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موضوع ونشاط املصرف

املصعرف الدويل للتجارة والتمويل (املصعرف) بو شعركة مسعامهة مغفلة عامةل مت سعيسعا يف  4كانون األول  2003مبوجب القرار ر /231ح بتاريخ 23
أاير  2004و ت السع ععجل التجاري ر  13885ومبوجب انون املصع ععارف ر  28لعام  2001ويف سع ععجل املصع ععارف ت الر  10بوصع ععفا مصع عرفاً
خاصاً .اختت املصرف مركزاً رايساً لا يف دمشق – سورية.
سن املصرف برأمسال مقدارع  1.500.000.000لرية سورية موزع عل ثالثة ماليني سه بقيمة امسية  500لرية سورية للسه الواحدل و د متت زايدة
رأس املال ليص ععل إىل  3.000.000.000لرية س ععورية بنهاية عام  2007موزع عل س ععتة ماليني س ععه بقيمة امسية  500لرية س ععورية للس ععه الواحدل كما
متت زايدة رأس املال ليص ععل إىل  5.000.000.000لرية س ععورية خالل ش ععهري نيس ععان وأاير من عام  2010موزعة عل عش ععرة ماليني س ععه بقيمة امسية
 500لرية سورية للسه الواحدل و د مت إدرال أسه املصرف يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ  2نيسان .2009
بتاريخ  19حزيران  2011مت تعديل القيمة االمسية للس ع ععه احلايل لتص ع عإلح  100لرية س ع ععورية بدالً من  500لرية س ع ععورية مبا يتفق مع احكام الفقرة / 3 /
من املادة  / 91 /من انون الشع ععركات اجلديد الصع ععادر ابملرسع ععوم التش ع عريعي ر  / 29 /لعام  2011ليص ع عإلح رأس املال  5.000.000.000لرية سع ععورية
موزع عل مخسني مليون سه بقيمة امسية  100لرية سورية للسه الواحد.
مبوجب رار اايئة العامة العادية وغري العادية ملس ععامهي املص ععرف بتاريخ  31أاير  2012متت املوافقة عل زايدة رامسال املص ععرف مبقدار 250.000.000
لرية سععورية عن طريق توزيع أسععه اانية بوا ع سععه لكل من لك  20سععه ل أي بوا ع  2.500.000سععه و د أودعت أسععه الزايدة يف مركز املقاصععة
واحلفظ املركزي يف س ع ع ععوق دمش ع ع ععق لألوراق املالية بتاريخ  4أيلول  2012ليص ع ع عإلح رأس املال  5.250.000.000لرية س ع ع ععورية موزع عل 52.500.000
سه بقيمة  100لرية سورية للسه الواحد بنهاية عام .2012
بتاريخ  22حزيران  2021وافقت اايئة العامة للمس ععامهني عل مقرتح زايدة رأس املال عن طريق توزيع أس ععه اانية من خالل ض ع األرابح املدورة بقيمة
 3.150.000.000لرية سورية ليصإلح رأس املال  8.400.000.000لرية سورية.
تلك بنك اسسع ععكان للتجارة والتمويل – األردن أسع ععه بنس ع عإلة  %49.06من رأمسال املصع ععرفل ويت توحيد الإلياتت املالية للمصع ععرف مع الإلياتت املالية
لإلنك اسسكان للتجارة والتمويل يف األردن.
يساب املصرف بنسإلة  %85من رأمسال شركة املركز املايل الدويل للوساطة املالية والإلالغ  100.000.000لرية سورية.
يقوم املص ععرف بتقدد عدة أنش ععطة وخدمات مص ععرفية من خالل مركزع الرايس ععي وفروعا الواحد والثالثني املرخص ععة يف دمش ععق (ش ععارع الإلاكس ععتانل احلجازل
فندق داما روزل خمي الريموكل مشروع دمرل احلريقةل املزةل القصاعل التجارةل شارع الفردوسل برزةل أبو رمانة) وري دمشق (حوش بالسل دومال جرماتل
الزبدان) وحلب (ش ععارع امللك فيص ععلل فندق الش عرياتونل اجلميليةل ش عهإلا مولل الش ععيخ ار) وقص وطرطوس والالذ ية وقاع ودرعا واحلس ععكة والس ععويدا
والقامشلي ودير الزور وحمردة.
كما مت احلصول عل املوافقات الالزمة الفتتاح فرع يف عدرا الصناعيةل إال أنا مت ايقاف االفتتاح بسإلب الظروف احلالية.
- 10 -

استمر إغالق فروع الإلنك التالية مو تاً خالل العام :دومال ديرالزورل حلب الشيخ ارل حلب الشهإلا مولل خمي الريموكل احلسكةل درعال وفرع الزبدان.
إن أس ع ع ع ععه املص ع ع ع ععرف الدويل املص ع ع ع ععرف الدويل للتجارة والتمويل مدرجة يف س ع ع ع ععوق دمش ع ع ع ععق لألوراق املاليةل و د بلغ س ع ع ع عععر اسغالق للس ع ع ع ععه يف الس ع ع ع ععوق
 899.97لرية سورية بتاريخ  31آذار ( 2021آخر يوم تداول يف سوق دمشق لألوراق املالية).
متعت املوافقعة عل املعلومعات املعاليعة املرحليعة املوجزة لفرتة الثالثعة أشع ع ع ع ع ع ععهر املنتهيعة يف  31آذار ( 2022غري معد قعة) من إلعل الن إدارة املصع ع ع ع ع ع ععرف بتعاريخ
 22أاير  2022يف جلستا ر  /2/وبي ليست خاضعة ملوافقة اايئة العامة للمسامهني.
-2

تطإليق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

أ -أب السياسات احملاسإلية
إن السياسات احملاسإلية املتإلعة يف اعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة متماثلة مع السياسات احملاسإلية اليت مت اتإلاعها يف إعداد القواا املالية للسنة
املنتهية يف  31كانون األول  . 2021ومع ذلكل تع اتإلعاع معايري التقارير املالية الدولية املعدلة التالية واليت أصإلحت سارية املفعول للفرتات املالية اليت
تإلدأ يف أو بعد أول كانون الثان 2022ل واليت مل توثر بشكل جوبري عل املإلالغ واسفصاحات الواردة يف املعلومات املالية املرحلية املوجزة:
تعديالت عل املعيار الدويل للتقارير املالية ر ( – )3مرجع سطار املفابي
ُ ِّدث التعديالت املعيار الدويل للتقارير املالية ر  3حبيث يشري إىل اسطار املفابيمي لسنة  2018بدالً من إطار سنة  .1989كما أهنا تضي إىل
املعيار الدويل للتقارير املالية ر  3متطلإلاً يتعلق اباللتزامات احملددة ضمن نطاق معيار احملاسإلة الدويل ر 37ل وبو أن تطإلق املنشلة املستحوذة معيار
احملاسإلة الدويل ر  37لتحديد ما إذا كان بناك التزام اا يف اتريخ االستحواذ نتيجة ألحداث سابقة .ابلنسإلة للضريإلة اليت ستندرل ضمن نطاق
تفسري جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية ر  :21الرسومل تطُإلق املنشلة املستحوذة تفسري جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية ر  21لتحديد ما إذا
كان احلدث امللزم التي نتج عنا التزام بسداد الضريإلة د و ع حبلول اتريخ االستحواذ.
وأخرياًل تضي التعديالت بيا ًت صرحيًا أبن املنشلة املستحوذة ال تعرتف ابملوجودات احملتملة املستحوذ عليها يف اندمال األعمال.
تعديالت عل معيار احملاسإلة الدويل ر  - 37العقود املثقلة  -تكلفة الوفا ابلعقد
تنص التعديالت أن متكلفة الوفا م ابلعقد تشمل مالتكالي اليت تتعلق مإلاشرة ابلعقدم .تتكون التكالي املتعلقة مإلاشرة ابلعقد من التكالي اسضافية
للوفا هبتا العقد (عل سإليل املثال العمالة املإلاشرة أو املواد املإلاشرة) وتوزيع التكالي األخرى اليت تتعلق مإلاشرة بتنفيت العقد (عل سإليل املثال توزيع
مصاري االستهالك ألحد بنود املمتلكات واآلالت واملعدات املستخدمة يف الوفا العقد).
تطإلق التعديالت عل العقود اليت مل ت ِّ املنشلة فيها بكافة التزاماهتا كما يف بداية فرتة التقرير السنوي اليت تطإلق فيها املنشلة التعديالت للمرة األوىل.
ال يت تعديل أر ام املقارنة .وبدالً من ذلكل يتعني عل املنشلة االعرتاف ابألثر الرتاكمي لتطإليق التعديالت مإلدايًا كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرابح
املدورة أو أي بند آخر من بنود حقوق امللكيةل كما بو مالا ل يف اتريخ التطإليق األويل.
تعديالت عل معيار احملاسإلة الدويل ر ( )16املمتلكات واآلالت واملعدات  -املتحصالت إلل االستخدام املقصود.
متاحا لالستخدام من تكلفة أي بند من
ال تسمح التعديالت خبص أي عاادات تجتة من بيع األصناف اليت مت إنتاجها إلل أن يصإلح بتا األصل ً
بنود املمتلكات واآلالت واملعداتل أي العاادات احملققة أثنا إحضار األصل إىل املو ع واحلالة التشغيلية الالزمة لا س از األعمال ابلطريقة اليت
تستهدفها اسدارة .وابلتايلل تعرتف املنشلة بعاادات تلك املإليعات إىل جانب التكالي ذات الصلة ضمن الربح أو اخلسارة .وتقين املنشلة تكلفة بتع
الإلنود وفقا ملعيار احملاسإلة الدويل ر ( )2ماملخزون .م
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توضح التعديالت أيضا معىن ماختإلار ما إذا كان األصل يعمل بشكل سلي م .وحيدد معيار احملاسإلة الدويل ( )16ذلك عل أنا تقيي ملا إذا كان األدا
الفين واملادي لألصل كن استخداما يف إنتال أو توريد السلع أو اخلدمات أو جريبا لآلخرين أو ألغراض إدارية.
وإذا مل يت عرضها بشكل منفصل يف اامة الدخل الشاملل ينإلغي أن تفصح القواا املالية عن يمة العاادات والتكلفة املدرجة يف الربح أو اخلسارة واليت
تتعلق بإلنود منتجة وليست إحدى خمرجات األنشطة االعتيادية للمنشلةل وأي بند (بنود) يتضمن تلك العاادات والتكلفة يف اامة الدخل الشامل.
تطإلق التعديالت أبثر رجعيل ولكن فقط عل بنود املمتلكات واآلالت واملعدات اليت مت إحضاربا إىل املو ع واحلالة التشغيلية الالزمة اا س از األعمال
ابلطريقة اليت تستهدفها اسدارة يف أو بعد بداية الفرتة األوىل املعروضة يف القواا املالية اليت تطإلق فيها املنشلة التعديالت للمرة األوىل.
ينإلغي عل املنشلة االعرتاف ابألثر الرتاكمي للتطإليق األويل للتعديالت كتعديل عل الرصيد االفتتاحي لألرابح املدورة (أو أي بند آخر من بنود حقوق
امللكيةل كما بو مالا ) يف بداية تلك الفرتة األوىل املعروضة.
التحسينات السنوية للمعايري الدولية للتقارير املالية 2020- 2018

املعيار الدويل للتقارير املالية ر ( - )1تطإليق املعايري الدولية للتقارير املالية ألول مرة
يقدم التعديل إعفا ً إضافيًا للشركة التابعة اليت تصإلح أول شركة تطإلق التعديل بعد شركتها األم فيما يتعلق ابحملاسإلة عن فروق الرتمجة املرتاكمة .نتيجة
اتا التعديلل كن اآلن للشركة التابعة اليت تستخدم اسعفا املنصومل عليا يف الفقرة (د  16.أ) ضمن املعيار الدويل للتقارير املالية ر ( )1أن ختتار
أيضا ياس فروق الرتمجة الرتاكمية جلميع العمليات األجنإلية ابلقيمة الدفرتية اليت سيت إدراجها يف القواا املالية للشركة األم ل بنا ً عل اتريخ انتقال
ً
الشركة األم إىل تطإليق املعايري الدولية للتقارير املاليةل إذا مل يت إجرا تعديالت عل إجرا ات التوحيد واآلاثر املرتتإلة عل اندمال األعمال اليت
استحوذت الشركة األم من خالاا عل الشركة التابعة .يتُاح للشركة الزميلة أو املشروع املشرتك خيار مماثل ابالستفادة من اسعفا املنصومل عليا يف
الفقرة (د  16.أ).

املعيار الدويل للتقارير املالية ر  :9األدوات املالية
يوضح التعديل أنا عند تطإليق اختإلارم  10يف املئةم لتحديد ما إذا كان ينإلغي عدم االعرتاف اباللتزام املايلل تقوم املنشلة بتضمني الرسوم املدفوعة أو
املستلمة فقط بني املنشلة (املقرتض) واملقرضل مبا يف ذلك الرسوم املدفوعة أو املستلمة سوا من املنشلة أو املقرض نيابةً عن الغري .يطُإلق التعديل أبثر
مستقإللي عل التعديالت واملإلادالت اليت دث يف أو بعد التاريخ التي تطإلق فيا املنشلة التعديل للمرة األوىل.

معيار احملاسإلة الدويل ر  - 41الزراعة
يلغي التعديل متطلب معيار احملاسإلة الدويل ر ( )41للمنشآت الستإلعاد التدفقات النقدية للضرااب عند ياس القيمة العادلة .يعمل بتا عل
موا مة ياس القيمة العادلة يف معيار احملاسإلة الدويل ( )41مع متطلإلات املعيار الدويل للتقارير املالية ر ()13ل ياس القيمة العادلةل الستخدام
التدفقات النقدية املتسقة داخليا ومعدالت اخلص ومتكني امل ِّ
عدين من ديد ما إذا كانوا سيستخدمون التدفقات النقدية ومعدالت اخلص إلل خص
ً
ُ
الضرااب أو بعد الضريإلة ومعدالت اخلص ألفضل سعر عادل لقياس القيمة.
يت تطإليق التعديل أبثر مستقإلليل أي لقياس القيمة العادلة يف أو بعد التاريخ التي تقوم فيا املنشلة بتطإليق التعديل.
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ب -معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد:
مل تطإلق الشركة املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة أدتع الصادرة لكن غري سارية املفعول بعد كما بتاريخ القواا املالية كما يلي:
سارية املفعول للفرتات
املعايري اجلديدة واملعدلة
السنوية اليت تإلدأ يف أو بعد
املعيار الدويل للتقارير املالية ( ) 17عقود التلمني (مبا يف ذلك تعديالت حزيران  20۲۰عل املعيار يت يت تطإليق التعديالت أبثر رجعي للفرتات
السنوية اليت تإلدأ يف أو بعد أول كانون
تطإليق التعديالت أبثر الدويل للتقارير املالية ()17
الثان 2023ل ما مل يكن ذلك غري
حيدد املعيار الدويل للتقارير املالية ( )17مإلادئ االعرتاف بعقود التلمني و ياسها وعرضها واسفصاح عنها
عمليل ويف بتع احلالة يت تطإليق هنج
وحيل حمل املعيار الدويل للتقارير املالية ( )4عقود التلمني.
يستعرض املعيار الدويل للتقارير املالية ( )17منوذجا عامال يت تعديلا لعقود التلمني مع ميزات املشاركةل األثر الرجعي املعدل أو هنج القيمة العادلة
ً
املوصوف عل أنا هنج الرسوم املتغرية .يت تإلسيط النموذل العام إذا مت استيفا معايري معينة عن طريق
ياس االلتزام ابلتغطية املتإلقية ابستخدام هنج ختصيص األ ساط.
يستخدم النموذل العام االفرتاضات احلالية لتقدير املإللغ والتو يت وعدم التلكد من التدفقات النقدية
املستقإللية ويقين بشكل صريح تكلفة عدم التلكد .أيخت يف االعتإلار أسعار الفاادة يف السوق و ثري
خيارات وضماتت حاملي الواثاق.
يف حزيران ۲۰۲۰ل أصدر اعلن تعديالت عل املعيار الدويل للتقارير املالية ( )17ملعاجلة املخاوف
و دايت التنفيت اليت مت ديدبا بعد نشر املعيار الدويل للتقارير املالية ( .)17توجل التعديالت اتريخ
التطإليق األويل للمعيار الدويل للتقارير املالية ر (( )۱۷متضمنا التعديالت) إىل فرتات إعداد التقارير
السنوية اليت تإلدأ يف أو بعد أول كانون الثان  .2023ويف الو ت نفسال أصدر اعلن متديدا لإلعفا
املو ت من تطإليق املعيار الدويل سعداد التقارير املالية ر (( )۹تعديالت عل املعايري الدولية سعداد
التقارير املالية ( ))4اليت متدد اتريخ انتها اسعفا الثابت واملو ت من تطإليق املعيار الدويل للتقارير املالية
ر  9يف املعيار الدويل للتقارير املالية  4إىل فرتات التقارير السنوية اليت تإلدأ يف أو بعد أول كانون الثان
.۲۰۲۳
لغرض متطلإلات االنتقالل يكون اتريخ التطإليق األويل بو بداية فرتة إعداد التقارير السنوية اليت تطإلق
فيها املنشلة املعيار للمرة األوىلل ويكون اتريخ االنتقال بو بداية الفرتة اليت تسإلق مإلاشرة اتريخ التطإليق
األويل.
تعديالت عل املعيار الدويل للتقارير املالية ر ( )10ومعيار احملاسإلة الدويل ر ( :)۲۸بيع أو مشاركة
املوجودات بني مستثمر وشركتا الزميلة أو مشروعا املشرتك.
إن التعديالت اليت أجريت عل املعيار الدويل للتقارير املالية ر ( )10وعل معيار احملاسإلة الدويل ر
( )۲۸تعاجل احلاالت اليت يكون فيها بيع أو مسامهة أبصول بني املستثمر وشركتا الزميلة أو مشروعا
املشرتك .تنص التعديالت ديداً عل أن األرابح أو اخلساار الناجتة عن فقدان السيطرة عل الشركة
التابعة اليت ال تنطوي عل نشاط جتاري يف معاملة مع شركة زميلة أول مشروع مشرتك واليت يت معاجلتها
حماسإليا ابستخدام طريقة حقوق امللكيةل يت االعرتاف هبا ضمن ربح أو خسارة الشركة األم فقط يف
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مل حيدد اتريخ السراين نسمح ابلتطإليق
املإلكر

حدود حصص املستثمرين من غري ذوي العال ة يف تلك الشركة الزميلة أو املشروع املشرتك .وابملثلل فإن
األرابح واخلساار الناجتة عن إعادة ياس االستثمارات احملتفظ هبا يف أي شركة اتبعة سابقة (واليت أصإلحت
شركة زميلة أو مشروع مشرتك يت احملاسإلة عنها ابستخدام طريقة حقوق امللكية) يت االعرتاف هبا ضمن
ربح أو خسارة الشركة األم السابقة فقط يف حدود حصص املستثمرين من غري ذوي العال ة يف الشركة
الزميلة اجلديدة أو املشروع املشرتك اجلديد.
تطإلق التعديالت أبثر رجعي عل الفرتات
تعديالت عل معيار احملاسإلة الدويل ر (- )1تصني االلتزامات كمتداولة أو غري متداولة
إن التعديالت اليت أجريت عل معيار احملاسإلة الدويل ر ( )۱توثر فقط عل عرض االلتزامات يف اامة السنوية اليت تإلدأ يف أو بعد أول كانون
الثان 2023ل مع السماح ابلتطإليق
املركز املايل كمتداولة أو غري متداولة ولين عل يمة أو تو يت االعرتاف أبي أصل أو التزام أو إيرادات
املإلكر
أو مصاري ل أو املعلومات اليت مت اسفصاح عنها حول تلك الإلنود .توضح التعديالت أن تصني
االلتزامات كمتداولة أو غري متداولة يستند إىل احلقوق القاامة يف هناية فرتة التقريرل و دد أن التصني
ال يتلثر ابلتو عات حول ما إذا كانت املنشلة ستمارس حقها يف جيل تسوية االلتزامل كما توضح أن
احلقوق تعد اامة إذا مت االلتزام ابلتعهدات يف هناية فرتة التقريرل وتقدم تعريفا لع مالتسوية م لتوضح أهنا
تشري إىل ويل النقد أو أدوات حقوق امللكية أو األصول األخرى أو اخلدمات إىل الطرف املقابل.
تعديالت عل معيار احملاسإلة الدويل ( ) 1عرض القواا املالية وبيان املمارسة للمعايري الدولية سعداد
التقارير املالية ( )2إصدار األحكام النسإلية -اسفصاح عن السياسات احملاسإلية

أول كانون الثان ۲۰۲۳ل مع السماح
ابلتطإليق املإلكر ويت تطإليقا أبثر رجعي.

تغري التعديالت متطلإلات معيار احملاسإلة الدويل ( )۱فيما يتعلق ابسفصاح عن السياسات احملاسإلية .ال توي تعديالت بيان املمارسة ()2
تستإلدل التعديالت مصطلح م معلومات السياسة احملاسإلية اجلوبرية ممبصطلحم السياسات احملاسإلية عل املعايري الدولية سعداد التقارير املالية
ااامة“ .تعترب معلومات السياسة احملاسإلية مهمة إذا كانل عند النظر إليها جنإلا إىل جنب املعلومات عل اتريخ سراين أو متطلإلات انتقالية.
األخرى املدرجة يف القواا املالية للمنشلة من املتو ع بشكل معقول أن توثر عل القرارات اليت يتختبا
املستخدمون األساسيون للقواا املالية لألغراض العامة عل أساس تلك القواا املالية.
كما مت تعديل الفقرات الداعمة يف معيار احملاسإلة الدويل ر ( )1لتوضيح أن معلومات السياسة احملاسإلية
م اليت تتعلق ابملعامالت غري املادية أو األحداث أو الظروف األخرى غري مهمة وال يلزم اسفصاح عنها.
د تكون معلومات السياسة احملاسإلية جوبرية بسإلب طإليعة املعامالت ذات الصلة أو األحداث أو
الظروف األخرىل حىت لو كانت املإلالغ غري جوبرية .ومع ذلكل ليست كل معلومات السياسة احملاسإلية
املتعلقة ابملعامالت املادية أو األحداث أو الظروف األخرى بي جوبرية حبد ذاهتا .وضع الن املعايري
أيضا إرشادات وأمثلة لشرح وإثإلات تطإليق معملية األمهية النسإلية املكونة من أربع خطواتم املوضحة يف
بيان املمارسة ( )۲اخلامل ابملعايري الدولية سعداد التقارير املالية.
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تعديالت عل معيار احملاسإلة الدويل (- )8السياسات احملاسإليةل والتغيريات يف التقديرات احملاسإلية
واألخطا -تعري التقديرات احملاسإلية

أول كانون الثان 2023ل مع السماح
ابلتطإليق املإلكر

تستإلدل التعديالت تعري التقديرات احملاسإلية بتعري التغيري يف التقديرات احملاسإلية .مبوجب التعري
اجلديدل فإن التقديرات احملاسإلية بي م املإلالغ النقدية يف القواا املالية اليت ختضع لعدم التلكد من القياسم.
مت حتف تعري التغيري يف التقديرات احملاسإلية .ومع ذلكل احتفظ اعلن مبفهوم التغيريات يف التقديرات
احملاسإلية يف املعيار مع التوضيحات التالية:
•

ال يعترب التغيري يف التقدير احملاسد الناتج عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة تصحيحاً خلطل.

•

إن ثريات التغيري يف أحد املدخالت أو أسلوب القياس املستخدم لتطوير التقدير احملاسد بي
تغيريات يف التقديرات احملاسإلية إذا مل تكن تجتة عن تصحيح أخطا الفرتة السابقة.

أضاف اعلن مثالني ( 4و )5إىل اسرشادات اخلاصة بتنفيت معيار احملاسإلة الدويل ()8ل املصاحب
للمعيار .حتف اعلن مثاالً واحداً (مثال  )3ألنا د يسإلب ارتإلاكا يف ضو التعديالت.
تعديالت عل معيار احملاسإلة الدويل ( )12الضرااب -الضرااب املوجلة املتعلقة ابألصول وااللتزامات
الناشئة عن معاملة واحدة
تقدم التعديالت استثنا آخر من اسعفا من االعرتاف األويل .مبوجب التعديالتل ال تطإلق املنشلة
إعفا االعرتاف األويل للمعامالت اليت تودي إىل فروق مو تة ومتساوية خاضعة للضريإلة و ابلة للخص .
اعتمادا عل انون الضرااب املعمول بال د تنشل الفروق املو تة اخلاضعة للضريإلة واملقتطعة عند االعرتاف
األويل أبصل والتزام يف معاملة ال متثل اندمال أعمال وال توثر عل الربح احملاسد أو الربح اخلاضع للضريإلة
عل سإليل املثالل د ينشل بتا عند االعرتاف ابلتزام عقد اسجيار وما يقابلا من حق استخدام األصل
بتطإليق املعيار الدويل سعداد التقارير املالية ر  16يف اتريخ بد عقد اسجيار .بعد التعديالت عل
معيار احملاسإلة الدويل ر ()۱۲ل يتعني عل املنشلة االعرتاف ابملوجودات واملطلوابت الضريإلة املوجلة
ذات الصلةل مع إدرال أي أصل ضريد موجل خيضع ملعايري االسرتداد الواردة يف معيار احملاسإلة الدويل
ر ( .)۱۲يضي اعلن أيضا مثاالً توضيحيا ملعيار احملاسإلة الدويل ر ( )۱۲التي يوضح كيفية
تطإليق التعديالت .تنطإلق التعديالت عل املعامالت اليت دث يف أو بعد بداية أول فرتة مقارنة معروضة.
ابسضافة إىل ذلكل يف بداية أ رب فرتة مقارنةل تعرتف املنشلة مبا يلي:
• موجودات ضريإلية موجلة (إىل احلد التي يكون فيا من احملتمل توفر ربح خاضع للضريإلة كن يف
مقابلا استخدام الفرق املو ت القابل للخص ) والتزام ضريد موجل جلميع الفروق املو تة القابلة
للخص واخلاضعة للضريإلة املرتإلطة مبا يلي:
 حق استخدام املوجودات والتزامات اسجيار. إيقاف التشغيل واالستعادة واملطلوابت املماثلة واملإلالغ املقابلة املعرتف هبا كجز من تكلفةاألصل ذي الصلة
• األثر الرتاكمي للتطإليق األويل للتعديالت كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرابح املدورة (أو أي مكون
آخر من حقوق امللكيةل حسب اال تضا ) يف ذلك التاريخ.
- 15 -

أول كانون الثان ۲۰۲۳ل مع السماح
ابلتطإليق املإلكر

تتو ع اسدارة تطإليق بتع املعايري والتفسريات والتعديالت اجلديدة يف القواا املالية املوحدة املرحلية املوجزة للمجموعة عندما تكون ابلة للتطإليق واعتماد
بتع املعايري والتفسريات والتعديالت اجلديدة د ال يكون اا أي ثري جوبري عل القواا املالية املوحدة املرحلية املوجزة للمجموعة يف فرتة التطإليق األويل.
-3

السياسات احملاسإلية

إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسإلية
مت إعداد املعلومات املالية املوحدة املوجزة املرفقة وفقاً ملعيار احملاسع ع عإلة الدويل ر  34املتعلق ابلتقارير املالية املرحلية ووفقاً للقوانني املص ع ععرفية الس ع ععورية النافتة
وتعليمات و رارات الن النقد والتسلي
إن املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واسيضاحات املطلوبة للإلياتت املالية السنويةل كما أن نتااج أعمال املصرف لفرتة
الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار ( 2022غري مد قة) ال متثل ابلضرورة موشراً عل النتااج املتو عة للسنة املنتهية يف  31كانون األول .2022
مت إعداد املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة وفقاً ملإلدأ التكلفة التارخيية ابستثنا بعض املوجودات املالية ومشتقات األدوات املالية اليت يت تقييمها عل
أساس القيمة العادلة بتاريخ املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة.
مت تصني احلسعاابت يف املوجودات واملطلعوابت حسب طإليععة كل منها وجعرى تإلويإلها يف املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة مبوجب ترتيب تقريإلعي
تإلعاً لسيولتها النسإلية.
تظهر املعلومات املالية املرحلية املوجزة ابللرية السورية (ل.س).ل عملعة إعداد املعلومات املاليعة املوحدة املرحلية املوجزةل وعملة اال تصاد.
تشمل املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة عل املعلومات املالية املرحلية للمصرف الدويل للتجارة والتمويل شركة مسامهة مغفلة سورية عامة والشركة
التابعة لا كما يف  31آذار .2022
أسن التقيي
مت إعداد الإلياتت عل أساس مإلدأ التكلفة التارخيية ابستثنا الإلنود التالية اليت يت ياسها ابلقيمة العادلة:
 األدوات املالية احملددة عل اساس القيمة العادلة من خالل الدخل. االستثمارات يف حقوق امللكية. األوراق املالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. األدوات املالية املشتقة اليت يت ياسها ابلقيمة العادلة.إن السياسات احملاسإلية األساسية بي مدرجة أدتع:
(أ)-

أسن التوحيد:

تشتمل املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة عل املعلومات املالية للمصرف وشركتا التابعة (ماعموعةم) كما يف  31آذار  .2021يت قيق السيطرة
عندما يكون للمجموعة حقوق من العوااد املتغرية نتيجة مشاركتها ابجلهة املستثمر فيها واا درة التلثري عل بتع العوااد من خالل سلطة التحك ابجلهة
املستثمر فيها.
تسيطر اعموعة ابلتحديد عل اجلهة املستثمر فيها إذال وفقط إذال كان لدى اعموعة:
• سلطة ك ابجلهة املستثمر فيها (احلقوق القاامة اليت تعطيها القدرة عل توجيا األنشطة املتعلقة ابجلهة املستثمر فيها).
• حقوق من العوااد املتغرية نتيجة مشاركتها ابجلهة املستثمر فيها.
• القدرة عل استخدام سلطتها عل اجلهة املستثمر فيها لتوثر عل عواادبا.
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م ن املفرتض أن احلصول عل أغلإلية حقوق التصويت يودي إىل السيطرةل لكي تقوم اعموعة بتلييد بتع الفرضية وعندما ال يكون للمجموعة أغلإلية
األصوات أو احلقوق املماثلة يف اجلهة املستثمر فيهال خت اعموعة بعني االعتإلار مجيع احلقااق والظروف ذات الصلة يف تقيي ما إذا كان لدى اعموعة
سلطة التحك يف اجلهة املستثمر فيهال مبا يف ذلك:
• الرتتيإلات التعا دية مع أصحاب األصوات األخرى يف اجلهة املستثمر فيها.
• احلقوق الناشئة عن ترتيإلات تعا دية أخرى.
• حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت احملتملة.
تقوم اعموعة إبعادة تقيي سيطرهتا عل اجلهة املستثمر فيها إذا كانت احلقااق والظروف تشري إىل أن بناك تغيريات يف واحد أو أكثر من العناصر الثالثة
للسيطرة .يإلدأ توحيد الشركة التابعة عندما صل اعموعة عل السيطرة عل الشركة التابعة ويتو عندما تفقد اعموعة السيطرة عل الشركة التابعة.
تدرل املوجودات واملطلوابت واسيرادات واملصاري للشركة التابعة املقتناة أو املستإلعدة خالل الفرتة يف بيان الدخل الشامل املوحد املرحلي املوجز من اتريخ
اكتساب اعموعة السيطرة حىت اتريخ تو اعموعة عن السيطرة عل الشركة التابعة.
تعود األرابح أو اخلساار وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى ملسامهي الشركة األم للمجموعة وإىل حقوق اال لية (اجلهة غري املسيطرة)ل حىت
لو كان بتا يودي إىل عجز يف أرصدة حقوق األ لية (اجلهة غري املسيطرة) .عند الضرورةل يت إجرا تعديالت عل الإلياتت املالية للشركات التابعة جلعل
سياساهتا احملاسإلية تتماش مع السياسات احملاسإلية للمجموعة.
يت حتف مجيع املوجودات واملطلوابت وحقوق املسامهني واسيرادات واملصاري والتدفقات النقدية الناجتة عن عمليات ضمن اعموعة عند التوحيد.
(ب) العمالت األجنإلية
إن العمليات بعمالت غري عملة إعداد املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة (عمالت أجنإلية) يت تسعجيلها عل أسعاس أسععار القطع السعاادة بتواريخ
العمليات .بتاريخ كل بيان وضعع مايل يت إعادة ويل الإلنود املالية ابلعمالت األجنإلية عل أسعاس أسععار القطع السعاادة بتاريخ بيان الوضعع املايل املوحد
حيعث بلغ  2,512لرية سع ع ع ع ع ع ععوريعة للعدوالر األمريكي كمعا يف  31آذار ( 2022مقعابعل  1.256لرية سع ع ع ع ع ع ععوريعة للعدوالر األمريكي كمعا يف 31كعانون األول
 .)2021إ ن الإلنود غري املالية ابلعمالت األجنإلية املسععجلة عل أسععاس القيمة العادلة يعاد ويلها عل أسععاس أسعععار القطع السععاادة يف التاريخ التي مت
فيا ديد القيمة العادلة .إن الإلنود غري املالية اليت جرى تقييمها عل أساس التكلفة التارخيية بعملة أجنإلية ال يعاد ويلها.
تقيد فرو ات القطع يف األرابح أو اخلس ع ع ع ععاار يف الفرتة اليت نش ع ع ع ععلت فيهال ابس ع ع ع ععتثنا فرو ات القطع عل العمليات املنفتة بقص ع ع ع ععد التحوط ملخاطر حمددة
بعمالت أجنإلية وفرو ات القطع عل بنع ع ع ع ع ع ع ععود مالية متثل أرصعدة مدينة مطلوبة من أو داانة متوجإلة إىل نشعاط أجند من غري املقرر أو املتو ع تسعديدبا يت
تس ع ععجيلها يف الدخل الش ع ععامل اآلخر وإظهاربا يف حس ع ععاب فرو ات ويل عمالت أجنإلية ض ع ععمن حقوق امللكيةل ومن مث تقيد يف الدخل عند التفرغ عن
صايف املسامهة.
(ل)

األدوات املالية

يُعرتف ابملوجودات واملطلوابت املالية يف بيان الوضع املايل للمصرف عندما يصإلح املصرف طرفاً يف األحكام التعا دية لألداة.
تُقاس املوجودات واملطلوابت املالية املعرتف هبا مإلداياً ابلقيمة العادلة .كما تُض ععاف تكالي املعامالت املتعلقة مإلاش ععرة اب تنا أو إص ععدار املوجودات املالية
واملطلوابت املعاليعة (خبالف املوجودات املعاليعة واملطلوابت املعاليعة ابلقيمعة الععادلعة من خالل األرابح أو اخلس ع ع ع ع ع ع ععاار) إىل القيمعة الععادلعة للموجودات املعاليعة أو
املطلوابت املاليةل أو تطرح منهال حسعب اس تضعا ل عند اسعرتاف األويل .كما تُثإلت تكالي املعاملة املتعلقة مإلاشعرة اب تنا موجودات مالية أو مطلوابت
مالية ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلساار مإلاشرة يف الربح أو اخلسارة.
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إذا كان سعر املعاملة خيتل عن القيمة العادلة عند اسعرتاف األويلل فإن املصرف يعاجل بتا الفرق حماسإلياً عل النحو التايل:

• إذا مت إثإلات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات أو مطلوابت متماثلة أو بنا ً عل أسلوب تقيي يستخدم فقط بياتت
من أسواق كن مالحظتهال فإنا يُعرتف ابلفرق يف الربح أو اخلسارة عند اسعرتاف األويل (أي ربح أو خسارة منت اليوم األول)؛

• يف مجيع احلاالت األخرىل تُعدل القيمة العادلة لتتماش مع سعر املعاملة (أي أنا سيت تسجيل ربح أو خسارة منت اليوم األول من خالل
تضمينا  /تضمينها يف القيمة الدفرتية األولية لألصل أو اسلتزام).
بعد االعرتاف األويلل يت تسع ععجيل الربح أو اخلسع ععارة املوجلة إىل الربح أو اخلسع ععارة عل أسع ععاس منطقيل فقط إىل احلد التي ينشع ععل فيا عن تغيري يف عامل
(مبا يف ذلك الو ت) أيختع املشاركون يف السوق بعني االعتإلار عند تسعري األصل أو اسلتزام.
املوجودات املالية
تُثإلت مجيع املوجودات املالية ويعرتف هبا يف اتريخ املتاجرة حيث يكون شعرا أو بيع أحد األصععول املالية مبوجب عقد تتطلب شععروطا تسععلي األصععل املايل
ضع ععمن اسطار الزمين احملدد من السع ععوق املعينل ويقاس مإلداياً ابلقيمة العادلة ابسضع ععافة إىل تكالي املعاملةل ابسع ععتثنا تلك املوجودات املالية املصع ععنفة عل
أسععاس القيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسععاار ( .)FVTPLكما تُثإلت تكالي املعامالت املتعلقة مإلاشععرة اب تنا موجودات مالية مصععنفة ابلقيمة
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مإلاشرة يف الربح أو اخلسارة.
جيب ياس مجيع املوجودات املالية املعرتف هبا واليت تقع ضع ع ع ععمن نطاق املعيار الدويل سعداد التقارير املالية ر  9الحقاً ابلتكلفة املطفلة أو القيمة العادلة
عل أساس منوذل أعمال املنشلة سدارة األصول املالية وخصاا ص التدفقات النقدية التعا دية للموجودات املالية .وعل وجا التحديد:
• تقاس أدوات الدين احملتفظ هبا يف منوذل أعمال بدفها صيل التدفقات النقدية التعا ديةل واليت اا تدفقات نقدية تعا دية بي فقط مدفوعات
املإللغ األصلي والفاادة عل املإللغ األصلي القاا ) (SPPIالحقاً ابلتكلفة املطفلة؛ و
• تقاس أدوات الدين احملتفظ هبا يف منوذل أعمال بدفها صيل التدفقات النقدية التعا دية وبيع أدوات الدينل واليت اا تدفقات نقدية تعا دية بي
مدفوعات املإللغ األصلي والفاادة عل املإللغ األصلي القاا ( )SPPIالحقاً ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و
• تُقاس مجيع أدوات الدين األخرى (مثل أدوات الدين اليت تدار عل أساس القيمة العادلة أو احملتفظ هبا للإليع) واستثمارات األسه بعد ذلك ابلقيمة
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.
ومع ذلكل جيوز للمصرف إجرا االختيار  /التعيني غري القابل لإللغا بعد االعرتاف األويل ابملوجودات املالية عل أساس كل أصل عل حدة:
• جيوز للمصرف أن خيتار بشكل غري ابل لإللغا إدرال التغيريات الالحقة يف القيمة العادلة الستثمار أسه غري حمتفظ هبا للمتاجرة أو سعتإلار حمتمل
معرتف با من املستحوذ يف اموعة األعمال اليت ينطإلق عليها املعيار الدويل للتقارير املالية ر )IFRS 3( 3ل يف الدخل الشامل اآلخر؛ و
• جيوز للمصرف تعيني أداة دين غري ابلة لإللغا تتوافق مع التكلفة املطفلة أو معايري القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ()FVTOCI
كما يت ياسها ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة إذا أدى ذلك إىل إزالة عدم التطابق احملاسد أو تقليلا بشكل كإلري (يشار إليا خبيار
القيمة العادلة).
(د)

أدوات الدين ابلتكلفة املطفلة أو ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يعترب تقيي مناذل العمل سدارة األصع ع ععول املالية أمراً أسع ع ععاسع ع ععياً لتصع ع ععني األصع ع ععل املايل .كما حيدد املصع ع ععرف مناذل العمل عل مسع ع ععتوى يعكن كيفية إدارة
اموعات األصععول املالية معاً لتحقيق بدف أعمال معني .ال يعتمد منوذل العمل اخلامل ابملصععرف عل نوااي اسدارة فيما يتعلق أبداة فرديةل وابلتايل يقي
منوذل العمل عند مستوى جتميع أعل ولين عل أساس كل أداة عل حدة.
لدى املصع ع ع ععرف أكثر من منوذل أعمال واحد سدارة أدواتا املالية اليت تعكن كيفية إدارة املصع ع ع ععرف ألصع ع ع ععولا املالية من أجل توليد التدفقات النقدية .دد
مناذل أعمال املصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن صيل التدفقات النقدية التعا دية أو بيع األصول املالية أو كليهما.
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عندما تُس عتإلعد أداة الدين املقاسععة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشععامل اآلخر )(FVTOCIل يُعاد تصععني الربح  /اخلسععارة املرتاكمة املعرتف هبا
سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة .وعل النقيض من ذلكل وخبصومل االستثمار يف األسه املعينة عل أهنا مقاسة
ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الش ععامل اآلخرل ال يعاد تص ععني الربح  /اخلس ععارة املرتاكمة املعرتف هبا س ععابقاً يف الدخل الش ععامل اآلخر الحقاً إىل الربح
أو اخلسارة ولكن ول ضمن حقوق امللكية.
ختضع أدوات الدين اليت تقاس الحقاً ابلت كلفة املطفلة أو ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للتدن.
يف فرتة التقرير احلالية والسابقةل طإلق املصرف خيار القيمة العادلة وكتلك حدد أدوات الدين اليت تفي ابلتكلفة املطفلة أو معايري القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر ( )FVTOCIكما مت ياسها ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلساار (.)FVTPL
املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلساار
املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلساار ( )FVTPLبي:
• املوجودات ذات التدفقات النقدية التعا دية اليت ال تكون فقط مدفوعات املإللغ األصلي والفاادة عل املإللغ األصلي ()SPPI؛ أو/و
• املوجودات احملتفظ هبا يف منوذل أعمال خبالف االحتفاظ هبا لتحصيل التدفقات النقدية التعا دية أو االحتفاظ هبا وبيعها؛ أو
العادلة.

• املوجودات احملددة ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلساار ابستخدام خيار القيمة
تقاس بتع املوجودات ابلقيمة العادلةل مع االعرتاف أبية أرابح أو خساار تجتة عن إعادة القياس يف الربح أو اخلسارة.
إعادة التصني
إذا تغري منوذل األعمال التي حيتفظ مبوجإلا املصرف مبوجودات ماليةل فإنا يعاد تصني املوجودات املالية املتلثرة .تسري متطلإلات التصني والقياس
املتعلقة ابلفئة اجلديدة أبثر مستقإللي اعتإلاراً من اليوم األول من فرتة التقرير األويل اليت تعقب التغيري يف منوذل األعمال والتي ينتج عنا إعادة تصني
األصول املالية للمصرف.
تدن يمة املوجودات املالية
يستدرك املصرف خمصصات اخلساار االاتمانية املتو عة عل األدوات املالية التالية اليت مل تقاس ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلساار:
• القروض والسل
•

للإلنوك.

روض ودفعات مقدمة للعمال .

• مدينون مبوجب إلوالت.
• أوراق استثمار الديون.
• التزامات القروض الصادرة.
الصادرة.

• عقود الضمان املايل
ال يت إثإلات خسارة تدن القيمة يف استثمارات األسه .
ابسع ععتثنا املوجودات املالية املشع عرتاة أو الناشع ععئة ذات التدن االاتمان )( (POCIاليت يت اعتإلاربا بشع ععكل منفصع ععل أدتع)ل جيب ياس خسع ععاار اساتمان
املتو عة من خالل خمصص خسارة مبإللغ مساوي:
• خسارة ااتمانية متو عة ملدة  12شهراًل أي خسارة ااتمانية متو عة مدى احلياة الناجتة عن تلك األحداث االفرتاضية عل األدوات املالية
اليت كن قيقها يف غضون  12شهراً بعد اتريخ اسبالغل (يشار إليها يف املرحلة )1؛ أو

• خسارة ااتمانية متو عة ملدى احلياةل أي خسارة ااتمانية متو عة ملدى احلياة اليت تنتج عن مجيع األحداث االفرتاضية احملتملة عل مدى عمر
األداة املالية (املشار إليها يف املرحلة  2واملرحلة .)3
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جيب تكوين موونة خسع ع ع ععارة للخسع ع ع ععارة االاتمانية املتو عة عل مدى احلياة لألداة املالية إذا زادت خماطر االاتمان عل تلك األداة املالية بشع ع ع ععكل كإلري منت
االعرتاف األويل .وخبصومل مجيع األدوات املالية األخرىل تقاس اخلسارة االاتمانية املتو عة مبإللغ يعادل اخلسارة االاتمانية املتو عة ملدة  12شهراً.
إن اخلس ع ع ع ععاار االاتمانية املتو عة بي تقدير مرجح ابال حتمالية للقيمة احلالية خلس ع ع ع ععاار االاتمانل وتقاس عل أهنا القيمة احلالية للفرق بني التدفقات النقدية
املسعتحقة للمصعرف مبوجب العقد والتدفقات النقدية اليت يتو ع املصعرف تلقيها واليت تنشعل من ترجيح عدة سعيناريوبات ا تصعادية مسعتقإلليةل خمصعومة وفقاً
لسعر الفاادة الفعلية لألصل.
• خبصومل التزامات القروض غري املسحوبةل فإن اخلسارة االاتمانية املتو عة بي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعا دية املستحقة
للمصرف إذا ام املقرتض بسحب القرض والتدفقات النقدية اليت يتو ع املصرف تلقيها يف حالة السحب من القرض؛ و
• خبصومل عقود الضمان املايلل فإن اخلسارة االاتمانية املتو عة بي الفرق بني املدفوعات املتو عة لتسديد حامل أداة الدين املضمونة ت صاً
أي مإلالغ يتو ع املصرف استالمها من املالك أو املدين أو أي طرف آخر.
يقين املصعرف اخلسعارة االاتمانية املتو عة عل أسعاس فرديل أو عل أسعاس مجاعي حملافظ القروض اليت تتقاسع خصعااص خماطر ا تصعادية مماثلة .ويسعتند
ياس بدل اخلسعارة إىل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتو عة لألصعل ابسعتخدام سععر الفاادة الفعال األصعلي لألصعلل بصعرف النظر عما إذا كان يُقاس
عل أساس فردي أو عل أساس مجاعي.
املوجودات املالية املتدنية ااتمانياً
حيصع ععل مالتدنم يف املوجودات املالية ااتمانياً عند و وع حدث أو أكثر لا ثري ضع ععار عل التدفقات النقدية املسع ععتقإللية املقدرة للموجودات املالية .ويشع ععار
إىل املوجودات املالية ذات التدن االاتمان كموجودات املرحلة  .3تشمل األدلة عل التدن االاتمان بياتت كن مالحظتها حول األحداث التالية:
• صعوبة مالية كإلرية للمقرتض أو املصدر؛ أو
• خرق للعقد مثل احلدث االفرتاضي أو املتلخر؛ أو
•

يام املصرف مبنح املقرتضل ألسإلاب ا تصادية أو تعا دية تتعلق ابلصعوبة املالية للمقرتضل تنازالً؛ أو

• اختفا سوق نشط لألوراق املالية بسإلب الصعوابت املالية؛ أو
• شرا أصل مايل بسعر خمفض ختفيضاً كإلرياً يعكن خساار االاتمان املتكإلدة.

يقوم املص ععرف ويف حال تعتر ديد حدث منفردل وبدالً من ذلكل د يتس عإلب التلثري املش ععرتك لعدة أحداث يف ول األص ععول املالية إىل موجودات ذات
يمة ااتمانية متدنية .يقوم املص ععرف بتقيي ما إذا ﮐان د حص ععل تدن ااتمان ألدوات الدين اليت متثل املوجودات املالية املقاس عة ابلتكلفة املطفلة أو القيمة
العادلة من خالل الدخل الش ع ع ع ع ععامل اآلخر ) (FVTOCIيف اتريخ كل تقرير .لتقيي ما إذا ﮐان بناك تدن ااتمان يف أدوات الدين الس ع ع ع ع ععيادية والعاادة
للشركاتل يعترب املصرف عوامل مثل عاادات السندات والتصني االاتمان و درة املقرتض علﯽ زايدة التمويل.
ااتمانياً )(POCI

املوجودات املالية املشرتاة أو املنشلة املتدنية
يت التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنشلة املتدنية ااتمانياً ( )POCIبطريقة خمتلفة نظراً ألن األصل يكون ذو يمة ااتمانية منخفضة عند االعرتاف
األويل .وخبصومل بتع املوجوداتل يستدرك املصرف مجيع التغريات يف اخلسارة االاتمانية املتو عة عل مدى احلياة منت االعرتاف األويل كمخصص خسارةل
وتستدرك أي تغيريات يف الربح أو اخلسارة .يودي التغيري اسجيايب ملثل بتع األصول إىل قيق مكاسب تدن القيمة.
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التخل عن السداد
يُعترب تعري التخل عن السداد أمراً يف غاية األمهية عند ديد اخلسارة االاتمانية املتو عة .يستخدم تعري التخل عن السداد يف ياس يمة اخلسارة
االاتمانية املتو عة ويف ديد ما إذا كان خمصص اخلسارة يستند إىل اخلسارة االاتمانية املتو عة ملدة  12شهراً أو ملدى احلياةل ألن التخل عن السداد بو
أحد مكوتت نسإلة احتمال التعثر ( )Probability of Default؛ اليت توثر عل كل من ياس اخلساار االاتمانية املتو عة و ديد الزايدة الكإلرية يف خماطر
االاتمان.
يعترب املصرف ما يلي مبثابة حدث ختل عن السداد:
• ختل املقرتض عن السداد ألكثر من  90يوماً خبصومل أي التزام ااتمان مه إىل املصرف؛ أو
• من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزاماتا االاتمانية للمصرف ابلكامل.
يُصم تعري التخل عن السداد بشكل مناسب ليعكن اخلصااص املختلفة ألنواع خمتلفة من األصول .وتعترب السحوابت عل تسهيالت ااتمانية
مستحقة الدفع مبجرد إنتهاك العميل حداً حمدداً أو مت إعالما حبد أصغر من املإللغ احلايل غري املسدد.
عند تقيي ما إذا كان من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزاما االاتمانل أيخت املصرف يف احلسإلان املوشرات النوعية والكمية .وتعتمد املعلومات اليت تقي
عل نوع األصلل وعل سإليل املثال يف اس راض املوسسيل فإن املوشر النوعي املستخدم بو خرق العهودل وبو أمر غري مناسب لإل راض ابلتجزاة .إن
املوشرات الكميةل مثل التلخر يف السداد وعدم سداد إلتزام آخر للطرف املقابل ذاتال بي مدخالت رايسية يف بتا التحليل .كما يستخدم املصرف مصادر
معلومات متنوعة لتقيي التخل عن السداد واليت تُطَور داخلياً أو يت احلصول عليها من مصادر خارجية.
الزايدة الكإلرية يف خماطر االاتمان
يرا ب املصرف مجيع املوجودات املالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلإلات اخنفاض القيمة لتقيي ما إذا كانت بناك زايدة
كإلرية يف خماطر االاتمان منت االعرتاف األويل .إذا كانت بناك زايدة كإلرية يف خماطر االاتمانل فإن املصرف يقين خمصصات اخلسارة عل أساس اخلسارة
االاتمانية املتو عة مدى احلياة بدالً من  12شهراً.
عند تقيي ما إذا كانت خماطر االاتمان عل األداة املالية د ارتفعت ارتفاعاً كإلرياً منت االعرتاف األويلل يقوم املصرف مبقارنة خماطر حدوث التخل يف
السداد عل األداة املالية يف اتريخ التقرير استناداً إىل اسستحقاق املتإلقي لألداة مع وجود خطر حدوث ختل عن السداد كان متو عاً لفرتة االستحقاق
املتإلقية يف اتريخ التقرير احلايل عندما مت االعرتاف ابألداة املالية ألول مرة .عند إجرا بتا التقيي ل أيخت املصرف ابالعتإلار كالً من املعلومات الكمية والنوعية
اليت تكون معقولة و ابلة للدع ل مبا يف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقإللية املتاحة دون تكلفة أو جهد ال مربر لال بنا ً عل اخلربة التارخيية للمصرف
وتقيي اخلإلري االاتمان مبا يف ذلك املعلومات املستقإللية.
تعديل واستإلعاد املوجودات املالية
حيدث التعديل يف املوجودات املالية عند إعادة التفاوض عل الشروط التعا دية اليت ك التدفقات النقدية للموجودات املالية أو تُعدل بطريقة أخرى بني
االعرتاف األويل واستحقاق األصل املايل .يوثر التعديل عل مإللغ و/أو تو يت التدفقات النقدية التعا دية سوا عل الفور أو يف اتريخ مستقإللي .ابسضافة
لتلكل سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القاامة لقرض اا تعديالً حىت إذا مل توثر بتع املواثيق اجلديدة أو املعدلة بعد عل التدفقات النقدية عل الفور
ولكنها د توثر عل التدفقات النقدية اعتماداً عل ما إذا كان امليثاق مستوفياً أم ال (عل سإليل املثال التغيري يف زايدة معدل الفاادة التي ينشل عندما
يت خرق املواثيق).
عند تعديل املوجودات املاليةل يقي املصرف ما إذا كان بتا التعديل يودي إىل إلغا االعرتاف .ووفقاً لسياسة املصرفل يودي التعديل إىل عدم االعرتاف
عندما ينتج عنا اختالف كإلري يف الشروط.
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يلغي املصرف االعرتاف ابأل صل املايل فقط عندما تنتهي صالحية احلقوق التعا دية للتدفقات النقدية لألصل (مبا يف ذلك انتها الصالحية الناجتة عن
التعديل مع شروط خمتلفة إىل حد كإلري)ل أو عندما حيول األصل املايل وكافة خماطر ومزااي ملكية األصل إىل كيان آخر .إذا مل حيول املصرف أو حيتفظ بكافة
خماطر ومزااي امللكية بشكل جوبري واستمر يف السيطرة عل املوجودات احملولةل فإن املصرف يعرتف حبصتا احملتفظ هبا يف األصل وااللتزام املرتإلط ابملإلالغ
اليت د ي ضطر لدفعها .إذا احتفظ املصرف بكافة خماطر ومزااي ملكية األصل املايل احملولل فإن املصرف يستمر يف اسعرتاف ابألصل املايل ويقر أيضاً
اب رتاض مضمون للعاادات املستلمة.
عند إلغا اسعرتاف ابملوجودات املالية ابلكاملل فإنا يُعرتف ابلفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات واموع اسعتإلار املستل واملدين واألرابح /اخلساار
املرتاكمة اليت مت إثإلاهتا يف الدخل الشامل اآلخر وتراكمت يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارةل إبستثنا االستثمار يف األسه احملددة ابلقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر )(FVTOCIل حيث ال تصن األرابح  /اخلساار املرتاكمة املعرتف هبا سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو
اخلسارة.
عند إلغا االعرتاف ابملوجودات املالية خبالف ابلكامل (عل سإليل املثال عندما حيتفظ املصرف خبيار إعادة شرا جز من املوجودات احملولة)ل فإن املصرف
خيصص القيمة الدفرتية السابقة للموجودات املالية بني اجلز التي ما يزال يدرجا كتحسني مستمر واجلز التي مل يعد يعرتف با عل أساس القي العادلة
النسإلية لتلك األجزا يف اتريخ التحويل .يت إثإلات الفرق بني القيمة الدفرتية املخصصة للجز التي مل يعد معرتف با واموع اسعتإلار املستل للجز التي
مل يعد معرتف با وأي أرابح  /خساار تراكمية ُخصصت لا واعرتف هبا يف الدخل الشامل اآلخر يف الربح أو اخلسارة .يت توزيع األرابح  /اخلساار املرتاكمة
اليت اعرتف هبا يف الدخل الشامل اآلخر بني اجلز التي ما يزال يعرتف با واجلز التي مل يعد يُعرتف با عل أساس القي العادلة النسإلية لتلك األجزا .
ال ينطإلق بتا عل االستثمارات يف األسه احملددة كمقاسة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرل حيث ال يعاد تصني األرابح  /اخلساار
املرتاكمة املعرتف هبا سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو اخلسارة.
الشطب
يت شطب القروض وأوراق الدين عندما ال يكون لدى املصرف تو عات معقولة السرتداد املوجودات املالية (إما يف املها أو يف جز منها) .بتع بي
احلالة عندما يقرر املصرف أبنا ال يوجد لدى املقرتض أصول أو مصادر دخل د تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املإلالغ اخلاضعة للشطب .ثل الشطب
حدث إلغا اسعرتافل يف حال ام املصرف ابالستعانة ابلقوانني والتعليمات النافتة حملاولة اسرتداد التم املدينة املستحقة عل املوجودات املالية املشطوبة
فإنا يت يدبا يف بيان الدخل عند اسرتدادبا.
عرض خمصص اخلسارة االاتمانية املتو عة يف بيان الوضع املايل
يت عرض خمصصات اخلساار االاتمانية املتو عة يف بيان الوضع املايل كما يلي:
• للموجودات املالية املقاسة ابلتكلفة املطفلة :كاستقطاع من القيمة الدفرتية اسمجالية لألصول؛
• ألدوات الدين اليت تقاس ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ): (FVTOCIال يت إثإلات خمصص خسارة يف بيان الوضع املايل
حيث أن القيمة الدفرتية بي ابلقيمة العادلة .ومع ذلكل يت تضمني خمصص اخلسارة كجز من مإللغ إعادة التقيي يف التغري املرتاك يف القيمة
العادلة الستثمارات يف أوراق مالية؛
• التزامات القروض وعقود الضمان املايل :كمخصص؛ و
• عندما تشتمل األداة املالية عل مكون مسحوب وغري مسحوبل وال كن للمصرف ديد اخلسارة االاتمانية املتو عة عل مكون التزام القرض
بشكل منفصل عن تلك عل املكون املسحوب :فإن املصرف يقدم خمصص خسارة امع لكال املكونني .يُعرض املإللغ اعمع كخص من
القيمة الدفرتية اسمجالية للمكون املسحوب .تُعرض أي زايدة يف خمصص اخلسارة عن املإللغ اسمجايل للمكون املسحوب كمخصص.
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(ه)

املطلوابت املالية وحقوق امللكية

تصن أدوات الدين وحقوق امللكية الصادرة إما كمطلوابت مالية أو كحقوق ملكية وفقاً ملضمون الرتتيب التعا دي.
إن املطلوابت املالية بي التزام تعا دي بتسلي نقد أو أصل مايل آخر أو لتإلادل موجودات مالية أو مطلوابت مالية مع كيان آخر وفق شروط د تكون
غري مواتية للمصرف أو عقد سيت تسويتا أو رمبا يت تسويتا أبدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف وبو عقد من غري املشتقات حيث يكون املصرف
ملزم أو د ي كون ملزم بتسلي عدد متغري من أدوات حقوق امللكية اخلاصة بال أو عقد املشتقات عل حقوق امللكية اخلاصة اليت سيت أو كن تسويتها
خبالف تإلادل مإللغ حمدد من النقد (أو أصل مايل آخر) لعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف.
أدوات حقوق امللكية
أداة حقوق امللكية بي أي عقد يثإلت فاادة متإلقية يف موجودات املنشلة بعد خص مجيع مطلوابهتا .يُعرتف أبدوات حقوق امللكية الصادرة عن املصرف
وفقاً للعوااد املستلمةل بعد خص تكالي اسصدار املإلاشرة.
أسه اخلزينة
يُعرتف إبعادة شرا أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف وختص مإلاشرة يف حقوق املسامهني .ال يت إثإلات أي ربح  /خسارة يف الربح أو اخلسارة عند
شرا أو بيع أو إصدار أو إلغا أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف.
أدوات مركإلة
تصن األجزا املكونة لألدوات املركإلة (مثل األوراق القابلة للتحويل) الصادرة من املصرف بشكل منفصل كمطلوابت مالية وحقوق ملكية وفقاً ملضمون
الرتتيإلات التعا دية وتعريفات االلتزامات املالية وأدوات حقوق امللكية .إن خيار التحويل التي سيت تسويتا من خالل تإلديل مإللغ نقدي اثبت أو أصل
مايل آخر بعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف بو أداة حقوق ملكية.
يف اتريخ اسصدارل تُقدر القيمة العادلة ملكون املطلوابت ابستخدام معدل الفاادة السااد يف سوق األدوات املماثلة غري القابلة للتحويل .ويف حالة وجود
مشتقات غري مضمنة ذات صلةل يت فصلها أوالً وتسجل اب ي املطلوابت املالية عل أساس التكلفة املطفلة ابستخدام طريقة الفاادة الفعالة حىت إطفااها
عند التحويل أو يف اتريخ استحقاق األداة.
املطلوابت املالية
تُصن املطلوابت املالية إما كمطلوابت مالية مابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلساارم أو ماملطلوابت املالية األخرى".
املطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
يت ياس االلتزامات املالية غري احملتفظ هبا للمتاجرة واليت مل يت ديدبا عل أهنا ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلساار ) (FVTPLالحقاً
ابلتكلفة املطفلة ابستخدام طريقة الفاادة الفعلية.
يت تصني املطلوابت املالية عل أهنا ) (FVTPLعندما يت االحتفاظ اباللتزام املايل للتداول أو يت تعيينها عل أهنا ).(FVTPL
كن ديد اسلتزام املايل خبالف االلتزام املايل احملتفظ با لغرض املتاجرة أو اسعتإلار احملتمل التي كن أن يدفعا مشرتي كجز من دمج األعمال ابلقيمة
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة ( )FVTPLعند االعرتاف األويل إذا:
• كان بتا التعيني يلغي أو يقلل بشكل كإلري من عدم تناسق القياس أو االعرتاف التي د ينشل خالفاً لتلك؛ أو

• كان اسلتزام املايل يُشكل جز اً من اموعة موجودات مالية أو مطلوابت مالية أو كليهمال واليت تدار ويقي أدا با عل أساس القيمة العادلةل وفقاً
سسرتاتيجية إدارة املخاطر أو االستثمار املوثق للمصرفل وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل املصرف مقدمة داخلياً عل بتا األساس؛ أول
• إذا كان اسلتزام املايل يشكل جز اً من عقد حيتوي عل مشتق واحد أو أكثر من املشتقاتل ويسمح املعيار الدويل للتقارير املالية ر  9بعقد
بجني ابلكامل (املركب) ليت ديدع ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة ).)FVTPL
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(و)

تقامل املوجودات واملطلوابت املالية

تقامل املوجودات واملطلوابت املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل ابلقيمة الصافية فقط عندما يكون بناك حق انون لعمل ذلك أو عندما ينوي املصرف
إما القيام ابلتسوية عل أساس صايف القيمة وإما أن حيقق املوجودات ويسدد املطلوابت بشكل متزامن.
(ز)

القيمة العادلة

إن القيمعة العادلة بي السعر التي كن احلصول عليا من بيع األصل أو دفعا لتحويل التزام مبوجب عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يف اتريخ
القياس.
يت ياس القيمة العادلة ألصل والتزام معني استناداً إىل خصااص األصل أو االلتزام واليت يقوم املتشاركني يف السوق أبختبا بعني االعتإلار عند عملية تسعري
األصل أو االلتزام يف اتريخ القياس.
يت ياس القيمة العادلة لألصول غري املالية ابألخت بعني االعتإلار درة متشارك يف السوق عل انتال منافع ا تصادية من خالل التوظيفات الفضل لألصل
أو من خالل بيعا ملتشارك آخر يف السوق التي د يقوم بتوظيفات فضل لألصل.
يقوم املصرف ابعتماد أسعار السوق لتقيي أدواتا املالية املتداولة يف سوق مايل نشط .إذا مل يكن سوق األداة نشطاً يقوم املصرف ابعتماد تقنيات لقياس
القيمة العادلة خت يف االعتإلار االستعمال األ ص ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطإلق.
حدد املعيار الدويل للتقارير املالية ر  13مستوايت التسلسل اارمي للقيمة العادلة:
 املستوى  :1األسعار املعلنة (غري املعدلة) يف األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات املتطابقة اليت كن للمنشلة الوصول إليها يف اتريخ القياس؛ املستوى  :2املدخالت عدا األسعار املعلنة املتضمنة يف املستوى األول واليت تعترب ملحوظة لألصل أو التزام إما بشكل مإلاشر أو غري مإلاشر؛ املستوى  :3املدخالت غري امللحوظة لألصل أو االلتزام.يت إثإلات املشتقات املالية مإلداياً ابلقيمة العادلة يف اتريخ إبرام عقد املشتقات ويعاد ياسها الحقاً إىل يمتها العادلة يف اتريخ كل بيان وضع مايل .يت
إثإلات األرابح  /اخلساار الناجتة يف الربح أو اخلسارة عل الفور ما مل دد املشتق ة وتكون فعالة كلداة وطل ويف بتع احلالة يعتمد تو يت االعرتاف يف
الربح أو اخلسارة عل طإليعة عال ة التحوط.
(ح)

األدوات املالية املشتقة

يت إثإلات املشتقات املالية مإلداياً ابلقيمة العادلة يف اتريخ إبرام عقد املشتقات ويعاد ياسها الحقاً إىل يمتها العادلة يف اتريخ كل بيان وضع مايل .يت
إثإلات األرابح  /اخلساار الناجتة يف بيان األرابح أو اخلساار عل الفور ما مل دد املشتقة وتكون فعالة كلداة وطل ويف بتع احلالة يعتمد تو يت االعرتاف
يف بيان األرابح أو اخلساار عل طإليعة عال ة التحوط.
املشتقات املتضمنة
يت التعامل مع املشتقات املتضمنة يف األدوات املالية واألخرى أو العقود املتضمنة األخرى ذات املشتقات املتضمنة كمشتقات منفصلة عندما ال تكون
خماطربا وخصااصها مرتإلطة بشكل وثيق مبخاطر العقود املضيفة:
• ال تقاس العقود املضيفة ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
• ليست من ضمن األصول ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية ر .9
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(ط)

عقود الضمان املايل

عقد الضمان املايل بو عقد يتطلب من املصدر أن يسدد دفعات حمددة لتعويض حاملا عن اخلسارة اليت تكإلدبا بسإلب إخفاق املدين احملدد يف سداد
املدفوعات عند استحقا ها وفقاً لشروط أداة الدين.
تقاس عقود الضماتت املالية الصادرة من كيان يعود للمصرف مإلداياً ابلقيمة العادلة اال ويف حالة عدم ديدبا ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو
اخلسارة واليت ال تنتج عن ويل أصل مايلل يت ياسها الحقاً:
• مبإللغ خمصص اخلسارة احملدد وفقاً للمعيار الدويل سعداد التقارير املالية ر 9؛ و

• املإللغ املعرتف با مإلدايا ًًل مطروحاً منال عندما يكون ذلك مناسإلاًل مإللغ الربح املرتاك املعرتف با وفقاً لسياسات صيل اسيرادات للمصرفل
أيهما أكرب.

مل حيدد املصرف أي عقود ضمان مايل ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلساار (.)FVTPL

(ي) حماسإلة التحوط
ُحيدد املصرف بعض املشتقات كلدوات وط فيما يتعلق مبخاطر العمالت األجنإلية وخماطر سعر الفاادة يف وطات القيمة العادلة أو وطات التدفقات
النقدية أو وطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنإلية حسب اال تضا  .كما يت احملاسإلة عن وطات خماطر الصرف األجند عل التزامات
املصرف كتحوطات للتدفق النقدي .ال يطإلق املصرف حماسإلة التحوط للقيمة العادلة عل وطات حمفظة خماطر سعر الفاادة .ابسضافة لتلكل ال يستخدم
املصرف اسعفا ملواصلة واعد حماسإلة التحوط ابستخدام معيار احملاسإلة الدويل ر 39ل أي أن املصرف يطإلق واعد حماسإلة التحوط ملعيار التقارير املالية
الدويل ر .9
عند بداية عال ة التحوطل يوثق املصرف العال ة بني أداة التحوط والإلند املتحوط لال ابسضافة إىل أبداف إدارة املخاطر وإسرتاتيجيتها للقيام مبعامالت
وط متنوعة .عالوة عل ذلكل عند بداية التحوط وعل أ ساس مستمرل يوثق املصرف ما إذا كانت أداة التحوط فعالة يف تقامل التغريات يف القيمة
العادلة أو التدفقات النقدية للإلند املتحوط لا اليت كن أن تعزى للخطر املتحوط لال واليت تلد عندبا مجيع عال ات التحوط متطلإلات فعالية التحوط
التالية:
• تواجد عال ة ا تصادية بني الإلند املتحوط لا وبني أداة التحوط؛ و
• ال يهيمن أثر خماطر االاتمان عل تغريات القيمة اليت تنتج عن بتع العال ة اال تصادية؛ و
• نسإلة التحوط لعال ة التحوط بي نفسها الناجتة عن كمية الإلند املتحوط لا واليت يقوم املصرف ابلتحوط لا فعلياً وكمية أداة التحوط اليت
يستخدمها املصرف ابلفعل للتحوط لتلك الكمية من الإلند املتحوط لا.
يقوم املصرف إبعادة توازن عال ة التحوط من أجل االمتثال ملتطلإلات نسإلة التحوط عند الضرورة .يف مثل بتع احلاالتل د يت تطإليق اسيقاف عل جز
فقط من عال ة التحوط .عل سإليل املثالل د تُعدل نسإلة التحوط بطريقة جتعل جز من بند التحوط ال يعد جز اً من عال ة التحوطل وابلتايل ال يت
إيقاف حماسإلة التحوط إال حلج بند التحوط التي مل يعد جز اً من عال ة التحوط.
إذا تو فت عال ة التحوط عن الوفا مبتطلإلات فعالية التحوط املتعلقة بنسإلة التحوط ولكن ما زال بدف إدارة املخاطر لعال ة التحوط بتع بو ذات
الشي ل فإن املصرف يعدل نسإلة التحوط لعال ة التحوط (مثل إعادة توازن التحوط) حبيث جتتمع معايري التلبيل مرة أخرى.
يف بعض عال ات التحوطل حيدد املصرف القيمة احلقيقية للخيارات فقط .ويف بتع احلالةل يوجل تغيري القيمة العادلة ملكون القيمة الزمنية لعقد اخليار يف
الدخل الشامل اآلخرل عل مدى فرتة التحوطل إىل احلد التي يتعلق با ابلإلند املتحوط لا ويعاد تصنيفا من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة عندما ال
يودي ال إلند املتحوط لا إىل اسعرتاف ابلإلنود غري املالية .ال تتضمن سياسة املصرف سدارة املخاطر وطات الإلنود اليت تودي إىل االعرتاف ابلإلنود غري
املاليةل وذلك ألن خماطر املصرف تتعلق ابملواد املالية فقط.
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إن الإلنود املتحوط اا واليت حيددبا املصرف بي بنود وط ذات صلة ابلفرتة الزمنيةل مما يعين أنا تُطفل القيمة الزمنية األصلية للخيار املتعلق ابلإلند املتحوط
لا من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة عل أساس منطقي (عل سإليل املثالل وفقاً لطريقة القسط الثابت) عل مدى فرتة عال ة التحوط.
يف بعض عال ات التحوطل يستإلعد املصرف من التحديد العنصر اآلجل للعقود اآلجلة أو الفرق عل أساس العمالت ألدوات التحوط عرب العمالت .يف
بتع احلالةل تُطإلق معاملة مماثلة للحالة املطإلقة عل القيمة الزمنية للخياراتل وتعترب معاجلة العنصر اآلجل للعقد اآلجل والعنصر عل أساس العملة أمراً
اختيارايً ويطإلق اخليار عل أساس كل وط عل حدىل خبالف معاجلة القيمة الزمنية للخيارات اليت تعترب إلزامية .وخبصومل عال ات التحوط واملشتقات
اآلجلة أو العمالت األجنإلية مثل مقايضات أسعار الفاادة عرب العمالتل عندما يُستإلعد العنصر اآلجل أو الفرق عل أساس العملة من التصني ل فإن
املصرف يعرتف عموماً ابلعنصر املستإلعد يف الدخل الشامل اآلخر.
التحوطات ابلقيمة العادلة
يُعرتف بتغري القيمة العادلة ألدوات التحوط املوبلة يف األرابح أو اخلساار فيما عدا عندما وط أداة التحوط أداة حقوق امللكية احملددة ابلقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخرل ويف بتع احلالةل يُعرتف با يف الدخل الشامل اآلخر .مل حيدد املصرف عال ات وط القيمة العادلة عندما وط أداة
التحوط أداة حقوق امللكية احملددة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (.)FVTOCI
تُعدل القيمة الدفرتية للإلند املتحوط لا التي مل يت ياسا ابلقيمة العادلة ابلتغيري يف القيمة العادلة التي كن أن يعزى إلﯽ املخاطر املتحوط اا وإجرا
يد مقابل يف الربح أو اخلسارة .وخبصومل أدوات الدين اليت تُقاس ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )(FVTOCIل ال تُعدل القيمة الدفرتية
كما بي ابلفعل ابلقيمة العادلةل ولكن يُدرل جز الربح أو اخلسارة من القيمة العادلة عل الإلند املتحوط لا املرتإلط ابخلطر املتحوط لا يف الربح أو اخلسارة
بدالً من الدخل الشامل اآلخر .عندما يكون الإلند املتحوط لا أداة حقوق ملكية حمددة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ()FVTOCIل
تإلق أرابح  /خساار التحوط يف الدخل الشامل اآلخر ملطابقة أداة التحوط.
عندما يُعرتف مبكاسب  /خساار التحوط يف األرابح أو اخلساارل فإنا يُعرتف هبا يف نفن الإلند مثل الإلند املتحوط

لا.

ال يتو املصرف عن حماسإلة التحوط إال عندما تتو عال ة التحوط (أو جز منها) عن الوفا ابملعايري املوبلة (بعد إعادة التوازنل إن وجدت) .يتضمن
ذلك حاالت انتها صالحية أدا ة التحوط أو بيعها أو إهناؤبا أو ممارستهال وحيتسب االستإلعاد لألثر املستقإللي .كما يت إطفا تعديل القيمة العادلة للقيمة
الدفرتية للإلنود املتحوط اا واليت تُستخدم بشلهنا طريقة معدل الفاادة الفعلية (أي أدوات الدين املقاسة ابلتكلفة املطفلة أو ابلقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر) الناتج عن املخاطر املتحوط اا يف الربح أو اخلسارة بد اً من اتريخ ال يتجاوز اتريخ التو عن حماسإلة التحوط.
وطات التدفق النقدي

يُستدرك اجلز الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى املوبلة واليت دد وتوبل كتحوطات للتدفقات النقدية يف احتياطي
التحوط للتدفقات النقديةل وبو مكون منفصل يف الدخل الشامل اآلخرل حمصوراً ابلتغري الرتاكمي يف القيمة العادلة للإلند املتحوط لا من بداية التحوط
مطروحاً منا أي مإلالغ أعيد تدويربا إىل الربح أو اخلسارة.
يعاد تصني املإلالغ املعرتف هبا سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر وتراك يف حقوق امللكية يف بيان الربح أو اخلسارة يف الفرتات اليت يوثر فيها بند التحوط
عل الربح أو اخلسارةل يف نفن سطر الإلند املتحوط لا املستدرك .إذا مل يعد املصرف يتو ع حدوث املعاملةل فإنا يعاد تصني بتا املإللغ فوراً إلﯽ الربح أو
اخلسارة.
يتو املصرف عن حماسإلة التحوط فقط عندما تتو عال ة التحوط (أو جز منها) عن الوفا ابملعايري املوبلة (بعد إعادة التوازنل إن وجدت) .ويشمل
ذلك احلاالت اليت تنتهي فيها أداة التحوط أو يت بيعها أو إهناؤبا أو ممارستهال أو عندما ال يعترب حدوث معاملة وط حمددة أمراً حمتمالً بدرجة كإلريةل
وحيتسب التو أبثر مستقإللي .تإلق أي أرابح  /خساار معرتف هبا يف الدخل الشامل اآلخر ومراكمة يف حقوق امللكية يف ذلك الو ت يف حقوق امللكية
ُ
ويعرتف هبا عند تسجيل املعاملة املتو عة يف النهاية يف الربح أو اخلسارة .عندما يصإلح حدوث معاملة كانت متو عة غري متو عل فإنا يعاد تصني األرابح
 /اخلساار املرتاكمة يف حقوق امللكية ويعرتف هبا مإلاشرة يف الربح أو اخلسارة.
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وطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنإلية
تُعاجل وطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنإلية حماسإلياً عل حنو مشابا لتحوطات التدفقات النقدية .ويعرتف أبي أرابح  /خساار علﯽ أداة
التحوط املتعلقة ابجلز الفعال للتحوط يف الدخل الشامل اآلخر وتراك يف احتياطي ويل العمالت األجنإلية.
يُعاد تصني األرابح واخلساار الناجتة عن أداة التحوط املتعلقة ابجلز الفعال للتحوط املرتاك يف احتياطي ويل العمالت األجنإلية إىل األرابح أو اخلساار
بنفن الطريقة كفرو ات أسعار صرف العمالت األجنإلية العاادة للعملة األجنإلية كما بو موضح أعالع.
(ك)

روض وتسليفات

القروض والتسليفات بي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات اثبتة أو ابلة للتحديدل وغري مدرجة يف سوق مايل تشط .تظهر القروض والتسليفات
عل أساس التكلفة املطفلة بعد تنعزيل موونة اخلساار االاتمانية املتو عة.
(ل)

موجودات اثبتة مادية

تظهر املوجودات الثابتة املادية عل أساس التكلفعة التارخييةل بعد تنعزيل االستهالكات املرتاكمة وخسارة تدن القيمةل إن وجدت.
يت احتساب استهالك املوجودات الثابتة املادية سطفا تكلفة املوجوداتل ابستثنا األراضي والدفعات عل حساب نفقعات رأمساليةل ابستعمال طريقة
القسط الثابت عل مدى مدة اخلدمة املقدرة لألصول املعنية ابعتماد األعمار اسنتاجية التالية:
%

مإلان
معدات وأجهزة وأاثث
وسااط نقل
أجهزة احلاسب
سينات عل امللجور
إن األرابح واخلساار الناجتة عن استإلعاد أي من املوجودات الثابتة يت
بيان الدخل.
(م)

5-2
15-12
20
33
15
ديدبا ابلفرق بني عاادات الإليع والقيمة الدفرتية للموجودات ويت تسجيلها ضمن

موجودات غري ملموسة

يت إطفا املوجودات غري امللموسةل ابستثنا الشهرةل ابستعمال طريقة القسط الثابت وفق األعمار االنتاجية أدتع وبي ختضع الختإلار التدن يف يمتها.
برامج حاسوب
الفروغ
(ن)

%

33.3
20

املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفا ً لديون مستحقة

لقد مت متلك عقارات تنفيتاً لضماتت عل عروض وتسليفات .تظهر بتع املوجودات ابلتكلفة ت ص أي خساار تدن مرتاكمة .إن متلك مثل بتع
املوجودات بو منظ من إلل السلطات املصرفية احمللية اليت توجب تصفية بتع املوجودات خالل مهلة سنتني من اتريخ التملك .ويف حال التخل عن
التصفية فإن السلطة املنظمة املعنية توجب ختصيص احتياطي خامل للتصفية يوخت من األرابح السنوية الصافية ويظهر ضمن بنود حقوق امللكية.
وفقاً لسياسة املصرف يت ديد ما إذا كانت املوجودات املستملكة من األفضل أن تستخدم للعمليات الداخلية أو جيب أن تإلاع .يت نقل املوجودات
املفيدة للعمليات الداخلية لفئة املوجودات املشاهبة حسب يمتها املستملكة أو القيمة الدفرتية لألصل املضمون األصليل أيهما أ ل .يت نقل املوجودات
اليت يت ديد خيار بيعها ليكون اخليار األفضلل للموجودات احملتفظ هبا للإليع ابلقيمة العادلة أو القيمة العادلة ت صاً تكالي الإليع للموجودات غري املالية
يف اتريخ التملك وذلك متاشياً مع سياسة املصرف.
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(س)

التدن يف يمة موجودات ملموسة وغري ملموسة

بتاريخ كل بيان وضع ما يلل يقوم املصرف مبراجعة القي الدفرتية ملوجوداتا امللموسة وغري امللموسة (مبا فيها املوجودات امللخوذة استيفا لديون) لتحديد
فيما إذا كان يوجد أي موشر أبن تلك املوجودات د أصاهبا خسارة تدن يف يمتها .إن وجد بكتا موشرل يت تقدير القيمة االسرتدادية لألصل لتحديد
مدى خسارة تدن القيمة (إن وجدت).
القيمة االسرتدادية بي القيمة األعل ما بني القيمة العادلة ت ص تكلفة الإليع والقيمة االستعمالية .عند ديد القيمة االستعماليةل يت حس التدفقات
النقدية املستقإللية املقدرة إىل يمتها احلالية ابستعمال نسإلة حس إلل الضريإلة تعكن تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املالزمة لألصل
التي مل يت بشلنا تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقإللية.
إذا كان تقدير القيمعة االسرتدادية لألصل أ عل من يمتا الدفرتيةل يت إنقامل القيمة الدفرتية لألصل لتوازي القيمة االسرتدادية .تقيد خسارة تدنعي القيمة
حاالً يف األرابح أو اخلساارل إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتايً بقيمة إعادة التقيي ل ويف بتع احلالة تعامل خسارة تدن القيمة كتخفيض لوفر
إعادة التقيي (املقيد سابقاً).
يف حال أن خسارة تدن القيمة انعكست الحقاًل يت زايدة القيمة الدفرتية لألصل (وحدة منتجة لتدفقات نقدية) إىل أن تصل إىل التقدير املعدل لقيمتها
االسرتداديةل لكن حبيث أن القيمة الدفرتية بعد الزايدة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان كن أن دد فيما لو مل يت يد خسارة تدن يمة لألصل (وحدة
منتجة لتدفقات نقدية) يف سنوات سابقة .يت يد عكن خسارة تدن القيمة حاالً يف بيان الدخلل إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتايً بقيمة
إعادة التقيي ل ويف بتع احلالة يعامل عكن خسارة تدن القيمة كزايدة لوفر إعادة التقيي (املقيد سابقاً).
(ع)

موونة تعويضات هناية اخلدمة للموظفني

إن املصرف مسجل يف موسسة التلمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية ويسدد بشكل منتظ التلمينات عن موظفيا إىل املوسسة .متثل بتع
املسامهات اتفاق املصرف مع موظفيا حول تعويض هناية اخلدمة وابلتايل سوف حيصل املوظفون عل بتا التعويض من موسسة التلمينات االجتماعية.
لين عل املصرف أي التزامات أخرى جتاع موظفيا فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمة.
(ف)

املووتت

يت يد املووتت إذال نتيجة حدث سابقل ترتب عل املصرف موجب انون أو استنتاجي كن تقديرع بشكل موثوقل وأنا من احملتمل أن يتوجب إجرا
تدفق منافع ا تصادية إىل اخلارل لتسديد املوجب.
(مل)

صايف إيرادات الفوااد

يت إثإلات إيرادات وأعإلا الفوااد جلميع األدوات املالية ابستثنا تلك املصنفة عل أهنا حمتفظ هبا للمتاجرة أو تلك املقاسة أو احملددة ابلقيمة العادلة من
خالل األرابح الصافية يف مصايف إيرادات الفواادم كع مإيرادات فواادم و مأعإلا فوااد م يف بيان الدخل ابستخدام طريقة الفاادة الفعالة .كما تُدرل الفوااد
عل األدوات املالية املقاسة ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسارة ) (FVTPLضمن حركة القيمة العادلة خالل الفرتةل مصايف أرابح عل حمفظة
األدوات املالية للمتاجرة ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلساار.".
معدل الفاادة الفعلية ) (EIRبو السعر التي ُخيفض ابلضإلط التدفقات النقدية املستقإللية املقدرة لألداة املالية خالل العمر املتو ع لألداة املالية أول عند
اس تضا ل لفرتة أ صرل إىل صايف القيمة الدفرتية للموجودات أو املطلوابت املالية .كما تقدر التدفقات النقدية املستقإللية مبراعاة مجيع الشروط التعا دية
لألداة.
يتضمن احتساب سعر الفاادة الفعلية مجيع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة بني أطراف العقد واليت تكون إضافية وتنسب مإلاشرة إىل ترتيإلات اس راض
احملددةل وتكالي املعاملةل ومجيع األ ساط األخرى أو اخلصومات األخرى .وفيما يتعلق ابملوجودات املالية املدرجة ابلقيمة العادلة من خالل األرابح
أواخلساارل تُثإلت تكالي املعامالت يف الربح أو اخلسارة عند اسعرتاف األويل.
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ُ تسب إيرادات الفوااد  /أعإلا الفوااد من خالل تطإليق معدل الفاادة الفعال عل القيمة الدفرتية اسمجالية للموجودات املالية غري املتدنية ااتمانياً (أي
عل أساس التكلفة املطفلة لألصل املايل إلل التسوية ألي خمصص خسارة ااتمانية متو عة) أو إىل التكلفة املطفلة للمطلوابت املالية .وخبصومل املوجودات
املالية املتدنية ااتمانياًل ُ تسب إيرادات الفوااد من خالل تطإليق معدل الفاادة الفعال عل التكلفة املطفلة للموجودات املالية املتدنية ااتمانياً (أي إمجايل
القيمة الدفرتية ت صاً خمصص خساار اساتمان املتو عة) .أما خبصومل املوجودات املالية اليت نشلت أو اشرتيت وبي متدنية ااتمانياً )(POCIل فإن
معدل الفاادة الفعال ( )EIRيعكن اخلساار االاتمانية املتو عة ( )ECLsيف ديد التدفقات النقدية املستقإللية املتو ع استالمها من األصل املايل.
(ق)

صايف إيرادات الرسوم والعموالت

تتضمن إيرادات الرسوم والعموالت واألعإلا رسوماً غري الرسوم اليت تشكل جز اً ال يتجزأ من معدل الفاادة الفعال (انظر أعالع) .كما تتضمن الرسوم
املدرجة يف بتا اجلز من بيان الدخل للمصرفل ضمن أمور أخرىل الرسوم املفروضة عل خدمة القرضل ورسوم عدم االستخدام املتعلقة ابلتزامات
القروض عندما يكون من غري احملتمل أن يودي ذلك إىل ترتيب حمدد لإل راض ورسوم التمويل املشرتك للقروض.
ُ تسب أعإلا الرسوم والعموالت فيما يتعلق ابخلدمات عند استالم اخلدمات.
(ر)

صايف أرابح عل حمفظة األوراق املالية ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلساار

يشمل صايف الدخل من األدوات املالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مجيع األرابح واخلساار الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة للموجودات
املالية واملطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلساار مبا يف ذلك إيرادات وأعإلا الفوااد وأرابح األسه ذات الصلة.
(ش)

توزيعات األرابح

تتحقق إيرادات توزيعات األرابح عند إثإلات حق استالم املدفوعات.
(ت) الضرااب
متثل مصاري الضرااب مإلالغ الضرااب املستحقة والضرااب املوجلة.
حيتسب املصرف موونة ضريإلة الدخل وفقاً ألحكام القانون  28اتريخ  16نيسان 2001ل والتي حدد الضريإلة مبعدل  % 25من صايف األرابح اخلاضعة
للضريإلةل ابسضافة إىل املسامهة الوطنية سعادة اسعمار مبعدل  %5من يمة الضريإلة واليت بدأ تطإليقها ابتدا ً من  2متوز 2013ل و د مت تعديلها ابلقانون
ر  46للعام  2017لتصإلح مبعدل  %10من يمة الضريإلة ابتدا ً من  1كانون الثان .2018
ختتل األرابح اخلاضعة للضريإلة عن األرابح الصافية الواردة يف بيان الدخل املوحد بسإلب استإلعاد املإلالغ غري اخلاضعة للضريإلة وإضافة املإلالغ غري اجلااز
تنعزيلها من الوعا الضريد.
إن الضرااب املوجلة بي الضرااب املتو ع دفعها أو اسرتدادبا نتيجة الفرو ات الزمنية املو تة بني يمة املوجودات أو املطلوابت يف الإلياتت املالية والقيمة
اليت يت احتساب الربح الضريد عل أساسها .و تسب الضرااب املوجلة وفقاً للنسب الضريإلية اليت يتو ع تطإليقها عند تسوية االلتزام الضريد أو قيق
املوجودات الضريإلية املوجلة.
يت االعرتاف ابملطلوابت الضريإلية املوجلة للفرو ات الزمنية اليت سينتج عنها مإلالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضريد مستقإلالً .بينما يت االعرتاف
ابملوجودات الضريإلية املوجلة للفرو ات الزمنية اليت سينتج عنها مإلالغ سوف تنزل مستقإلالً عند احتساب الربح الضريد.
يت مراجعة رصيد املوجودات الضريإلية املوجلة يف اتريخ الإلياتت املالية املوحدة ويت ختفيضها يف حالة تو ع عدم إمكانية االستفادة من تلك املوجودات
الضريإلية جزاياً أو كلياً.
حيتسب املصرف موونة ضريإلة ريع رؤوس األموال املتداولة عل إيرادات املصرف املتحققة خارل أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقاً لقانون ضريإلة الدخل
ر  /24/لعام  2003والقرار ر  3/1238الصادر عن وزارة املالية بتاريخ  29نيسان 2019ل والتي حدد الضريإلة مبعدل  %7.5من إمجايل اسيرادات
يف اخلارل ابسضافة إىل املسامهة الوطنية سعادة اسعمار مبعدل  %10من يمة الضريإلة ورس اسدارة احمللية مبعدل  %10من يمة الضريإلة ابتدا ً من 1
كانون الثان .2019
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(ث)

النقد وما يوازي النقد

يتضمن النقد وما يوازي النقد أرصدة ذات استحقا ات تعا دية أساسية تقل عن ثالثة أشهر.
-4

املقررات احملاسإلية ااامة واملصادر األساسية لعدم اليقني يف التقدير

عند تطإليق السياسات احملاسإلية للمصرفل املتكورة يف االيضاح 3ل يتوجب عل اسدارة أن تتخت رارات وتقوم بتقديرات وافرتاضات بشلن القي الدفرتية
ملوجودات ومطلوابت ال تتوضح بسهولة من مصادر أخرى .إن التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا تإلىن عل أساس اخلربة السابقة وعوامل أخرى تعترب
ذات صلة .إن النتااج الفعلية د ختتل عن بتع التقديرات.
يت مراجعة التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا بصورة مستمرةل يت إجرا القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسإلية يف الفرتة املالية اليت حيصل فيها تعديل
التقدير وذلك إذا كان التعديل يوثر فقط عل تلك الفرتةل أو يف فرتة التعديل وفرتات الحقة إذا كان التعديل يوثر عل الفرتة احلالية وفرتات الحقة.
(.4أ)

املقررات احملاسإلية ااامة عند تطإليق السياسات احملاسإلية
خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة
يتطلب من إدارة املصرف استخدام إجتهادات وتقديرات بامة لتقدير مإلالغ التدفقات النقدية املستقإللية وأو اهتا وتقدير خماطر الزايدة ااامة يف
خماطر اساتمان للموجودات املالية بعد اسعرتاف األويل هبا ومعلومات القياس املستقإللية خلساار اساتمان املتو عة .إن أب السياسات والتقديرات
املستخدمة من إلل إدارة املصرف مفصلة أدتع:
تقيي منوذل األعمال
يعتمد تصني و ياس املوجودات املالية عىل نتااج اختإلار مدفوعات املإللغ األصلي والفاادة عل املإللغ األصلي القاا واختإلار منوذل األعمال .حيدد
املصرف منوذل األعمال عل مستوى يعكن كيفية إدارة اموعات املوجودات املالية معا ًً لتحقيق بدف أعمال معني .ويتضمن بتا التقيي احلك
التي يعكن مجيع األدلة ذات الصلة مبا يف ذلك كيفية تقيي أدا املوجودات و ياس أدااهال واملخاطر اليت توثر عل أدا املوجودات وكيفية إدارهتا.
يرا ب املصرف املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطفلة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واليت مت استإلعادبا إلل استحقا ها لفه
سإلب استإلعادبا وما إذا كانت األسإلاب متفقة مع اادف من األعمال احملتفظ هبا .وتعترب املرا إلة جز اً من التقيي املتواصل للمصرف حول ما إذا
كان منوذل األعمال التي يت مبوجإلا االحتفاظ ابملوجودات املالية املتإلقية مناسإلاًل وإذا كان من غري املناسب ألن بناك تغيري يف منوذل األعمال
وابلتايل يت إدخال تغيرياً مستقإللياً لتصني تلك املوجودات.
زايدة بامة يف خماطر االاتمان
يت ياس اخلسارة االاتمانية املتو عة كمخصص يعادل اخلسارة االاتمانية املتو عة ملدة ( )12شهراً ملوجودات املرحلة األوىلل أو اخلسارة االاتمانية
عل مدى العمر الزمين للموجودات من املرحلة الثانية أو املرحلة الثالثة .ينتقل األصل إىل املرحلة الثانية يف حال زايدة خماطر االاتمان بشكل كإلري
منت االعرتاف األويل .ال حيدد املعيار الدويل للتقارير املالية ر ( )9ما التي يشكل زايدة كإلرية يف خماطر االاتمان .وعند تقيي ما إذا كانت خماطر
االاتمان ألي من املوجودات د ارتفعت بشكل كإلريل أيخت املصرف يف االعتإلار املعلومات الكمية والنوعية املستقإللية املعقولة واملدعومة يف
التقديرات املستخدمة من إلل إدارة املصرف املتعلقة ابلتغري امله يف خماطر اساتمان واليت تودي إىل تغري التصني ضمن املراحل الثالث ( 1و2
و.)3
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إنشا اموعات من املوجودات ذات خصااص خماطر ااتمانية مماثلة
عندما يت ياس خساار االاتمان املتو عة عل أساس مجاعيل يت جتميع األدوات املالية عل أساس خصااص املخاطر املشرتكة (مثل نوع األداةل
درجة خماطر االاتمانل نوع الضماتتل اتريخ االعرتاف األويلل الفرتة املتإلقية لتاريخ اسستحقاقل الصناعةل املو ع اجلغرايف للمقرتضل اخل) .يرا ب
املصرف مدى مال مة خصااص خماطر االاتمان بشكل مستمر لتقيي ما إذا كانت ال تزال مماثلة .إن بتا األمر مطلوب لضمان أنا يف حالة تغيري
خصااص خماطر االاتمانل تكون بناك إعادة تقسي للموجودات بشكل مناسب .و د ينتج عن ذلك إنشا حمافظ جديدة أو نقل موجودات إىل
حمفظة حالية تعكن بشكل أفضل خصااص خماطر االاتمان املماثلة لتلك اعموعة من املوجودات.
إعادة تقسي احملافظ واحلركات بني احملافظ
يعد إعادة تقسي احملافظ واحلركات بني احملافظ أكثر شيوعاً عند حدوث زايدة كإلرية يف خماطر االاتمان (أو عندما تنعكن تلك الزايدة الكإلرية)
وابلتايل تنتقل األصول من اخلساار االاتمانية املتو عة اليت ترتاوح مدهتا بني ( )12شهراً إىل آخرل أو العكنل ولكنها د دث أيضاً ضمن احملافظ
اليت يستمر ياسها عل نفن األساس من اخلساار االاتمانية املتو عة ملدة ( )12شهراً أو مدى احلياة ولكن مقدار تغيريات اخلساار االاتمانية
املتو عة نظراً الختالف خماطر االاتمان من احملافظ.
(.4ب) املصادر الرايسية للتقديرات غري املوكدة
فيما يلي التقديرات الرايسية اليت استخدمتها اسدارة يف عملية تطإليق السياسات احملاسإلية للمصرف واليت اا التلثري األكثر أمهية عل املإلالغ املعرتف هبا يف
الإلياتت املالية:
مإلدأ االستمرارية:

امت إدارة املصرف بتقيي درة املصرف عل االستمرار كمنشلة مستمرة وبي مقتنعة أبن املصرف تلك املوارد الالزمة ملواصلة األعمال يف
املستقإلل املنظور .ابسضافة إىل ذلكل إن إدارة املصرف ليست عل عل أبي شكوك جوبرية اليت د توثر بشكل جوبري عل درة املصرف عل
االستمرار كمنشلة مستمرة .وابلتايل إن الإلياتت املالية املوحدة حمضرة عل أساس مإلدأ االستمرارية.
ديد القي العادلة:

إن ديد القيمة العادلة ملوجودات مالية لين اا س عر سوق كن حلظا يتطلب استعمال تقنيات تقيي كما بو متكور يف االيضاح ( 3ز).
وابلنسإلة لألدوات املالية املتداولة بشكل غري متكرر وأسعاربا ليلة الشفافيةل فإن القيمة العادلعة تكون أ ل موضوعيةل وتتطلب درجات متفاوتة
من األحكام تعتمد عل السيولةل الرتكيزل عوامل سوق غري أكيدةل افرتاضات تسعريل وخماطر أخرى توثر عل األداة املعنية.
تستخدم املعطيات غري املنظورة يف ياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفرةل وابلتايل تنطإلق يف احلاالت اليت تكون فيها
حركة السعوق بتاريخ التقيي ضعيفة بتا إن وجدتل وجيب أن تإلق الغعاية من يععاس القععيمة العععادلة نفسهال أي أن متثل السعر املقإلول للتفرغ عنها
من مالك األدوات املالية أو صاحب االلتزام ملطلوابت أدوات مالية .يت الوصول إىل املعطيات غري املنظورة ابالعتماد عل أفضل املعلومات املتوفرة
يف ظل الظروف احمليطةل واليت كن أن تتضمن املعلومات املتوفرة لدى املنشلة ابسضافة إىل تطإليق معدالت حس معينة عمالً ابالجرا ات الداخلية
للمصرف وذلك ضمن منوذل التقيي املستخدم يف تقيي حمفظة األوراق املالية الظابرة عل أساس القيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلساار
وعل أساس الكلفة املطفلة.
ديد العدد والوزن النسد للسيناريوباتل النظرة املستقإللية لكل نوع من أنواع املنتجات  /السوق و ديد املعلومات املستقإللية ذات الصلة بكل
سيناريو
عند ياس اخلسارة االاتمانية املتو عةل يستخدم املصرف معلومات مستقإللية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقإللية ملختل احملركات
اال تصادية وكي توثر بتع احملركات عل بعضها الإلعض.
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نسإلة احتمال التعثر
تشكل نسإلة احتمال التعثر مدخالً رايسياً يف ياس اخلسارة االاتمانية املتو عة .وتعترب نسإلة احتمال التعثر تقديراً الحتمالية التعثر عن السداد عل
مدى فرتع زمنية معينةل واليت تشمل إحتساب الإلياتت التارخيية واالفرتاضات والتو عات املتعلقة ابلظروف املستقإللية.
اخلسارة يف حال التعثر
تعترب اخلسارة يف حال التعثر بي تقدير للخسارة الناجتة عن التعثر يف السداد .وبو يستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعا دية املستحقة وتلك
اليت يتو ع املمول صيلهال مع األخت يف اسعتإلار التدفقات النقدية من الضماتت اسضافية والتعديالت االاتمانية املتكاملة.
األعمار اسنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة:

كما بو موضح يف اسيضاح ر ( ) 3أعالع إن املصرف يراجع األعمار اسنتاجية يف هناية كل فرتة مالية .خالل الفرتة مل تظهر أية موشرات تدعو
إىل تغيري األعمار املقدرة للموجودات الثابتة.
تدن يمة املوجودات غري املالية وتكوين املووتت الالزمة:

يف ظل الظروف الرابنة اليت متر هبا اجلمهورية العربية السوريةل امت اسدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لألصول غري املالية وذلك من خالل إجرا
مراجعة للقي الدفرتية اتع األصول لتحديد فيما إذا كان بناك أي موشر عل تدن يمتها .ابعتقاد اسدارةل ال توجد موشرات لتكوين مووتت
تدن إضافية.
-5

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

يتضمن بتا الإلند مايلي:
كما يف  31آذار 2022
(غري مد قة)
ل.س.

4,310,254,992

نقد يف اخلزينة
أرصدة لدى مصرف سورية املركزي:
حساابت جارية و ت الطلب
احتياطي نقدي الزامي *
خمصص خساار ااتمانية متو عة

كما يف  31كانون األول
( 2021مد قة)
ل.س.

4,855,082,479

144,971,509,837
140,136,554,511
17,654,864,055
17,742,874,114
)
) (162,564,940
(171,938,517
162,017,745,100

اعموع

167,318,891,431

* وفقاً للقوانني واألنظمة اليت ختضع اا املصارف العاملة يف سوريةل عل الإلنك االحتفاظ ابحتياطي إلزامي لدى مصرف سورية املركزي عل شكل
ودااع من دون فواادل و د بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية املركزي كما يف  31آذار  2022مإللغ  17.742.874.114لرية سورية واليت
متثل نسإلة  %5من متوسط ودااع العمال استناداً إىل رار الن النقد والتسلي ر (/7م.ن) اتريخ  21كانون الثان ( 2020مقابل مإللغ
 17.654.864.055لرية سورية كما يف  31كانون األول  .)2021إن بتا االحتياطي إلزامي وال يت استعمالا خالل أنشطة املصرف التشغيلية.
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فيما يلي احلركة عل األرصدة لدى مصرف سورية املركزي خالل الفرتة /السنة
املرحلة األوىل
ل .س .

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

الرصيد كما يف بداية الفرتة
األرصدة اجلديدة خالل الفرتة
األرصدة املسددة خالل الفرتة
التغري خالل الفرتة
فرو ات أسعار الصرف

162,626,373,892
2,488,136
() 9,234,878,844
4,741,816,062
() 256,370,621

-

-

الرصيد كما يف هناية الفرتة

157,879,428,625

-

-

املرحلة األوىل
ل .س .

للسنة املنتهية يف 31كانون األول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

الرصيد كما يف بداية السنة
األرصدة املسددة خالل السنة
التغري خالل السنة
فرو ات أسعار الصرف

109.459.361.639
() 28,191,111,511
16,192,520,697
65,165,603,067

-

-

الرصيد كما يف هناية السنة

162,626,373,892

-

-

اعموع
ل.س.

162,626,373,892
2,488,136
() 9,234,878,844
4,741,816,062
)
(256,370,621
157,879,428,625
اعموع
ل.س.

109.459.361.639
() 28,191,111,511
16,192,520,697
65,165,603,067
162,626,373,892

ال يوجد ويالت بني املراحل الثالث خالل الفرتة املنتهية يف  31آذار  2022والسنة املنتهية يف  31كانون األول .2021
فيما يلي احلركة عل خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة لألرصدة لدى مصرف سورية املركزي خالل الفرتة  /السنة
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

املرحلة األوىل
ل .س .

الرصيد كما يف بداية الفرتة
األرصدة اجلديدة خالل الفرتة

162,564,940
2,069

األرصدة املسددة خالل الفرتة
التغري خالل الفرتة

(1,276,521
10,938,250

الرصيد كما يف هناية الفرتة

171,938,517

فرو ات أسعار الصرف

(290.221

اعموع
ل.س.

-

-

162,564,940
2,069

)

-

-

(1,276,521
10,938,250

)

-

-

-

-
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(290.221

171,938,517

)
)

للسنة املنتهية يف 31كانون األول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية

املرحلة األوىل
ل .س .

ل .س .

ل .س.

-

-

70.972.904
(70,029,641

-

91,634,774
69,986,903
162,564,940

الرصيد كما يف بداية السنة
األرصدة املسددة خالل السنة

70.972.904
(70,029,641

التغري خالل السنة

فرو ات أسعار الصرف

91,634,774

-

69,986,903

-

-

الرصيد كما يف هناية السنة

162,564,940

-

-

)

اعموع
ل.س.

)

ال يوجد ويالت بني املراحل الثالث خالل الفرتة املنتهية يف  31آذار  2022والسنة املنتهية يف  31كانون األول .2021
-6

أرصدة لدى املصارف

يتضمن بتا الإلند مايلي:
مصارف حملية
ل.س.

33,427,917,278
حساابت جارية و ت الطلب
ودااع ألجل (استحقا ها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أ ل) 51,078,692,237

خمصص خساار ااتمانية متو عة

(49,427,373
84,457,182,142

مصارف حملية
ل.س.

حساابت جارية و ت الطلب
ودااع ألجل (استحقا ها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أ ل)

51,482,730,183
50,392,736,561

خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة

(73.652.650
101.801.814.094
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كما يف  31آذار ( 2022غري مد قة)
مصارف خارجية
ل.س.

16,651,424,959
99,049,897,306

) (38,917,283
115,662,404,982

50,079,342,237
150,128,589,543

) (88,344,656

) (59.363.672
210.009.173.177

)

200,119,587,124

كما يف  31كانون األول ( 2021مد قة)
مصارف خارجية
ل.س.

14,554,370,185
195,514,166,664

اعموع
ل.س.

اعموع
ل.س.

66,037,100,368
245,906,903,225

) (133.016.322
311.810.987.271

)

فيما يلي احلركة عل األرصدة لدى املصارف خالل الفرتة  /السنة:

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار ( 2022غري مد قة)

الرصيد كما يف بداية الفرتة
األرصدة اجلديدة خالل الفرتة
األرصدة املسددة خالل الفرتة
التغري خالل الفرتة
فرو ات أسعار الصرف
الرصيد كما يف هناية الفرتة

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت ويلا إىل املرحلة األوىل
ما مت ويلا إىل املرحلة الثانية
ما مت ويلا إىل املرحلة الثالثة
األرصدة اجلديدة خالل السنة
األرصدة املسددة خالل السنة
التغري خالل السنة
فرو ات أسعار الصرف
الرصيد كما يف هناية السنة

املرحلة األوىل
ل .س .

املرحلة الثالثة
ل .س.

املرحلة الثانية
ل .س .

3.627.117
1.686.209.431 310,254,167,045
72,383,042,238
) (52,671
(1,674,297( )223,748,120,501
137,722
2,758,552
41,321,932,228
) (137,722
(2,758,552( ) 1,691,198,810
198,519,822,200
املرحلة األوىل
ل .س .

1,684,535,134

للسنة املنتهية يف 31كانون األول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

21.053.009.918 147.561.330.353
(4,758,313,673
4,758,313,673
) 6,226,377
(6,226,377
(2.015.013
106,545,110,429
(27,043,624,389( )113.958.066.386
(1.490.451
39.899.857.707
12.432.416.662 125.453.847.646
310,254,167,045

3,574,446

1.686.209.431

)
)
)
)

2.015.013
(182.114
1.794.218
3.627.117

اعموع
ل.س.

311,944,003,593
72,383,042,238
) () 223,749,847,469
41,324,828,502
) () 1,694,095,084
200,207,931,780
اعموع
ل.س.

168.614.340.271
106,545,110,429
() 141,001,690,775
) 39.898.185.142
137.888.058.526
311,944,003,593

ال يوجد ويالت بني املراحل الثالث خالل الفرتة املنتهية يف  31آذار .2022
فيما يلي احلركة عل خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة لألرصدة لدى املصارف خالل الفرتة  /السنة:
املرحلة األوىل
ل .س .

الرصيد كما يف بداية الفرتة
األرصدة اجلديدة خالل الفرتة
األرصدة املسددة خالل الفرتة
التغري خالل السنة
فرو ات أسعار الصرف

121.372.750
19,504,263
(72,819,832
9,062,567
(383,383

الرصيد كما يف هناية الفرتة

76,736,365

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

9.830.014
) (8,945
)

1.813.558
) (26,336
-

9,821,069

1,787,222
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اعموع
ل.س.

133.016.322
19,504,263
) (72,855,113
9,062,567
(383,383
88,344,656

)
)

املرحلة األوىل
ل .س .

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت ويلا إىل املرحلة األوىل
ما مت ويلا إىل املرحلة الثانية
ما مت ويلا إىل املرحلة الثالثة
األرصدة اجلديدة خالل السنة
األرصدة املسددة خالل السنة
التغري خالل السنة
فرو ات أسعار الصرف

61.570.643
1,071,543
(1.401
41.776.130
(50.844.962
7.768.977
60.031.820

الرصيد كما يف هناية السنة

121.372.750

للسنة املنتهية يف 31كانون األول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.

ل .س .

-

9.584.238
(1,071,543
) 1.401
(12.168
) (6.090.321
(159.831
7.578.238

)
) 1.761.914
39.476

9.830.014

1.813.558

)
) 12.168

اعموع
ل.س.

71.154.881
41.776.130
(56.935.283
9.371.060
67.649.534

)

133.016.322

ال يوجد ويالت بني املراحل الثالث خالل الفرتة املنتهية يف  31ذار .2022
بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال تتقاض فوااد  33.427.917.278لرية سورية كما يف  31آذار ( 2022مقابل  51.482.730.183لرية سورية
كما يف  31كانون األول .)2021
ال يوجد أرصدة مقيدة السحب لقا اعتمادات مستندية كما يف  31آذار  2022وكما يف  31كانون األول .2021
ال توجد أرصدة معدومة خالل الفرتة املنتهية يف  31آذار  2022والسنة املنتهية يف  31كانون األول .2021
-7

إيداعات لدى املصارف

يتضمن بتا الإلند ما يلي:
مصارف حملية
ل.س.

ودااع ألجل (استحقا ها األصلي أكثر من  3أشهر)
خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة

اعموع
ل.س.

157.068.471.486 133,207,795,498 23,860,675,988
)
) (127,594,757
) (96,427,697
(31,167,060
23,829,508,928

مصارف حملية
ل.س.

ودااع ألجل (استحقا ها األصلي أكثر من ثالثة أشهر)
خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة

كما يف  31آذار ( 2022غري مد قة)
مصارف خارجية
ل.س.

156,940,876,729 133,111,367,801
كما يف  31كانون األول ( 2021مد قة)
مصارف خارجية
ل.س.

اعموع
ل.س.

54,907,495,834
40,834,995,834
14,072,500,000
)
) (27,733,606
) (11,172,154
(16,561,452
14,055,938,548
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40,823,823,680

54,879,762,228

فيما يلي احلركة عل اسيداعات لدى املصارف خالل الفرتة  /السنة:
املرحلة األوىل
ل .س .

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

الرصيد كما يف بداية الفرتة
اسيداعات اجلديدة خالل الفرتة
اسيداعات املسددة خالل الفرتة

54.907.495.834
142,185,771,722
() 40,024,796,070

-

-

الرصيد كما يف هناية الفرتة

157,068,471,486

-

-

54.907.495.834
142,185,771,722
() 40,024,796,070
157,068,471,486

للسنة املنتهية يف 31كانون األول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

املرحلة األوىل
ل .س .

5.298.260.000
الرصيد كما يف بداية السنة
اسيداعات اجلديدة خالل السنة 49,803,121,354
اسيداعات املسددة خالل السنة () 5,298,260,000
5,104,374,480
فرو ات أسعار الصرف
الرصيد كما يف هناية السنة

اعموع
ل.س.

54,907,495,834

اعموع
ل.س.

-

-

5.298.260.000
49,803,121,354
() 5,298,260,000
5,104,374,480

-

-

54,907,495,834

ال يوجد ويالت بني املراحل الثالث خالل الفرتة املنتهية يف  31آذار  2022والسنة املنتهية يف  31كانون األول .2021
فيما يلي احلركة عل خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة لإليداعات لدى املصارف خالل الفرتة  /السنة:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

املرحلة األوىل
ل .س .

الرصيد كما يف بداية الفرتة
اسيداعات اجلديدة خالل الفرتة
اسيداعات املسددة خالل الفرتة
فرو ات أسعار الصرف

27,733,606
117,588,157
(17,726,998
(8

الرصيد كما يف هناية الفرتة

127,594,757

)
)

-

-

-

-
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اعموع
ل.س.

27,733,606
117,588,157
(17,726,998
(8
127,594,757

)
)

للسنة املنتهية يف 31كانون األول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية

املرحلة األوىل
ل .س .

2.576.067
الرصيد كما يف بداية السنة
اسيداعات اجلديدة خالل السنة 27,733,606
اسيداعات املسددة خالل السنة (2,576,067
الرصيد كما يف هناية السنة

27,733,606

ل .س .

)

ل .س.

-

-

-

-

اعموع
ل.س.

2.576.067
27,733,606
(2,576,067

)

27,733,606

ال يوجد ويالت بني املراحل الثالث خالل الفرتة املنتهية يف  31آذار  2022والسنة املنتهية يف  31كانون األول .2021
روض للمصارف
-8
يتكون بتا الإلند مما يلي:
كما يف  31آذار ( 2022غري مد قة)
مصارف خارجية
ل.س.

مصارف حملية
ل.س.

القروض

-

خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة

-

القروض
خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة

18,840,000,000

اعموع
ل.س.

18,840,000,000

() 18,840,000,000( ) 18,840,000,000

-

-

-

مصارف حملية
ل.س.

كما يف  31كانون األول ( 2021مد قة)
مصارف خارجية
ل.س.

اعموع
ل.س.

-

18,840,000,000
18,840,000,000
() 18,840,000,000( ) 18,840,000,000
-

-

فيما يلي احلركة عل القروض للمصارف خالل الفرتة  /السنة:

ال يوجد حركة عل القروض للمصارف خالل الفرتة املنتهية يف  31آذار .2022
املرحلة األوىل
ل .س .

الرصيد كما يف بداية السنة
األرصدة املسددة خالل السنة
فرو ات أسعار الصرف

-

الرصيد كما يف هناية السنة

-

للسنة املنتهية يف  31كانون األول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

-

ال يوجد ويالت بني املراحل الثالث خالل السنة املنتهية يف  31كانون األول .2021
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اعموع
ل.س.

11.304.000.000
11.304.000.000
() 1,884,000,000( ) 1,884,000,000
9,420,000,000
9,420,000,000
18,840,000,000

18,840,000,000

فيما يلي احلركة عل خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة للقروض للمصارف خالل الفرتة  /السنة:

ال يوجد حركة عل خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة للقروض للمصارف خالل الفرتة املنتهية يف  31آذار .2022
املرحلة األوىل
ل .س .

الرصيد كما يف بداية السنة
األرصدة املسددة خالل السنة
فرو ات أسعار الصرف

-

الرصيد كما يف هناية السنة

-

للسنة املنتهية يف  31كانون األول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

-

اعموع
ل.س.

11.304.000.000
11.304.000.000
() 1,884,000,000( ) 1,884,000,000
9,420,000,000
9,420,000,000
18,840,000,000

18,840,000,000

ال يوجد ويالت بني املراحل الثالث خالل الفرتة املنتهية يف  31آذار .2022
متثل القروض للمصارف مإللغ  15مليون دوالر أمريكي مت صرفا عن طريق املصرف الدويل للتجارة والتمويل ابعتإلارع مصرفاً وسيطاً وبو ثل جز من رض
ممنوح من جتمع مصريف خارجي لشركة حملية .إن املإللغ مغط بضماتت من املصارف املقرضة مبوجب اتفا ية التجمع املصريف .امت اسدارة بتحويل مإللغ
 1.308.000.000لرية سورية خالل عام  2019من خمصص خماطر حمتملة إىل خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة للقروض للمصارف مبا يعادل يمة
الضماتت املقدمة من أربعة مصارف من التجمع املصريف اخلارجي بعد أخت التصني االاتمان للمصارف واتريخ التعامالت السابقة معها ابالعتإلارل
ابسضافة إىل ويل كامل الفوااد املرصدة عل القروض واليت تزيد عن سق الضمانة منت بداية عدم التزام الشركة لغاية  31كانون األول  2020إىل فوااد
معلقةل مت نقلها إىل حساب خارل امليزانية مع االستمرار ابسجرا ات القانونية لتحصيل املإللغ .و د بلغ رصيد الفوااد يف  31آذار  2021و 31كانون
األول  2021مايعادل  20.658.842.764لرية سورية.
خالل شهر كانون األول من عام 2020ل ام بنك اسسكان بسداد كامل حصتا من رض التجمع الإلنكي بقيمة  6.000.000دوالر أمريكي حيث
مت ختفيض الرصيد واسرتداد خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة املشكل مقابل بتا الرصيد.
خالل شهر آذار من عام  2021ام الإلنك األردن الكوييت بسداد كامل حصتا من رض التجمع الإلنكي بقيمة  1.500.000دوالر أمريكي حيث مت
ختفيض الرصيد واسرتداد خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة املشكل مقابل بتا الرصيد.
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–9

صايف التسهيالت االاتمانية املإلاشرة

يتضمن بتا الإلند مايلي:

كما يف  31آذار 2022
(غري مد قة)
ل.س.

الشركات الكربى:

كما يف  31كانون األول
( 2021مد قة)
ل.س.

حساابت جارية مدينة
روض وسل
سندات حمسومة*
حساابت داانة صدفة مدينة

22,406,768,307
32,370,853,297
21,619,348
160,212,193

خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة
فوااد معلقة

55,214,872,045
54,959,453,145
() 15,050,611,082( ) 15,238,482,114
() 21,972,396,460( ) 23,047,408,921
16,673,562,110

املوسسات الصغرية واملتوسطة:

21,796,573,634
33,237,022,783
21,619,348
159,656,280

18,191,864,503
28,248,021,310
329,186,881
219,606,975

روض وسل
سندات حمسومة*
حساابت داانة صدفة مدينة

37,123,213,245
310,901,925
224,310,790

خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة
فوااد معلقة

28,796,815,166
37,658,425,960
)
) (396,475,181
(367,083,364
)
) (251,632,716
(261,306,334
37,030,036,262

28,148,707,269

روض وسل
حساابت داانة صدفة مدينة
بطا ات ااتمان

2,929,824,568
248,949
6,086,048

2,508,417,090
276,991
5,907,244

خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة
فوااد معلقة

2,936,159,565
(340,323,960
(14,750,388

2,514,601,325
) (359,874,076
) (13,962,049

2,581,085,217

2,140,765,200

األفراد:
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)
)

كما يف  31آذار 2022
(غري مد قة)
ل.س.

القروض العقارية:

روض وسل

كما يف  31كانون األول
( 2021مد قة)
ل.س.

9,451,148,920

9,376,545,621

9,451,148,920

9,376,545,621

خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة

(825,769,585

إمجايل التسهيالت االاتمانية
إمجايل خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة
إمجايل فوااد معلقة

8,336,739,096
8,625,379,335
95,902,834,157
105,005,187,590
() 16,846,766,864( ) 16,771,659,023
() 22,237,991,225( ) 23,323,465,643

صايف التسهيالت االاتمانية املإلاشرة

) (1,039,806,525

64,910,062,924

)

56,818,076,068

* بلغ صايف السندات احملسومة بعد تنعزيل الفوااد والعموالت املقإلوضة مقدماً الإلالغة  162.160لرية سورية كما يف  31آذار ( 2022مقابل 627.204
لرية سورية كما يف  31كانون األول .)2021
بلغت التسعهيالت االاتمانية املإلاشعرة غري املنتجة  38.122.615.301لرية سعورية أي مانسعإلتا  %36.31من رصعيد التسعهيالت االاتمانية املإلاشعرةكما يف
 31آذار ( 2022مقابل  36.653.883.858لرية س ع ععورية أي مانس ع عإلتا  %38.22من رص ع ععيد التس ع ععهيالت اساتمانية املإلاش ع ععرة كما يف  31كانون األول
.)2021
بلغت التسع ع ععهيالت االاتمانية املإلاشع ع ععرة غري املنتجة بعد تنزيل الفوااد املعلقة  14.799.149.658لرية سع ع ععورية أي ما نسع ع عإلتا  %18.12من رصع ع ععيد إمجايل
التسع ععهيالت االاتمانية املإلاشع ععرة بعد تنزيل الفوااد املعلقة كما يف  31آذار ( 2022مقابل  14.415.892.633لرية سع ععورية أي ما نسع عإلتا  %19.57كما
يف  31كانون األول .)2021
بلغت التس ع ععهيالت االاتمانية غري املإلاش ع ععرة غري املنتجة  247.940.450لرية س ع ععورية كما يف  31آذار ( 2022مقابل  1.750.000لرية س ع ععورية كما يف
 31كانون األول .)2021
فيما يلي احلركة عل أرصدة التسهيالت االاتمانية املإلاشرة خالل الفرتة /السنة:
املرحلة األوىل
ل .س .

 31آذار ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

الرصيد كما يف بداية الفرتة

51.163.832.553

ما مت ويلا إىل املرحلة األوىل
ما مت ويلا إىل املرحلة الثانية
ما مت ويلا إىل املرحلة الثالثة
التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة
التسهيالت املسددة خالل الفرتة
التغري خالل الفرتة
فرو ات أسعار الصرف

(1,171,262,014
1,171,262,014
) 999,653,359
(718,613,385
(32,365,708
101,489,650
13,212,360,936
(1,212,111,571( ) 4,762,705,249
11,878,155
34,035,803
-

الرصيد كما يف هناية الفرتة

60,100,172,672

8.085.117.746

6,782,399,617
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36,653,883,858

)
(281,039,974
) 32,365,708
2,728,278
) (43,676,718
1,761,860,475
(3,506,326
38,122,615,301

اعموع
ل.س.

95,902,834,157
)
13,316,578,864
) (6,018,493,538
1,807,774,433
) (3,506,326
105,005,187,590

)
)

املرحلة األوىل
ل .س .

الرصيد كما يف بداية السنة

16.073.453.427

ما مت ويلا إىل املرحلة األوىل
ما مت ويلا إىل املرحلة الثانية

8.785.944.060
(254.255.239

ما مت ويلا إىل املرحلة الثالثة
التسهيالت اجلديدة خالل السنة
التسهيالت املسددة خالل السنة
التغري خالل السنة
ويل خارل امليزانية
فرو ات أسعار الصرف
الرصيد كما يف هناية السنة

-

 31كانون األول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

20.720.012.486
(8.785.944.060
) 254.255.239
(336,064,475

1.651.339.958
34.239.587.464
(6.059.107.358( ) 7.692.487.919
(226.344.256
11.590.760
51.163.832.553

866,970,212
8.085.117.746

اعموع
ل.س.

23.394.911.718
)
)

60.188.377.631
-

336,064,475

) (934.986.193
) 4.426.107.320

35.890.927.422
) (14.686.581.470
4.211.353.824

(9,740,496,804( ) 9,740,496,804
20,039,253,554
19,172,283,342
36,653,883,858

)
)

95,902,834,157

فيما يلي احلركة عل خمصص اخلسارة االاتمانية املإلاشرة املتو عة خالل الفرتة /السنة:
املرحلة األوىل
ل .س .

الرصيد كما يف بداية الفرتة

1.245.952.633

 31آذار ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

1.196.367.888

اعموع
ل.س.

16,846,766,864

14,404,446,343

ما مت ويلا إىل املرحلة األوىل
ما مت ويلا إىل املرحلة الثانية

169,489,090
(614,180

(169,489,090
) 156,685,194

)
(156,071,014

)

ما مت ويلا إىل املرحلة الثالثة
التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة
التسهيالت املسددة خالل الفرتة
التغري خالل الفرتة
فرو ات أسعار الصرف **

132,448,178
(447,035,259
27,720,580
-

(723,290
16,578,499
) (226,199,947
66,557,174
17

) 723,290
2,535,453
) (35,532,567
389,476,550
(1,656,519

151,562,130
) (708,767,773
483,754,304
) (1,656,502

الرصيد كما يف هناية الفرتة

1,127,961,042

1,039,776,445
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14,603,921,536

-

16,771,659,023

)
)

املرحلة األوىل
ل .س .

 31كانون األول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س .

1.792.855.622
(759.592.902

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت ويلا إىل املرحلة األوىل

318.286.331
759.592.902

ما مت ويلا إىل املرحلة الثانية
ما مت ويلا إىل املرحلة الثالثة

(1.712.392
-

التسهيالت اجلديدة خالل السنة

972.301.647

254.579.535

التسهيالت املسددة خالل السنة
التغري خالل السنة
ويل خارل امليزانية

(819.383.111
16.867.205
-

) (527.065.559
426.693.487
-

) 1.712.392
(45,153,766

ل .س.

)
)

9.838.258.171
45,153,766
-

اعموع
ل.س.

11.949.400.124
1.226.881.182

) (4,901,588,553
8.506.699.223
(3,558,094,999

) (6.248.037.223
8.950.259.915
) (3,558,094,999

فرو ات أسعار الصرف **

51

52.339.079

4,474,018,735

4,526,357,865

الرصيد كما يف هناية السنة

1.245.952.633

1.196.367.888

14,404,446,343

16,846,766,864

)
)

* مل يت استخدام خمصصات مقابل شطب تسهيالت خالل فرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار  2022وللسنة املنتهية يف  31كانون األول .2021
** تشكلت فرو ات أسعار الصرف نتيجة تكوين خمصصات ابلعملة األجنإلية مقابل التسهيالت املمنوحة ابلعملة األجنإليةل حيث نتج بتا الفرق عن
تغري سعر صرف العمالت األجنإلية عل بتع املخصصات.
تتلخص حركة الفوااد املعلقة كما يلي:

الرصيد يف أول الفرتة  /السنة
إضافات خالل الفرتة  /السنة
الفوااد احملولة لإليرادات
فوااد مشطوبة
الفوااد املعلقة احملولة إىل خارل امليزانية
فرو ات أسعار الصرف

 31آذار 2022
(غري مد قة)

 31كانون األول
( 2021مد قة)

ل.س.

ل.س.

13.403.157.349
22,237,991,225
4,387,428,832
1,091,600,280
)
) (258,343,158
(2,382,039
)
) (61,785,251
(750,481
() 6,428,228,280
) 11,195,761,733
(2,993,342
23,323,465,643

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة
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22,237,991,225

-10

موجودات مالية اب لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتكون بتا الإلند مما يلي:

كما يف  31آذار 2022
(غري مد قة)
ل.س.

كما يف  31كانون األول
( 2021مد قة)
ل.س.

موجودات مالية ال يتوفر اا أسعار سو ية

251.205.000

251.205.000

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة

251.205.000

251.205.000

ثل بتا الإلند استثمار املصرف يف موسسة ضمان خماطر القروض بنسإلة  %5.021من رأمسال املوسسة حيث مت إعادة تصني بتع احلصة من املوجودات
األخرى بعد صدور شهادة ملكية األسه النهااية خالل الربع الثالث من عام .2021
ينوي املصرف االحتفاظ هبتا االستثمار عل املدى الإلعيد.
-11

حقوق استخدام األصول املستلجرة  /التزامات عقود اسجيار

يتكون بتا الإلند مما يلي:

حقوق استخدام األصول املستلجرة
اعموع
مإلان
ل .س .
ل.س.

التكلفة التارخيية

الرصيد كما يف  1كانون الثان 2021
إضافات
تعديالت

389.128.125
25,000,000
(65,034,037

389.128.125
25,000,000
) (65,034,037

الرصيد كما يف  31كانون األول 2021
تعديالت

349,094,088
36,880,675

349,094,088
36,880,675

الرصيد كما يف  31آذار 2022

385,974,763

385,974,763

االستهالك املرتاك

)

الرصيد كما يف  1كانون الثان 2021
إضافاتل أعإلا السنة
تعديالت

(128.492.214
(58,098,741
13,006,807

) (128.492.214
) (58,098,741
13,006,807

)
)

الرصيد كما يف  31كانون األول 2021
إضافاتل أعإلا الفرتة
تعديالت

(173,584,148
(16.553.169
-

) (173,584,148
) (16,805,148
251,979

)
)

الرصيد كما يف  31آذار 2022

(190,137,317

) (190,137,317

)

القيمة الدفرتية

صايف الرصيد كما يف  31آذار 2022

195,837,446

195,837,446

صايف الرصيد كما يف  31كانون األول 2021

175,509,940

175,509,940
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مإلان

التزامات عقود اسجيار

ل.س.

اعموع
ل .س .

الرصيد كما يف  31كانون الثان 2021
إضافات
الفاادة خالل السنة
املدفوع خالل السنة
تعديالت

139.346.709
25,000,000
2,846,994
(42,019,863
(54,211,093

139.346.709
25,000,000
2,846,994
) (42,019,863
) (54,211,093

الرصيد كما يف  31كانون األول 2021
الفاادة خالل الفرتة
املدفوع خالل الفرتة
تعديالت

70,962,747
847,986
(25,700,000
36,880,675

70,962,747
847,986
) (25,700,000
36,880,675

الرصيد كما يف  31آذار 2022

82,991,408

82,991,408

)
)

)

إن احلركة عل حقوق استخدام األصول املستلجرة والتزامات عقود اسجيار من خالل اامة الدخل كانت كما يلي:

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار
2021
2022
ل.س.
ل.س.

مصاري عقود إجيار صرية املدة
استهالك حقوق استخدام األصول املستلجرة
فوااد عل التزامات عقود اسجيار
تعديالت عقود اسجيار
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4,685,943
16.553.169
847,986
-

31.278.781
14.294.664
695.234
(2.183.864

22,087,098

44.084.815

)

-12

موجودات أخرى

يتضمن بتا الإلند مايلي:

كما يف  31آذار 2022
(غري مد قة)
ل.س.

فوااد وإيرادات برس القإلض:
مصارف وموسسات مالية
روض وتسليفات
نقص يف الصندوق ( معلق )
حساب بطا ات الصراف اآليل
دفعات مقدمة إىل موردي املوجودات الثابتة
مصاري مدفوعة مقدماً
مصاري ضااية
عقارات آلت ملكيتها للمصرف وفا لديون مستحقة
حساابت مو تة مدينة
خمزون مطإلوعات و رطاسية
مينات مسرتدة
شيكات تقامل
حساابت مدينة مقابل ضريإلة الرواتب واألجور*
حساابت مدينة أخرى

كما يف  31كانون األول
( 2021مد قة)
ل.س.

778,117,168
571,209,937
1,349,327,105
151,000
757,239,065
449,877,892
32,921,750
126,229,016
125,040,598
101,581,522
1,736,000
214,214
2,871,964,711
3,749,395

422,389,473
384,513,006
806,902,479
16,803,971
903,350,960
513,943,941
32,151,857
126,229,016
78,364,891
92,112,826
4,236,000
214,214
2,871,916,711
2,889,026

5,820,032,268

5,449,115,892

*بتاريخ  21نيسان  2021تإللغ املصرف إخإلارات تكلي مو ت بضريإلة الرواتب واألجور عن املوظفني األجانب واملوظفني السوريني للفرتة املمتدة من
النص الثان لعام  2013وحىت هناية عام  2020مبا يعادل  3,852,454,169لرية سوريةل حيث امت اسدارة بتسجيل مإللغ  980,537,458لرية
سورية كمصروف ضمن الرسوم واألعإلا احلكومية خالل عام  2021ومإللغ  2,871,916,711لرية سورية يف املوجودات األخرى عل اعتإلار أن إدارة
املصرف د فظت عل آلية االحتساب .وبنا ً عل استشارات ضريإلية و انونية امت إدارة املصرف بتقدد االعرتاضات الالزمة أصوالً عل بتع التكليفات
إىل الدواار املالية املختصةل وتشكيل خمصصات مناسإلة حيث تعتقد اسدارة أن االعرتاض عل التكليفات املتكورة كن أن يودي إىل ختفيض املإلالغ
املفروضة .ستقوم اسدارة مبتابعة االعرتاض واالستمرار بتسجيل املخصصات املالامة يف الفرتات الالحقة وبشكل دوري.
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وديعة امدة لدى مصرف سورية املركزي
-13
بنا ً عل أحكام املادة  /12/للفقرة /ب /من التعليمات التنفيتية للقانون ر  /28/لعام  2001يتوجب عل مصارف القطاع اخلامل أن تجز %10
من رأمسااا لدى مصرف سورية املركزي كحساب امد كن اسرتدادع عند تصفية املصرف.
يتضمن بتا الإلند مايلي:
كما يف  31آذار 2022
(غري مد قة)
ل.س.

أرصدة ابللرية السورية
أرصدة ابلدوالر األمريكي

-14

كما يف  31كانون األول
( 2021مد قة)
ل.س.

425,484,420
13,586,889,247

425,484,420
13,586,889,247

14,012,373,667

14,012,373,667

ودااع املصارف

يتضمن بتا الإلند مايلي:
كما يف  31آذار ( 2022غري مد قة)
مصارف خارجية
ل.س.

مصارف حملية
ل.س.

حساابت جارية و ت الطلب
ودااع ألجل (استحقا ها األصلي أ ل من ثالثة أشهر)
ودااع ألجل (استحقا ها األصلي أكثر من ثالثة أشهر)

69,925,722,295
24,074,216,443
9,905,935,106

609,310,469
-

609,310,469 103,905,873,844
مصارف حملية
ل.س.

حساابت جارية و ت الطلب
ودااع ألجل (استحقا ها األصلي أ ل من ثالثة أشهر)

اعموع
ل.س.

70,535,032,764
24,074,216,443
9,905,935,106
104,515,184,313

كما يف  31كانون األول ( 2021مد قة)
مصارف خارجية
ل.س.

اعموع
ل.س.

73,567,524,383
27,768,113,549

611,541,194
-

74,179,065,577
27,768,113,549

101,335,637,932

611,541,194

101,947,179,126
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ودااع الزابان

-15

يتضمن بتا الإلند مايلي:
كما يف  31آذار 2022
(غري مد قة)
ل.س.
الشركات الكربى

حساابت جارية و ت الطلب
ودااع توفري
ودااع ألجل وخاضعة سشعار

الشركات الصغرية و املتوسطة

حساابت جارية و ت الطلب
ودااع توفري
ودااع ألجل وخاضعة سشعار

األفراد (التجزاة)

حساابت جارية و ت الطلب
ودااع توفري
ودااع ألجل وخاضعة سشعار

حساابت جارية و ت الطلب
ودااع التوفري
ودااع ألجل وخاضعة سشعار
اعموع

كما يف  31كانون األول
( 2021مد قة)
ل.س.

66,830,184,535
3,341
3,143,432,287

68,660,355,480
3.341
3,861,479,773

69,973,620,163

72,521,838,594

4,884,942,252
6,780,432
147,260,958

8,328,226,543
7,252,379
155,612,372

5,038,983,642

8,491,091,294

224,468,422,613
21,598,421,107
16,753,003,125

217,551,482,886
22,556,344,060
31,810,101,288

262,819,846,845

271,917,928,234

337,832,450,650

352,930,858,122

296,183,549,400
21,605,204,881
20,043,696,369

294,540,064,909
22,563,599,780
35,827,193,433

337,832,450,650

352,930,858,122

بلغت ودااع القطاع التعاون واملشرتك والقطاع العام داخل سورية  2.811.545.560لرية سورية أي ما نسإلتا  %0.83من إمجايل الودااع كما يف
 31آذار ( 2022مقابل  3.010.958.285لرية سورية أي ما نسإلتا  %0.85من إمجايل الودااع كما يف  31كانون األول .)2021
بلغت الودااع اليت ال مل فوااد 254.537.106.249لرية سورية أي ما نسإلتا  %75.34إمجايل الودااع كما يف  31آذار ( 2022مقابل
 301.439.903.187لرية سورية أي ما نسإلتا  %85.48من إمجايل الودااع كما يف  31كانون األول .)2021
بلغت الودااع احملجوزة (املقيدة السحب)  1.443.119.354لرية سورية كما يف  31آذار ( 2022مقابل  1.595.639.273لرية سورية كما يف 31
كانون األول .)2021
بلغت الودااع اجلامدة  75.427.519.460لرية سورية كما يف  31آذار ( 2022مقابل  80.332.408.576لرية سورية كما يف  31كانون األول
.)2021
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-16

مينات نقدية

يتضمن بتا الإلند مايلي:
كما يف  31آذار 2022
(غري مد قة)
ل.س.

مينات مقابل تسهيالت مإلاشرة
مينات مقابل تسهيالت غري مإلاشرة
مينات الصناديق احلديدية
مينات أخرى*

كما يف  31كانون األول
( 2021مد قة)
ل.س.

9,754,528,077
8.160.851.159
54,466,000
919.485.724

9,994,819,351
7.694.329.367
40,606,000
439.392.463

18,889,330,960

18,169,147,181

 متثل التلمينات النقدية األخرى إضععافة إىل مينات حسععاابت جارية وجاري حواالت -موسعسععات مالية غري مصععرفية موونة اسععترياد يت احتجازبا مبا
يعادل  %15من القيمة املقابلة ملشععروع اسجازة بدون فوااد وذلك حىت اتريخ تنفيت اسجازة أو عدم اسععتخدامهال وموونة مبا يعادل  %25من القيمة
املقابلة ملش ع ععروع اسجازة ابللرية الس ع ععورية عل أن يت رير املإللغ احملتجز بعد مرور ش ع ععهر من اتريخ طلب اسجازة وفقاً لقرار وزارة اال تص ع ععاد والتجارة
اخلارجية ر  /944/الصادر بتاريخ  21تشرين الثان .2019
-17

خمصصات متنوعة

يتضمن بتا الإلند ما يلي:

خمصص خساار ااتمانية متو عة -تسهيالت غري مإلاشرة
خمصص الديون املنتجة (مرحلة أوىل واثنية)
خمصص الديون غري املنتجة (مرحلة اثلثة)
خمصص خساار ااتمانية متو عة -أرصدة خارل امليزانية – مصارف
خمصص خماطر حمتملة
خمصص غرامات الدواار املالية
موونة تقلإلات أسعار الصرف
خمصص دعاوى ضااية
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كما يف  31آذار 2022

كما يف  31كانون األول

(غري مد قة)
ل.س.

( 2021مد قة)
ل.س.

8,935,502
24,794,045
1,078,716,255
5,647,533,676
52,941,517
89,049,206
13,692,485

5,727,987
175,000
1.051.945.445
5,747,940,106
52,941,517
63,282,911
13,692,485

6,915,662,686

6.935.705.451

فيما يلي حركة املخصصات املتنوعة:

رصيد
بداية الفرتة
ل.س.

املكون خالل
الفرتة
ل.س.

املستخدم
خالل الفرتة
ل.س.

ما مت
ردع لإليرادات
ل.س.

ثري فرو ات
أسعار الصرف
ل.س.

ويالت
ل.س.

رصيد هناية الفرتة
ل.س.

 31آذار ( 2022غري مد قة):

خمصص خساار ااتمانية متو عة تسهيالت غري
مإلاشرة منتجة (مرحلة أوىل واثنية)
خمصص خساار ااتمانية متو عة تسهيالت
غري مإلاشرة غري منتجة (مرحلة اثلثة)
خمصص خساار ااتمانية متو عة
(أرصدة خارل امليزانية)  -املصارف
خمصص خماطر حمتملة*
خمصص غرامات الدواار املالية
موونة تقلإلات أسعار الصرف
خمصص دعاوى ضااية

5,727,987

3,213,181

-

-

175,000

24,619,045

-

-

1.051.945.445
5,747,940,106
52,941,517
63,282,911
13,692,485

39,399,956
25,766,295
-

(80,350,083
-

6.935.705.451

92,998,477

(80,350,083

رصيد
بداية السنة
ل.س.
 31كانون األول ( 2021مد قة)
خمصص خساار ااتمانية متو عة تسهيالت غري
مإلاشرة منتجة (مرحلة أوىل واثنية)
خمصص خساار ااتمانية متو عة تسهيالت
غري مإلاشرة غري منتجة (مرحلة اثلثة)
خمصص خساار ااتمانية متو عة
(أرصدة خارل امليزانية)  -مصارف
خمصص خماطر حمتملة*
خمصص غرامات الدواار املالية
موونة تقلإلات أسعار الصرف
خمصص دعاوى ضااية

6.842.639

املكون خالل
السنة
ل.س.

-

24.794.045

) (20,760,085
-

(12,629,146
) 703,738
-

)

-

1.078.716.255
5.647.533.676
52.941.517
89.049.206
13,692,485

) (20,760,085

) (11,931,074

)

-

6,915,662,686

املستخدم
خالل السنة
ل.س.

ما مت
ردع لإليرادات
ل.س.

)

(5,666
-

ثري فرو ات
أسعار الصرف
ل.س.

ويالت
ل.س.

رصيد هناية السنة
ل.س.

(142,731,674

)

-

1,404,793

-

5,727,987

(700,000

)

-

-

-

175,000

339,901,537
1,757,772,341
44,513,666
58,463,232
13,692,485

441.807.103
3,101,176,084
128,946,112
-

(24,000,420
(86,484,412
(124,126,433
-

)
) (20,752,085
)
-

294,237,225
) 1,004,656,029
-

2,222,060,900

3.812.141.528

(378,042,939

) (20,752,085

) 1,300,298,047

875,000

140,212,229

-

8.935.502

-
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(8,427,851
8,427,851
-

1.051.945.445
) 5,747,940,106
52,941,517
63,282,911
13,692,485
6.935.705.451

* نظراً للظروف اال تصادية احلالية وآاثر العقوابت الدولية وااللتزامات األخرى اليت يواجهها املصرف ار ت إدارة املصرف حجز مإللغ
 5.647.533.676لرية سورية كما يف  31آذار ( 2022مقابل  5.747.940.106لرية سورية كما يف  31كانون األول  )2021ملواجهة
اموعة متنوعة من األحداث اليت د ترتب عل املصرف التزامات مستقإللية.
فيما يلي احلركة عل أرصدة التسهيالت االاتمانية غري املإلاشرة خالل الفرتة /السنة:
املرحلة األوىل
ل .س .

الرصيد كما يف بداية الفرتة

31,562,633,814

ما مت ويلا إىل املرحلة األوىل
ما مت ويلا إىل املرحلة الثانية

562,503,926
(405,303,309

ما مت ويلا إىل املرحلة الثالثة
2,167,977,919
التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة
(2,281,125,533
التسهيالت املسددة خالل الفرتة
6,004,849,454
التغري خالل الفرتة
تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف (81,224,565
الرصيد كما يف هناية الفرتة

37,530,311,706

املرحلة األوىل
ل .س .

 31آذار ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

1.750.000

4,800,703,027
(562,503,926
) 405,303,309

)

(263,890,450
) (170,478,706
51,976,642
) (51,976,642

) 263,890,450
) (17,700,000
)

4,209,133,254

-

247,940,450

 31كانون األول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س .

ل .س.

1.750.000
4.198.181.066
13.350.903.163
الرصيد كما يف بداية السنة
() 760,192,970
760,192,970
ما مت ويلا إىل املرحلة األوىل
(366,790,860 ) 366,790,860
ما مت ويلا إىل املرحلة الثانية
216,055,599
التسهيالت اجلديدة خالل السنة 5,892,628,406
التسهيالت املسددة خالل السنة () 1,164,818,992( ) 2,692,396,188
169,517,650
8,982,959,568
التغري خالل السنة
1,775,169,814
5,635,136,755
فرو ات أسعار الصرف
الرصيد كما يف هناية السنة

31,562,633,814

4,800,703,027

- 51 -

1.750.000

اعموع
ل.س.

36,365,086,841
2,167,977,919
) (2,469,304,239
6,056,826,096
(133,201,207

)
)

41,987,385,410

اعموع
ل.س.

17.550.834.229
6,108,684,005
() 3,857,215,180
9,152,477,218
7,410,306,569
36,365,086,841

فيما يلي احلركة عل خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة للتسهيالت غري املإلاشرة خالل الفرتة /السنة:

 31آذار ( 2022غري مد قة)

املرحلة األوىل
ل .س .

املرحلة الثالثة
ل .س.

اعموع
ل.س.

املرحلة الثانية
ل .س .

174.999
134
24,618,911
-

5,902,987
280,833
(2,310,498
29,861,891
(5,666

24,794,044

33,729,547

 31كانون األول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

اعموع
ل.س.

3,366,918
الرصيد كما يف بداية الفرتة
1,925,279
ما مت ويلا إىل املرحلة األوىل
(24,598
ما مت ويلا إىل املرحلة الثانية
ما مت ويلا إىل املرحلة الثالثة
التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة 280,833
التسهيالت املسددة خالل الفرتة (2,270,910
1,717,741
التغري خالل الفرتة
(13
فرو ات أسعار الصرف

2,361,070
(1,925,279
) 24,598
(134
) (39,588
3,525,239
) (5,653

4,995,250

3,940,253

الرصيد كما يف هناية الفرتة

املرحلة األوىل
ل .س .

636.767
الرصيد كما يف بداية السنة
2.645.949
ما مت ويلا إىل املرحلة األوىل
(8,999
ما مت ويلا إىل املرحلة الثانية
التسهيالت اجلديدة خالل السنة 671.647
التسهيالت املسددة خالل السنة (2.866.789
2,066,643
التغري خالل السنة

6.205.873
(2.645.949
) 8,999
7.925
) (4.522.871
2,124,000

)
)
)
)

874.999
)
) (700,000
-

7.717.639
679.572
) (8.089.660
4,190,643

فرو ات أسعار الصرف

221,700

1,183,093

-

1,404,793

الرصيد كما يف هناية السنة

3,366,918

2,361,070

174.999

5,902,987
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)
)

)

فيما يلي احلركة عل األرصدة خارل امليزانية مصارف خالل الفرتة  /السنة:
املرحلة األوىل
ل .س .

الرصيد كما يف بداية الفرتة
األرصدة املسددة خالل الفرتة

زايدة تجتة عن التغيري يف أرصدة الزابان
فرو ات أسعار الصرف
الرصيد كما يف هناية الفرتة

الرصيد كما يف هناية السنة

اعموع
ل.س.

19.597.967.505
2.078.696.555
6.556.503.309 10.962.767.641
() 299,974,778( ) 24,872,429( ) 95,080,083( ) 180,022,266

95,080,083
159,022,267
(95,080,083( ) 159,022,266
10,782,745,376

24,872,429
) (24,872,429

6,461,423,226

2,053,824,126

كما يف 31كانون األول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س .
ل .س .

املرحلة األوىل
ل .س .

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت ويلا إىل املرحلة األوىل
ما مت ويلا إىل املرحلة الثانية
ما مت ويلا إىل املرحلة الثالثة
األرصدة املسددة خالل السنة
فرو ات أسعار الصرف

كما  31آذار ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س .
ل .س .

4.301.491.450
6.394.955.782
)
(2,412
2,412
(349,380,766 ) 349,380,766
() 1.107.092.372
() 21,980,000( ) 199,936,880
3.034.705.877
5,117,127,093
10.962.767.641

6.556.503.309

278,974,779
) (278,974,778

)

19,297,992,728

اعموع
ل.س.

1.107.092.372
971.604.183

10.696.447.232
() 221,916,880
9,123,437,153

2.078.696.555

19.597.967.505

ال يوجد ويالت بني املراحل الثالث خالل الفرتة املنتهية يف  31آذار .2022
فيما يلي احلركة عل خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة أرصدة خارل امليزانية مصارف خالل الفرتة  /السنة:

الرصيد كما يف بداية الفرتة
األرصدة املسددة خالل الفرتة
التغري خالل الفرتة
فرو ات أسعار الصرف

املرحلة األوىل
ل .س .
26.988.493
(392,084

الرصيد كما يف هناية الفرتة

26,596,409

كما  31آذار ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س .
ل .س .
614.839.710
410.117.242
6,258,050
33,141,893
13
)
) (12,237,062

اعموع
ل.س.
1.051.945.445
6,258,050
33,141,906
(12,629,146

647,981,603

1,078,716,255

404,138,243
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)

املرحلة األوىل
ل .س .

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت ويلا إىل املرحلة األوىل
ما مت ويلا إىل املرحلة الثانية
ما مت ويلا إىل املرحلة الثالثة
زايدة تجتة عن التغيري يف أرصدة الزابان
األرصدة املسددة خالل السنة
فرو ات أسعار الصرف

16.237.016
6
(1,074,545
(496.435
(505.472
12.827.923

الرصيد كما يف هناية السنة

26.988.493

-18

كما يف 31كانون األول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س .
ل .س .

323.664.521
(6
) 1,074,545
(104.125.105
) 259.250.996
) (53.653
(69.694.056
410.117.242

)
)
)
)

اعموع
ل.س.

104.125.105
159.611.247
351.103.358

339.901.537
418.365.808
(559.125
294,237,225

614.839.710

1.051.945.445

)

ضريإلة الدخل

احلركة عل خمصص ضريإلة الدخل بي كما يلي:
أ -خمصص ضريإلة الدخل:
لفرتة الثالثة أشهر
املنتهية يف  31آذار
( 2022غري مد قة)
ل.س.

918,534,354
413,985,480
(66,972,577
65,312,000

الرصيد يف أول الفرتة  /السنة
ضريإلة الدخل املدفوعة خالل الفرتة  /السنة

ضريإلة الدخل املستحقة عن الفرتة  /السنة
ضريإلة الريع املدفوعة خالل الفرتة  /السنة

ضريإلة الريع املستحقة عن الفرتة  /السنة *

1,330,859,257

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة

ب -مصروف ضريإلة الدخل:

للسنة املنتهية
يف  31كانون األول
( 2021مد قة)
ل.س.

926.811.879
(902,317,075
855.892.000
) (160,467,505
198,615,055
918.534.354

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار (غري مد قة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

مصروف ضريإلة الدخل للفرتة وضريإلة إعادة اسعمار ( %10من ضريإلة الدخل)
مصروف إطفا موجودات ضريإلية موجلة
ضريإلة الريع

413,985,480
65,312,000

606,096,680
578,680
25,931,979

مصروف ضريإلة الدخل للفرتة

479,297,480

632,607,339
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)
)

ل -موجودات ضريإلية موجلة:
احلركة عل املوجودات الضريإلية املوجلة بي كما يلي:

الرصيد كما يف بداية الفرتة  /السنة
إطفا موجودات ضريإلية

كما يف  31آذار
( 2022غري مد قة)
ل.س.

-

كما يف  31كانون األول
( 2021مد قة)
ل.س.

رصيد املوجودات الضريإلة املوجلة كما يف هناية الفرتة  /السنة

-

-

1,908,598
(1,908,598

)

* حيتسب املصرف موونة ضريإلة ريع رؤوس األموال املتداولة عل إيرادات املصرف املتحققة خارل أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقاً لقانون ضريإلة
الدخل ر  /24/لعام  2003والقرار ر  3/1238الصادر عن وزارة املالية بتاريخ  29نيسان 2019ل والتي حدد الضريإلة مبعدل  %7.5من إمجايل
اسيرادات يف اخلارل ابسضافة إىل املسامهة الوطنية سعادة اسعمار مبعدل  %10من يمة الضريإلة ورس اسدارة احمللية مبعدل  %10من يمة الضريإلة
ابتدا ً من  1كانون الثان .2019
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د -ملخص تسوية الربح احملاسد مع الربح الضريد:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار (غري مد قة)
2022
ل.س.

ربح الفرتة إلل الضريإلة
يضاف:
استهالك املإلان
نفقة ضريإلة غري املقيميني
خساار غري حمققة تجتة عن تقيي مركز القطع الإلنيوي
خساار الشركة التابعة
نفقة خمصص خماطر حمتملة
نفقات ضريإلية أخرى
نفقة موونة تغري أسعار الصرف
غرامات مدفوعة ملصرف سورية املركزي
نفقة خمصص اخلساار االاتمانية للتسهيالت املنتجة *
نفقة خمصص اخلساار االاتمانية للمصارف املنتجة *
ينعزل:
اسرتداد خمصص خماطر حمتملة
اسرتداد خمصص اخلساار االاتمانية للتسهيالت املنتجة *
أرابح الشركة التابعة
اسرتداد موونة تغري أسعار الصرف
فوااد مقإلوضة من بنك اسسكان األردن
فوااد مقإلوضة من الإلنوك اخلارجية
الربح اخلاضع للضريإلة
نسإلة ضريإلة الدخل

2,205,067,563

1.018.505.343

9,140,680
1,251,972
218,765,225
852,848
2,549,623
25,766,295
71.521.073

9,140,680
3.684.213
328,490,894
1.129.302.633
1.032.653
1,745,000
34,126,425
4,032,447

(80.358.083
(271,369,870
(554,840,332
(122,945,288
1.505.401.706
%25
376.350.430
%10
37.635.050
413.985.480
-

نسإلة إعادة اسعمار
رس إعادة اسعمار
مصروف ضريإلة الدخل
نفقات ضريإلية سنوات سابقة

2021
ل.س.

413.985.480

)
)

)
)

(8,244,505
(29,695,562
(233,287,943
(54.844.392
2,203,987,886
%25
550,996,980
%10
55,099,700
606,096,680
578,680

)
)
)
)

606,675,360

* بنا ً عل التعمي ر مل 16/1445/الصادر عن مصرف سورية املركزي بتاريخ  23آذار 2022ل مت اعتإلار مصروف خمصص اخلساار االاتمانية
املتو عة املقابل للتعرضات املصنفة ضمن املرحلتني األوىل والثانية كنفقة مرفوضة ضريإلياً واعتإلار مصروف خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة املقابل
للتعرضات االاتمانية املصنفة ضمن املرحلة الثالثة كنفقة مقإلولة ضريإلياً.
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خالل عام  2020مت تكلي املصرف بشكل مو ت عن أعمال عام  2015حيث مت تعديل اخلسارة الضريإلية إىل ربح ضريد ترتب عليا ضريإلة مبقدار
 256,061,210لرية سورية ل تقدم املصرف ابعرتاض إىل جلنة الطعن لدى الدواار املالية ومل تصدر نتيجتا حىت اترخيا.
كما مت خالل عام  2021تكلي املصرف بشكل مو ت عن أعمال عام  2016حيث مت تعديل الربح الضريد من  5,234,901,569لرية سورية
إىل  5,482,513,281لرية سورية لتصإلح الضريإلة املطالب هبا  68,093,230لرية سوريةل و د تقدم املصرف ابعرتاض إىل جلنة الطعن لدى الدواار
املالية.
-19

مطلوابت أخرى

يتضمن بتا الإلند مايلي:
كما يف  31آذار 2022
(غري مد قة)
ل.س.

فوااد مستحقة غري مدفوعة:
ودااع العمال
مينات نقدية
ودااع مصارف
شيكات مصد ة و يد التحصيل وحواالت
أماتت مو تة
أماتت ضريإلية ورسوم حكومية
مصاري مستحقة غري مدفوعة
توزيعات أرابح سنوات سابقة غري مدفوعة
داانون خمتلفون
رواتب مستحقة غري مدفوعة
ذم مستثمرين
ايرادات مقإلوضة مقدماً
تو يفات متعهدين برس الدفع
أتعاب مهنية
تقامل بطا ات الصراف االيل
مطلوابت أخرى
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كما يف  31كانون األول
( 2021مد قة)
ل.س.

545,123,179
1,282,600
28,830,000
575,235,779
8,254,637,683
2,068,445,183
299,713,138
539,845,160
21,093,395
76,314,575
86,412,792
7,609,034
28,565,402
17,103,436
2,271,741
3,326,336
11,019,129

465,729,959
1,285,711
13,573,893
480,589,563
4,874,558,090
2,100,579,596
443,067,559
414,717,683
21,093,395
55,422,449
219,457,650
2,458,534
26,725,887
15,449,961
2,678,701
8,253,805

11,991,592,783

8,665,052,873

-20

(اخلساار املرتاكمة احملققة)  /األرابح املدورة احملققة وغري احملققة

بنا ً عل تعليمات مصرف سورية املركزي و رار الن النقد والتسلي ر  362لعام  2008والتعمي ر  1/100/952بتاريخ  12شإلاط  2009يت
فصل األرابح املدورة لفرو ات القطع غري احملققة وغري القابلة للتوزيع الناجتة عن إعادة تقيي مركز القطع الإلنيوي من حساب األرابح املدورة .بلغت اخلساار
املرتاكمة احملققة يف اتريخ الإلياتت املالية املوحدة  514.670.360لرية سورية كما يف  31آذار ( 2022مقابل خساار حمققة مبإللغ  514.670.360لرية
سورية كما يف  31كانون األول  .)2021بينما بلغت األرابح املدورة غري احملققة يف اتريخ الإلياتت املالية املوحدة  112.535.409.996لرية سورية كما
يف  31آذار ( 2022مقابل  112.535.409.996لرية سورية كما يف  31كانون األول .)2022
-21

الفوااد الداانة

يتضمن بتا الإلند مايلي:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار (غري مد قة)
2021
2022
ل.س.

1,508,804,995

أرصدة وإيداعات لدى بنوك
تسهيالت ااتمانية مإلاشرة:

ل.س.

413,784,832

للموسسات:

8,520,127
2,135,742,263
598,378

حساابت جارية مدينة
روض وسل
سندات حمسومة
لألفراد (التجزاة):

روض وسل

 -22الفوااد املدينة
يتضمن بتا الإلند مايلي:

93,896,557
940,323,724
15,946,449

331,969,271

356,700,754

3,985,635,034

1,820,652,316

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار (غري مد قة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

ودااع مصارف
ودااع عمال
ودااع توفري
ودااع ألجل وخاضعة سشعار
مينات نقدية

- 58 -

90,395,112

31,205,795

243,650,315
310,014,805
6,543,074

257,708,111
498,299,895
5,026,291

650,603,306

792,240,092

-23

مصروف( /اسرتداد) خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة

يتكون بتا الإلند مما يلي:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار (غري مد قة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة لدى املصارف
إيداعات لدى املصارف
روض للمصارف
تسهيالت ااتمانية مإلاشرة
تسهيالت ااتمانية غري مإلاشرة
أرصدة خارل امليزانية – مصارف

-24

9,663,798
(44,288,283
99,861,159
(73,451,339
27,832,226
39,399,956

485,956
) (11,271,416
12,474,180
(1,884,000,000
) 28,636,818
(1,634,626
2,343,727

59,017,517

(1,852,965,361

)
)
)
)

حصة السه األساسية واملخفضة من ربح الفرتة

يتضمن بتا الإلند مايلي:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار (غري مد قة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

أرابح الفرتة
خساار غري حمققة

1,944,663,235
(218,765,225

713.239.024
) (328,490,894

صايف ربح الفرتة متضمناً األرابح غري احملققة

1,725,898,010

384.748.130

مت احتساب احلصة األساسية واملخفضة للسه كما يلي:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار (غري مد قة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

1,725,898,010
84,000,000

صايف ربح الفرتة
املتوسط املرجح لعدد األسه

20.55

حصة السه األساسية واملخفضة من ربح الفرتة

384.748.130
84.000.000
4.58

تتطابق حصة السه األساسية واملخفضة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدربا املصرف ذات ثري عل نصيب السه يف األرابح عند ويلها.
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)
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النقد وما يوازي النقد

يتضمن بتا الإلند مايلي:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار (غري مد قة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

نقد يف اخلزينة
نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي تستحق خالل ثالثة أشهر
يضاف:
أرصدة لدى املصارف تستحق خالل ثالثة أشهر
ينعزل:
ودااع املصارف اليت تستحق خالل ثالثة أشهر

4,310,254,992
140,136,554,511

2,521,846,364
100,057,102,499

200,207,931,780

154,970,013,045

() 33,568,738,544( ) 94,609,249,207
250,045,492,076

النقد وما يوازي النقد يف هناية الفرتة
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223,980,223,364

 -26املعامالت مع األطراف ذات العال ة
ام املصرف ابلدخول يف معامالت مع الشركة األم والشركات احلليفة ومع كإلار املسامهني وأعضا الن اسدارة واسدارة العليا ضمن النشاطات االعتيادية واملسموحة ابستخدام أسعار الفوااد والعموالت التجارية
وفيما يلي ملخص املعامالت مع اجلهات ذات العال ة خالل الفرتة /السنة:
أ -بنود داخل بيان الوضع املايل املوحد:

األرصدة املدينة

أرصدة وحساابت جارية مدينة
ودااع استحقا ها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو ا ل
روض للمصارف
خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة للقروض للمصارف

الشركة األم
ل.س.

13,234,432,017
187,452,205,717
-

كما يف  31آذار ( 2022غري مد قة)
أعضا الن اسدارة وكإلار
املسامهني وكإلار املوظفني
الشركات احلليفة
ل.س.
ل.س.

7,289,136
3.140.000.000
(3.140.000.000

)

-

اعموع
ل.س.

كما يف  31كانون األول
( 2021مد قة)
ل.س.

13,241,721,153
187,452,205,717
3.140.000.000
() 3.140.000.000

11.183.505.690
191.671.241.530
3.140.000.000
() 3.140.000.000

األرصدة الداانة

حساابت جارية داانة
ودااع ألجل
ودااع ت الطلب
ودااع توفري

ب -بنود خارل امليزانية:

تعهدات بكفاالت وتكفالت

ل -بنود بيان الدخل املوحد:

فوااد وعموالت داانة
تعويضات مدفوعة ألعضا الن اسدارة

65,112,413

-

-

-

-

-

الشركة األم

ل.س.

554,840,332
-

421,442,806
123,689,921
21,276,969
-

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار ( 2022غري مد قة)
أعضا الن اسدارة وكإلار
املسامهني وكإلار املوظفني
الشركات احلليفة

ل.س.

-

ل.س.

(2,092,220

65,112,413

65.112.411

421,442,806
123,689,921
21,276,969

3.762.938
184.869.202
15.952.775
-

-

لفرتة الثالثة أشهر
املنتهية يف  31آذار
 ( 2021غري مد قة)

اعموع

ل.س.

ل.س.

554,840,332
) (2,092,220

233,287,943
(532,616

)

)

ترتاوح معدالت الفاادة والعموالت عل تعامالت أعضا الن اسدارة وكإلار املسامهني واسدارة التنفيتية العليا للمصرف بني  %7إىل  %7.75للرية السورية وبني  %2.53إىل  %4.5للدوالر األمريكي وبي نفن
املعدالت املطإلقة عل حساابت الودااع.
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د -منافع اسدارة التنفيتية العليا:
فيما يلي ملخص ملنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اسدارة التنفيتية العليا وأعضا الن إدارة املصرف:

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار (غري مد قة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

رواتب ومكافآت اسدارة التنفيتية العليا
بدالت وتعويضات الن اسدارة

145.378.628
39.250.000

35.551.225
23.000.000

184.628.628

58.551.225

ه -تعامالت مع أطراف ذات عال ة أخرى
تشمل املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزةل املعلومات املالية للمصرف والشركة التابعة (شركة املركز املايل الدويل للخدمات والوساطة املالية).
إن حصة املصرف يف رأمسال الشركة التابعة موضحة كما يلي:

شركة املركز املايل الدويل للخدمات املالية

نسإلة امللكية
%

85

حصة املصرف من رأمسال الشركة التابعة
كما يف  31كانون األول
كما يف  31آذار
( 2021مد قة)
( 2022غري مد قة)
ل.س.
ل.س.

85.000.000

85.000.000

85.000.000

85.000.000

يإللغ رأمسال ش ع عركة املركز املايل الدويل للخدمات والوس ع ععاطة املالية  100.000.000لرية س ع ععوريةل بلغت حص ع ععة املص ع ععرف من رأمسال ش ع ععركة املركز املايل الدويل
للخدمات والوساطة املالية  85.000.000لرية سورية ال غري.
مت استإلعاد رصيد االستثمار يف الشركات التابعة عند إعداد الإلياتت املالية املوحدة.
ابسضعافة إىل التعامالت مع أعضعا اسدارة العليا امت اعموعة (ضعمن أعمااا االعتيادية) بتعامالت جتارية مع املصعارف ذات العال ة وكإلار املسعامهني حبدود
التعامالت التجارية الساادةل وابستخدام أسعار الفوااد والعموالت التجارية الساادة.
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توزيع التعرضات االاتمانية حسب درجة املخاطر

توزيع التعرضات االاتمانية حسب درجة املخاطر:

أ -تتوزع التعرضات االاتمانية املإلاشرة شركات حسب فئات التصني االاتمان الداخلي للمصرف وفق اجلدول التايل:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 31آذار ( 2022غري مد قة)

مستوى مرتفع من اجلودة االاتمانية
مستوى متوسط للجودة االاتمانية
مستوى منخفض جلودة االاتمان
ديون متعثرة
إمجايل التسهيالت املإلاشرة
الفوااد املعلقة
خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة
صايف التسهيالت االاتمانية
نسإلة التغطية ()%

احتمال التعثر
%
0.13-0
0.82-0.13
15.96-0.82
100

املرحلة األوىل
اخلساار االاتمانية املتو عة

عل مدى  12شهراً
ل .س .
46,101,308,625
862,161,378
932,143,766
47,895,613,769
(44,752,708
47,850,861,061
0.09

املرحلة الثانية
اخلساار االاتمانية املتو عة

)

عل مدى عمر الرصيد
ل .س .
817,480,017
2,520,605
5,802,402,671
6,622,403,293
)
(964,894,104
5,657,509,189
14.57
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املرحلة الثالثة
اخلساار االاتمانية املتو عة

عل مدى عمر الرصيد
ل .س .
-

696,802,181
37,403,059,862
38,099,862,043
(23,308,715,255
(14,595,918,666
195,228,122
98.68

اخلساار االاتمانية املتو عة

اعموع
ل .س .
46,918,788,642
864,681,983
7,431,348,618
37,403,059,862
92,617,879,105
) (23,308,715,255
) (15,605,565,478
53,703,598,372
22.52

)
)

للسنة املنتهية يف 31كانون األول ( 2021مد قة)

احتمال التعثر
مستوى مرتفع من اجلودة االاتمانية
مستوى متوسط للجودة االاتمانية
مستوى منخفض جلودة االاتمان
ديون متعثرة
إمجايل التسهيالت املإلاشرة
الفوااد املعلقة
خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة
صايف التسهيالت االاتمانية
نسإلة التغطية ()%

%
0.13-0
0.82-0.13
15.96-0.82
100

عل مدى  12شهراً
ل .س .
39,085,426,864
437,880,756
-

املرحلة الثانية
اخلساار االاتمانية املتو عة

املرحلة الثالثة
اخلساار االاتمانية املتو عة

املرحلة األوىل
اخلساار االاتمانية املتو عة

ل .س .
42,020,372
7,814,414,520
-

ل .س .
36,631,944,699

ل .س .
39,085,426,864
479,901,128
7,814,414,520
36,631,944,699

39.523.307.620
(20.996.838

7.856.434.892
(1.029.620.192

36.631.944.699
(22.224.029.176
(14.396.469.233

84.011.687.211
) (22.224.029.176
) (15.447.086.263

39.502.310.782
0.05

)

عل مدى عمر الرصيد

6.826.814.700
13.11
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)

عل مدى عمر الرصيد

11.446.290
99.92

اخلساار االاتمانية املتو عة

اعموع

46.340.571.772
25

)
)

ب -تتوزع التعرضات االاتمانية املإلاشرة جتزاة حسب فئات التصني االاتمان الداخلي للمصرف وفق اجلدول التايل:

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 31آذار ( 2022غري مد قة)

مستوى مرتفع من اجلودة االاتمانية
مستوى متوسط للجودة االاتمانية
مستوى منخفض جلودة االاتمان
ديون متعثرة

احتمال التعثر
%
3.08-0
11.22-3.08
58.20-11.22
100

إمجايل التسهيالت املإلاشرة
الفوااد املعلقة
خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة

صايف التسهيالت االاتمانية
نسإلة التغطية ()%

عل مدى عمر الرصيد
ل .س .
110,845,849
6,625,655
42,524,820

-

8.88

احتمال التعثر
%
3.08-0
11.22-3.08
58.20-11.22
100

عل مدى عمر الرصيد
ل .س .
-

-

)

11,121,350,569

نسإلة التغطية ()%

إمجايل التسهيالت املإلاشرة
الفوااد املعلقة
خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة

املرحلة الثانية
اخلساار االاتمانية املتو عة

عل مدى  12شهراً
ل .س .
10,241,643,621
1,931,081,636
31,833,646
12,204,558,903
(1,083,208,334

صايف التسهيالت االاتمانية

مستوى مرتفع من اجلودة االاتمانية
مستوى متوسط للجودة االاتمانية
مستوى منخفض جلودة االاتمان
ديون متعثرة

املرحلة األوىل
اخلساار االاتمانية املتو عة

املرحلة الثالثة
اخلساار االاتمانية املتو عة

املرحلة األوىل
اخلساار االاتمانية املتو عة

159,996,324
(74,882,341

)

22,753,258
22,753,258
(14,750,388
(8,002,870

12,387,308,485
) (14,750,388
) (1,166,093,545

-

11,206,464,552

46.80
للسنة املنتهية يف 31كانون األول ( 2021مد قة)

عل مدى  12شهراً
ل .س .
10,052,679,583
1,587,845,350
11.640.524.933
(1.224.955.795
10.415.569.138
10.52
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)

اعموع
ل .س .
10,352,489,470
1,937,707,291
74,358,466
22,753,258

85,113,983

املرحلة الثانية
اخلساار االاتمانية املتو عة

اخلساار االاتمانية املتو عة

100

املرحلة الثالثة
اخلساار االاتمانية املتو عة

9.42

اخلساار االاتمانية املتو عة

عل مدى عمر الرصيد
ل .س .
113,723,063
12,961,308
101,998,483
-

عل مدى عمر الرصيد
ل .س .
21,939,159

228.682.854
(166.747.696

21.939.159
(13.962.049
(7.977.110

11.891.146.946
) (13.962.049
) (1.399.680.601

-

10.477.504.296

61.935.158
72.92

)

100

)
)

اعموع
ل .س .
10,166,402,646
1,600,806,658
101,998,483
21,939,159

11.78

)
)

تتوزع التعرضات االاتمانية غري املإلاشرة حسب فئات التصني االاتمان الداخلي للمصرف وفق اجلدول التايل:

مستوى مرتفع من اجلودة االاتمانية
مستوى متوسط للجودة االاتمانية
مستوى منخفض جلودة االاتمان
ديون متعثرة

احتمال التعثر
%

0.13-0

0.82-0.13
15.96-0.82
100-15.96

املرحلة األوىل
اخلساار االاتمانية املتو عة

صايف التسهيالت االاتمانية غري املإلاشرة

37.525.316.456

مستوى متوسط للجودة االاتمانية
مستوى منخفض جلودة االاتمان
ديون متعثرة
إمجايل التسهيالت غري املإلاشرة
خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة
صايف التسهيالت االاتمانية غري املإلاشرة
نسإلة التغطية (%

عل مدى عمر الرصيد
ل.س.
54.275.000

-

إمجايل التسهيالت غري املإلاشرة
خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة

مستوى مرتفع من اجلودة االاتمانية

املرحلة الثانية
اخلساار االاتمانية املتو عة

عل مدى  12شهراً
ل.س.
37.530.311.706

37.530.311.706
(4.995.250

نسإلة التغطية ()%

للسنة املنتهية يف 31آذار 2022

)

احتمال التعثر
%

0.13-0

0.82-0.13
15.96-0.82
100

-

4.154.858.254
4.209.133.254
(3.940.253

247.940.450
(24.794.044

41.987.385.410
) (33.729.547

223.146.406

41.953.655.863

)

10

املرحلة الثانية
اخلساار االاتمانية املتو عة

عل مدى عمر الرصيد
ل.س.
-

املرحلة الثالثة
اخلساار االاتمانية املتو عة

-

31.559.266.896
0.01

)

4.800.703.027
(2.361.070
4.798.341.957
0.05
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)

اخلساار االاتمانية املتو عة

عل مدى عمر الرصيد
ل.س.
-

18.698.447
4.782.004.580

1,750,000

1,750,000

1.750.000
(174.999

36.365.086.841
) (5.902.987

1.575.001

36.359.183.854
10

)

0.08

اعموع
ل.س.
31.562.633.814

18.698.447
4.782.004.580

31.562.633.814
(3.366.918

اعموع
ل.س.
37.584.586.706

246.190.450
1,750,000

للسنة املنتهية يف 31كانون األول 2021

عل مدى  12شهراً
ل.س.
31.562.633.814

اخلساار االاتمانية املتو عة

4.401.048.704
1,750,000

0.09

املرحلة األوىل
اخلساار االاتمانية املتو عة

-

عل مدى عمر الرصيد
ل.س.
-

4.205.193.001

0.01

املرحلة الثالثة
اخلساار االاتمانية املتو عة

0.02

)

تتوزع التعرضات االاتمانية جتاع املصارف حسب فئات التصني االاتمان الداخلي للمصرف وفق اجلدول التايل:
كما يف يف 31آذار ( 2022غري مد قة)
احتمال التعثر
%

أرصدة لدى مصرف سورية املركزي:
مستوى مرتفع من اجلودة االاتمانية
مستوى متوسط للجودة االاتمانية
مستوى منخفض جلودة االاتمان
ديون متعثرة

0.13-0
0.82-0.13
15.96-0.82
100

املرحلة األوىل
اخلساار االاتمانية املتو عة

املرحلة الثانية
اخلساار االاتمانية املتو عة

املرحلة الثالثة
اخلساار االاتمانية املتو عة

اخلساار االاتمانية املتو عة

عل مدى  12شهراً
ل.س.

عل مدى عمر الرصيد
ل.س.

عل مدى عمر الرصيد
ل.س.

اعموع
ل.س.

12,160,344,619
145,719,084,006
-

-

-

12,160,344,619
145,719,084,006
-

إمجايل أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة

157,879,428,625
(171,938,517

-

-

157,879,428,625
(171,938,517

صايف أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

157,707,490,108

-

-

157,707,490,108

-

-

نسإلة التغطية ()%
أرصدة لدى املصارف:
مستوى مرتفع من اجلودة االاتمانية
مستوى متوسط للجودة االاتمانية
مستوى منخفض جلودة االاتمان
ديون متعثرة

)

0.11
0.13-0
0.82-0.13
15.96-0.82
100

0.11

196,878,307,746
1,637,021,566
4,492,888
-

4,019
11,540,617
1,672,990,498
-

3,574,446
-

196,878,311,765
1,648,562,183
1,681,057,832
-

إمجايل أرصدة لدى املصارف
خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة

198,519,822,200
)
(76,736,365

1,684,535,134
(9,821,069

3,574,446
) (1,787,222

200,207,931,780
(88,344,656

صايف أرصدة لدى املصارف

198,443,085,835

1,674,714,065

1,787,224

نسإلة التغطية ()%
إيداعات لدى املصارف:
مستوى مرتفع من اجلودة االاتمانية
مستوى متوسط للجودة االاتمانية
مستوى منخفض جلودة االاتمان
ديون متعثرة

0.04
0.13-0
0.82-0.13
15.96-0.82
100

0.58

)

0.04

50

157,068,471,486
-

-

-

إمجايل ايداعات لدى املصارف
خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة

157,068,471,486
)
(127,594,757

-

-

157,068,471,486
(127,594,757

صايف ايداعات لدى املصارف

156,940,876,729

-

-

156,940,876,729

-

-

نسإلة التغطية ()%
روض للمصارف:
مستوى مرتفع من اجلودة االاتمانية
مستوى متوسط للجودة االاتمانية
مستوى منخفض جلودة االاتمان
ديون متعثرة

0.13-0
0.82-0.13
15.96-0.82
100

)

0.08

-

-

18,840,000,000

18,840,000,000

إمجايل روض للمصارف
خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة

-

-

18,840,000,000
(18,840,000,000

18,840,000,000
(18,840,000,000

)

صايف روض للمصارف

-

-

-

-

نسإلة التغطية

-

-

100

100
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)

200,119,587,124

157,068,471,486
-

0.08

)

)

كما يف 31كانون األول ( 2021مد قة)

احتمال التعثر
%

املرحلة األوىل
اخلساار االاتمانية املتو عة
عل مدى  12شهراً
ل.س.

0.13-0
0.82-0.13
15.96-0.82
100

18,679,804,647
143,946,569,245
-

-

إمجايل أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة

162,626,373,892
(162,564,940

-

-

صايف أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

162,463,808,952

-

-

-

-

أرصدة لدى مصرف سورية املركزي:
مستوى مرتفع من اجلودة االاتمانية
مستوى متوسط للجودة االاتمانية
مستوى منخفض جلودة االاتمان
ديون متعثرة

نسإلة التغطية ()%
أرصدة لدى املصارف:
مستوى مرتفع من اجلودة االاتمانية
مستوى متوسط للجودة االاتمانية
مستوى منخفض جلودة االاتمان
ديون متعثرة

-

18,679,804,647
143,946,569,245
162,626,373,892
(162,564,940
162,463,808,952

)

0.10
0.13-0
0.82-0.13
15.96-0.82
100

308,593,071,620
1,649,279,930
4,492,888
7.322.607

إمجايل أرصدة لدى املصارف
خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة

310,254,167,045
(121,372,750

صايف أرصدة لدى املصارف

310,132,794,295

نسإلة التغطية ()%
إيداعات لدى املصارف:
مستوى مرتفع من اجلودة االاتمانية
مستوى متوسط للجودة االاتمانية
مستوى منخفض جلودة االاتمان
ديون متعثرة

املرحلة الثانية
اخلساار االاتمانية املتو عة
عل مدى عمر الرصيد
ل.س.

املرحلة الثالثة
اخلساار االاتمانية املتو عة
عل مدى عمر الرصيد
ل.س.

)

4,019
11,696,868
2,006,937
1,672,501,607

3,627,117
-

1.686.209.431
(9.830.014

3.627.117
) (1.813.558

1.676.379.417

1.813.559

308,593,075,639
1,660,976,798
10,126,942
1,679,824,214
)

311,944,003,593
(133.016.322

54,907,495,834
-

-

-

54,907,495,834
-

إمجايل ايداعات لدى املصارف
خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة

54,907,495,834
(27,733,606

-

-

54,907,495,834
(27,733,606

صايف ايداعات لدى املصارف

54,879,762,228

-

-

54,879,762,228

0.05

-

-

0.13-0
0.82-0.13
15.96-0.82
100

)

)

311.810.987.271

0.58

0.13-0
0.82-0.13
15.96-0.82
100

)

0.10

50

نسإلة التغطية ()%
روض للمصارف:
مستوى مرتفع من اجلودة االاتمانية
مستوى متوسط للجودة االاتمانية
مستوى منخفض جلودة االاتمان
ديون متعثرة

0.04

اخلساار االاتمانية املتو عة
اعموع
ل.س.

0.04

)

0.05

-

-

18,840,000,000

18,840,000,000

إمجايل روض للمصارف
خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة

-

-

18,840,000,000
(18,840,000,000

18,840,000,000
(18,840,000,000

)

صايف روض للمصارف

-

-

-

-

نسإلة التغطية

-

-

100

100

)

التزم املصرف أبحكام املادتني ر ( )1و ( )2من رار الن النقد والتسلي ر ( / 15م ن) بتاريخ  22شإلاط  2022واليت أوجإلت عل كافة املصارف االلتزام بتصني التعرضات االاتمانية املإلاشرة
لدى املصارف يف دولة لإلنان ضمن امل رحلة الثالثة حبيث يت تشكيل خمصص اخلساار االاتمانية املتو عة بشكل تدرجيي إىل أن تصل نسإلة التغطية مع هناية عام  2022إىل ما نسإلتا ( )30%كحد أدىن.
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-28

الرتكز حسب القطاع اال تصادي

يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االاتمانية حسب القطاع اال تصادي وكما يلي:

أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة لدى مصارف
إيداعات لدى املصارف
روض للمصارف
صايف التسهيالت اساتمانية املإلاشرة
موجودات أخرى
وديعة امدة لدى مصرف سورية املركزي

مايل
ل.س.
157,707,490,108
200,119,587,124
156,940,876,729
778,117,168
14,012,373,667

صناعة
ل.س.
8,623,487,065
35,717,071
-

جتارة
ل.س.
33,782,318,697
315,853,518
-

عقارات
ل.س.
8,625,379,411
29,233,746
-

زراعة
ل.س.
118,703,075
1,452,525
-

أفرادل
خدمات وأخرى
ل.س.
13,760,174,676
188,953,077
-

اعموع
ل.س.
157,707,490,108
200,119,587,124
156,940,876,729
64,910,062,924
1,349,327,105
14,012,373,667

اسمجايل كما يف  31آذار
( 2022غري مد ق)
اسمجايل كما يف  31كانون األول
( 2021مد ق)

529,558,444,796

8,659,204,136

34,098,172,215

8,654,613,157

120,155,600

13,949,127,753

595,039,717,657

543.589.321.591

8,500,176,673

30,546,991,377

8,359,694,643

130,903,589

9,664,822,792

600.791.910.665
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تتوزع التعرضات االاتمانية حسب القطاع اال تصادي وفق مراحل التصني ل متاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية ر ( )9كما يلي:
القطاع اال تصادي  /املرحلة

املرحلة األوىل
ل .س .

كما يف  31آذار ( 2022غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س .
ل .س .

مايل
صناعة
جتارة

527,881,943,508
8,080,461,893
30,471,567,637

1,674,714,065
578,742,243
3,343,306,806

عقارات
زراعة

8,580,984,660
103,775,615

73,628,497
16,379,985

اعموع
ل.س.

529,558,444,796
8,659,204,136
34,098,172,215

1,787,223
283,297,772

8,654,613,157
120,155,600

-

أفرادل خدمات وأخرى

12,192,231,267

1,738,359,290

18,537,196

13,949,127,753

اسمجايل

587,310,964,580

7,425,130,886

303,622,191

595,039,717,657

القطاع اال تصادي  /املرحلة

املرحلة األوىل
ل .س .

كما يف  31كانون األول ( 2021مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س .
ل .س .

اعموع
ل.س.

مايل
صناعة

541,911,128,614
7,681,959,629

1.676.379.418
693,248,085

1.813.559
124,968,959

جتارة
عقارات

25,893,306,917
8,307,091,168

4,687,828,391
52,603,475

(34,143,931
-

زراعة
أفراد وخدمات

112,071,858
8,181,981,923

18,831,731
1,461,685,534

21,155,335

130,903,589
9,664,822,792

اسمجايل

592,087,540,109

8.590.576.634

113.793.922

600.791.910.665

- 70 -

543.589.321.591
8,500,176,673
)

30,546,991,377
8,359,694,643

 -29التحليل القطاعي
أ -يتضمن اسيضاح معلومات عن طاعات أعمال املصرف:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار ( 2022غري مد قة)
األفراد
ل.س.

الشركات
ل.س.

اخلزينة
ل.س.

إمجايل الدخل التشغيلي
اسرتداد ( /مصروف) اخلساار

1.161.416.173

2.179.090.788

1.039.099.430

االاتمانية املتو عة
نتااج أعمال القطاع
مصاري تشغيلية للقطاع
مصاري غري موزعة عل القطاعات
(اخلسارة)  /الربح إلل الضريإلة
ضريإلة الدخل

8.664.934
1.170.081.107
(1.368.953.414
(198.872.307
-

(67.682.451
2.111.408.337
) (479.447.285
) 1.631.961.052
-

)
1.039.099.430
) (234.676.812
804.422.618
-

صايف (خسارة)  /ربح الفرتة

(198.872.307

) 1.631.961.052

804.422.618

موجودات القطاع
موجودات غري موزعة عل القطاعات

األفراد
ل.س.
11.206.464.534
-

الشركات
ل.س.
53.703.598.390
-

أخرى
ل.س.

-

اعموع
ل.س.

4.379.606.391

)
(32.443.800
(32.443.800
(479.297.480

(59.017.517
4.320.588.874
(2.083.077.511
) (32.443.800
) 2.205.067.563
) (479.297.480

(511.741.280

) 1.725.770.083

كما يف  31آذار ( 2022غري مد قة)
أخرى
اخلزينة
ل.س.
ل.س.
533.341.787.620
9.431.526.773
-

لفرتة الثالثة أشهر
املنتهية يف  31آذار
( 2021غري مد قة)
ل.س.

1,519,088,393
)
)
)
)

1,852,965,361
3,372,053,754
(1,197,091,037
(1.156.457.374
1.018.505.343
(632,607,339
385.898.004

اعموع
ل.س.
598.251.850.544
9.431.526.773

كما يف  31كانون األول
( 2021مد قة)
ل.س.
605.091.295.665
8,945,679,366

اموع املوجودات
مطلوابت القطاع
مطلوابت غري موزعة عل القطاعات

11.206.464.534
264.784.304.713
-

53.703.598.390
91.937.476.897
-

533.341.787.620
104.515.184.313
-

9.431.526.773
20.321.106.134

607.683.377.317
461.236.965.923
20.321.106.134

614.036.975.031
473.237.905.421
16,399,534,433

اموع املطلوابت
املصروفات الرأمسالية
االستهالكات واسطفا ات

264.784.304.713
-

91.937.476.897
-

104.515.184.313
-

20.321.106.134
-

481.558.072.057
187.572.498
92.968.972

489.637.439.854
937,986,791
280,430,861

- 71 -

)
)
)

ب -معلومات عن التوزيع اجلغرايف:
يإلني بتا اسيضاح التوزيع اجلغرايف ألعمال املصرف حيث ارس نشاطا بشكل رايسي من خالل مركزع الرايسي يف القطر وبشإلكة فروعا املنتشرة يف
اجلمهورية العربية السورية.
فيما يلي توزيع إيرادات املصرف وموجوداتا ومصاريفا الرأمسالية حسب القطاع اجلغرايف:
الإليان

إمجايل الدخل التشغيلي
اموع املوجودات
املصروفات الرأمسالية

الإليان

إمجايل الدخل التشغيلي
اموع املوجودات
املصروفات الرأمسالية

-30

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار ( 2022غري مد قة)
خارل سورية
داخل سورية

ل.س.

3,701,851,878
358,610,460,703
187,572,497

ل.س.

677,754,513
249,072,916,614
-

ل.س.

1,231,218,309
89.035.000

287,870,084
-

ل.س.

4,379,606,391
607,683,377,317
187,572,497

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار ( 2021غري مد قة)
خارل سورية
داخل سورية

ل.س.

اعموع

اعموع

ل.س.

1,519,088,393
89.035.000

كفاية رأس املال

حيافظ املصرف عل رأس مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت تالزم أنشطتا املختلفة .يت مرا إلة مدى كفاية رأس املال من خالل النسب الصادرة مبوجب
مقررات ابزل الدولية واليت يت تإلنيها من خالل مصرف سورية املركزي.
يلتزم املصرف ابحملافظة عل معدالت تفوق احلد االدىن ملتطلإلات كفاية رأس املال والإلالغة  %8حسب رار الن النقد والتسلي ر
(/253م ن/ب )4الصادر بتاريخ  24كانون الثان  %8( 2007حسب جلنة ابزل الدولية)ل كما يراعي كافة النسب املتعلقة ابلرتكزات االاتمانية واليت
تستخدم رأس املال التنظيمي كموشر لتلك الرتكزات.
يدير املصرف بيكلية رأس مالا وجيري تعديالت عليها يف ضو التغريات اليت تطرأ عل الظروف اال تصادية ووص املخاطر يف أنشطتا.
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يوضح اجلدول التايل كيفية احتساب نسإلة كفاية رأس املال:

رأس املال األساسي:
رأس املال املكتتب با واملدفوع
االحتياطي القانون
االحتياطي اخلامل
عالوة إصدار رأس املال
أرابح مدورة حمققة
أرابح مدورة غري حمققة*
ينعزل منها:
خساار مرتاكمة حمققة
صايف موجودات غري ملموسة
صايف االسه واملسامهات يف املصارف واملوسسات املالية
ي وأصول متملكة استيفا لديون مشكوك هبا

كما يف  31آذار

كما يف  31كانون األول

( 2022غري مد قة)

( 2021مد قة)

ل.س.

ل.س.

8,410,844,077
1,359,996,648
2,478,128,489
129,698,400
112,535,409,996

8,410,972,004
1.359.996.648
2.478.128.489
129,698,400
112,535,409,996

124.914.077.610

124.914.205.537

(514,670,360
(134.906.161
(251,205,000
(26,229,016

)
)
)
)

(514.670.360
(151,194,104
(251,205,000
(26,229,016

صايف رأس املال األساسي
يضاف رأس املال املساعد:
املووتت املكونة لقا اخلساار االاتمانية املتو عة للتعرضات
املصنفة ضمن املرحلتني األوىل والثانية**

123,987,067,073

123.970.907.057

2.106.565.350

2.064.167.785

اموع رأس املال التنظيمي (األموال اخلاصة)
خماطر االاتمان وخماطر املوجودات األخرى املرجحة ابملخاطر
خماطر حساابت خارل امليزانية املرجحة ابملخاطر
خماطر السوق
املخاطر التشغيلية

126.093.632.423
168.525.228.000
21.065.727.891
74.567.374.000
8,416,439,092

126.035.074.842
165.133.422.800
20.920.786.587
75,804,783,000
8.416.439.092

اموع املوجودات وااللتزامات خارل امليزانية املرجحة ابملخاطر
نسإلة كفاية رأس املال ()%
نسإلة كفاية رأس املال األساسي ()%
نسإلة رأس املال األساسي إىل إمجايل حقوق املسامهني ()%

272.574.768.983
%46.26
%45.49
%98.30

270.275.431.479
%46.63
%45.87
%99.66

)
)
)
)

صدر رار الن النقد والتسلي ر (/1088م ن/ب )4اتريخ  26شإلاط  2014والتي تضمن تعديل املادة الثامنة من رار الن النقد والتسلي
ر (/362م ن/ب )1اتريخ  4شإلاط  2008حبيث يت إدرال فرو ات تقيي مركز القطع الإلنيوي غري احملققة ضمن األموال اخلاصة األساسية ألغراض
احتساب كفاية رأس املال وفق متطلإلات رار الن النقد والتسلي ر (/253م ن/ب )4الصادر عام .2007
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يقوم الن اسدارة مبراجعة بيكلية رأس املال بشكل دوريل وكجز من تلك املراجعةل أيخت الن اسدارة بعني اسعتإلار كلفة رأس املال واملخاطر كلحد
العوامل األساسية يف إدارة رأس مال املصرف وذلك من خالل وضع سياسة للتوزيعات النقدية ورمسلة االحتياطيات.
* بنا ً عل القرارين ر /16/1206مل بتاريخ  26شإلاط  2020والقرار /16/3203مل بتاريخ  23حزيران  2020الصادرين عن مصرف سورية
املركزي مت إدرال أرابح تقيي مركز القطع الإلنيوي ضمن األموال اخلاصة األساسية ألغراض احتساب كفاية رأس املال .يتضمن بتا املإللغ فرو ات
تقيي مركز القطع الإلنيوي غري احملققة الناجتة عن ثري ارتفاع الصرف.
** بنا ً عل أحكام املادة الثامنة من رار الن النقد والتسلي ر /2/183مل الصادر بتاريخ  6آذار  2019يت االعرتاف ابملووتت املكونة لقا
اخلساار االاتمانية املتو عة للتعرضات املنتجة (املصنفة ضمن املرحلتني األوىل والثانية) ضمن األموال اخلاصة املساندة عل أال تتجاوز يمة املووتت
املعرتف هبا ضمن بتع األموال مضافاً إليها رصيد حساب االحتياطي العام ملخاطر التمويل (يف حال وجودع) ما نسإلتا  %1.25من املوجودات
املرجحة ابملخاطر.
-31

ارتإلاطات والتزامات ااتمانية حمتملة (خارل امليزانية)

أ -ارتإلاطات والتزامات ااتمانية ( يمة امسية):

كما يف  31آذار
( 2022غري مد قة)
ل.س.

كما يف  31كانون األول
( 2021مد قة)
ل.س.

كفاالت:
دفع
حسن التنفيت
أخرى

9.167.551.539
26.596.514.812
4.313.402.000

9,217,107,264
21,561,584,740
3,648,243,410

اعتمادات
كفاالت مصارف وجهات أخرى
سقوف تسهيالت ااتمانية غري مإلاشرة غري مستغلة
اعتمادات و إلوالت املصارف

40.077.468.351
1.909.917.059
18.908.694.134
4.506.825.636
389.298.594

34,426,935,414
1,938,151,427
19.208.461.661
4,447,159,882
389.505.844

65.792.203.774

60,410,214,228
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ب-ارتإلاطات والتزامات تعا دية:

عقود إجيار فروع

استحقا ها لغاية سنة
استحقا ها أكثر من سنة

ارتإلاطات عقود رأمسالية

استحقا ها لغاية سنة
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كما يف  31آذار

كما يف  31كانون األول

( 2022غري مد قة)
ل.س.

( 2021مد قة)
ل.س.

13.499.180
1.695.205

73,080,003
-

15.194.385

73,080,003

479.841.506

415,681,993

479.841.506

415,681,993

495.035.891

488,761,996

أثر انتشار فريوس كوروت )(COVID-19

انتشر فريوس كوروت ( )COVID-19عرب مناطق جغرافية خمتلفة عل مستوى العاملل مما تسإلب يف تعطيل األنشطة التجارية واال تصادية .و عن
فريوس كوروت ( )COVID-19حدوث حالة من عدم اليقني يف بيئة اال تصاد العاملي .يرا ب املصرف الوضع عن كثب و د ام بتفعيل خطتا الستمرارية
األعمال وممارسات إدارة املخاطر األخرى سدارة االضطراابت احملتملة اليت د يتسإلب فيها تفشي فريوس كوروت ( )COVID-19عل أعمال املصرف
وعملياتا وأدااا املايل.
امت اسدارة بتقيي ثري اجلااحة عند ديد الزايدة الكإلرية يف خماطر االاتمان وتقيي موشرات تدن القيمة للمخاطر يف القطاعات اليت حيتمل ثربا.
وبنا ً عليا وجدت اسدارة أنا مل يكن بناك ثري جوبري عل التعرضات االاتمانية واالعرتاف ابخلساار االاتمانية املتو عة وخمصصاهتا لغاية اتريخ إعداد
املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة يف  31آذار  2022والإلياتت املالية املنتهية يف  31كانون األول .2021
درست إدارة املصرف األاثر احملتملة للتقلإلات اال تصادية احلالية يف ديد املإلالغ املعلنة للموجودات املالية وغري املالية للمجموعة واليت متثل أفضل
تقديرات اسدارة استنادا إىل املعلومات اليت كن مالحظتها.
امت اسدارة بتلجيل األ ساط املستحقة عل العمال املتعثرين من انتشار فريوس كوروت ملرة واحدة وفقاً لقرار الن النقد والتسلي ر  25اتريخ
 26آذار .2020
اعتمد املصرف اسجرا ات التالية:
 -1إعفا العمال املتلثرين من انتشار فريوس كوروت ابلنسإلة للقروض غري املتعثرة املصنفني (مرحلة أوىل ومرحلة اثنية) وملرة واحدة من األ ساط
املستحقة ملدة ثالثة أشهر اعتإلاراً من اتريخ نفاذ القرار (مبا يف ذلك وجود أ ساط مستحقة إلل صدور القرار)ل وبعد دراسة تدفقاهت النقدية
لتحديد أثر اجلااحة عل أنشطته التشغيلية.
 -2عدم يام املصرف بفرض أي عموالت أو غرامات أو فوااد خري عل عملية التلجيل املشار إليها ابسجرا احملدد أعالع.
 -3بعد ديد الشرااح املستفيدة من عملية التلجيل مت التواصل مع العمال عرب الوساال املناسإلة لإليان رغإلة العميل يف جيل سداد األ ساط لألشهر
املشار إليها
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 -4مت تو يع العمال املتلثرين ابنتشار فريوس كوروتل والراغإلني بتلجيل األ ساط الثالثة املشار إليهال عل العقود املعتمدة لدى املصرف سجرا بيكلة
أصولية لتسهيالهت االاتمانية حبيث ختضع بتع العقود لرغإلة العميل يف إعادة توزيع يمة األ ساط املوجلة عل األ ساط املتإلقية من عمر الدينل
أو إطالة عمر الدين مبا ال يتجاوز ثالثة أشهر من اتريخ االستحقاق .دون اعتإلار بتع العملية بيكلة لغاايت تطإليق التعليمات املشار إليها
ضمن القرار  /4م ن اتريخ  14شإلاط  2019وحبيث حيافظ املصرف عل التصني االاتمان الداخلي واملرحلة اليت مت تصني العميل ضمنها
واملخصصات احملتجزة إلل إجرا عملية التلجيل.
 -5ابلنسإلة للشرااح غري املستفيدة من عملية التلجيل حبسب التدفقات النقدية ألعماا املصرح عنها واليت يت دراستها من إلل املصرف أثنا
عمليات املنح أو التجديد للتسهيالت االاتمانية اوال العمال ل وعند تقدم أحدب بطلب للقيام بعملية جيل األ ساط يقوم املصرف بدراسة
طلإلا واليت تشمل التدفقات النقدية و ديد مدى ثرع ابنتشار الفريوس حسب املربرات املصرح عنها لكل حالة عل حدةل حبيث يت الإلت هبا
من إلل املصرف ومبا يضمن التطإليق السلي للقرار  25املشار إليا أعالع.
أثر جيل السداد عل معدل الفاادة الفعلي:
مل يت فرض أي عموالت او غرامات أو فوااد خري عل عملية جيل األ ساط حيث أن متديد مدة التسهيالت االاتمانية مبقدار ثالثة أشهر لزابان
القطاعات املتلثرة ابلفريوس اثل منح املقرتض لفرتة مساح إضافية ال يتوجب عليا استحقاق أي سط خالاا أو أي فوااد خريل إال أن تلك املدة
اليت أضيفت إىل مدة العقد األصلي ختضع لسراين فاادة العقد األصلية عليها (الفاادة العقدية) انسجاماً مع املعاجلة احملاسإلية ألي رض إذ يتوجب
احتساب الفاادة عل طول مدة سراين العقد حىت وإن مل يكن بناك استحقاق لأل ساط خالاا.
-33

القضااي املقامة عل املصرف

عل املصرف اموعة من القضااي املرفوعةل معظمها لصاحل املصرف برأي اسدارة واملستشار القانون للمصرفل واليت لين اا أي أثر عل املعلومات
املالية املوحدة املرحلية املوجزة كما يف  31آذار .2022

- 76 -

