧٦,٩٨٣,١٩١        ٦٢,١٢١,٩٠٤,٣٣٧    
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    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في         
    (معّدلة) ٢٠١٨          (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          .س.ل          .س.ل          
  :تعاقدية التزامات -ب
    ٩,٤٦٥,٧٠٠        ٨,٨٩٢,٤٩٧        -      سنة خالل تستحق تشغيلية إجيارات عقود  
  من تستحق تشغيلية إجيارات عقود  
    ٤٧,٣٧٠,٣٤٥        -          -      سنوات مخسإىل  سنة    
  خالل تستحق تشغيلية إجيارات عقود  
    ٣٦,١٥٠,٢٢٥        -          -      سنوات مخس من أكثر    

          -        ٩٢,٩٨٦,٢٧٠        ٨,٨٩٢,٤٩٧    

  .املصرف فروع إجيار عقود التشغيلية اإلجيار عقود متثل

  
  أرقام المقارنة  -٤٨

لتتناسب مع أرقام التصنيف للسنة املنتهية  ٢٠١٨كانون األول   ٣١اآلخر للسنة املنتهية يف  املوحد بيان الدخلمت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة يف 
 وذلك كما يلي: ٢٠١٩كانون األول   ٣١يف 

    ٨٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في       
    إعادة التصنيفبعد       قبل إعادة التصنيف      
    ل.س.      ل.س.      

  )  ٣٣٨,٦١٨,٤٠٣(  )    ١٢٠,٦١٨,٤٠٣(  خسائر ائتمانية متوقعة لتعرضات املصارفخمصص  مصروف
  )  ٦٧,٢١١,٩٧٦(  )    ٢٨٦,٣٠٨,٩٧٦(  مصروف خمصصات متنوعة

  ٧٨,٤٣١,٠٨٢        ٧٩,٥٢٨,٠٨٢    إيرادات أخرى

  .٢٠١٨كانون األول   ٣١مل ينتج عن إعادة التصنيف أي أثر على حقوق امللكية وصايف األرباح كما يف وللسنة املنتهية يف 
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  أحداث الحقة  -٩٤

)، حيث سبب هذا احلدث اضطرابات واسعة النطاق COVID-19اجتاحت العامل جائحة فريوس كورونا ( الحقًا لتاريخ إعداد البيانات املالية،
شطة التشغيلية نلألعمال، وانعكس سلباً على النشاط االقتصادي ملعظم الشركات واملنشآت، بناًء على تقييم اإلدارة، ال ميكن التتبؤ بتأثري ذلك على األ

  .تصادي املستمرة، وبالتايل ال ميكن تقدير قيمة هذا األثر بشكل موثوق يف تاريخ املوافقة على إصدار البيانات املاليةللمصرف يف حالة عدم اليقني االق

ري املؤكدة على تلك غيف احلالة الراهنة النتشار الفريوس، فإن حتديد املبالغ الدفرتية لبعض األصول وااللتزامات يتطلب تقديراً آلثار األحداث املستقبلية 
اية فرتة التقرير واليت قد يسببها هذا الوباء.من احملتمل أن تتطلب النتائج اليت ختتلف عن االفرتاضات احلا ية خالل الفرتات لاألصول وااللتزامات يف 

ذه التأثريات يف الفرتات الالحقة عن ه الالحقة إلعداد البيانات املالية، تعديالً ذا أمهية نسبية على املبلغ الدفرتي لألصل أو االلتزام املتأثر وسيتم اإلفصاح
  بعد أن تستكمل اإلدارة تقييمها لتأثري هذا احلدث على عمليات املصرف واختاذ اإلجراءات املناسبة.

  
  القضايا المقامة على المصرف  -٥٠

دارة حسب رأي اإل) ٢١اح رقم (إيضها مت تكوين املخصصات الالزمة مقابلتتم متابعتها من قبل حمامي املصرف و  املصرفمت رفع عدة قضايا على 
  واملستشار القانوين للمصرف.


