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  بنك الشرق
   شركة مسامهة مغفلة عامة سورية

  املرحلية املوجزة املالية املعلوماتإيضاحات حول 
  (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠املنتهية يف  أشهر ستةاللفترة 

    
  
  معلومات عامة  -١

  من قبل البنك اللبناين الفرنسي ش.م.ل. مت تأسيس املصرف يف %٤٩بنك الشـرق (املصـرف) هو شـركة مسامهة عامة سورية مملوكة بنسبة 
  سـجل املصـرف يف السجل التجاري حتت ٢٠٠١لعام  ٢٨. ومبوجب قانون املصـارف رقم /م.و٢٦مبوجب القرار رقم  ٢٠٠٨نيسـان  ١٠

  بوصفه مصرفًا خاصًا. ١٩ويف سجل املصارف حتت الرقم ، ٢٠٠٨كانون األول ٢٢بتاريخ  ١٥٦١٦الرقم 

للسهم لرية سورية  ١,٠٠٠سهم بقيمة امسية ٢,٥٠٠,٠٠٠موزع على لرية سورية  ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠وقد تأسـس املصرف برأس مال مقداره 
ية مسية لسهم بنك الشرق لتصبح مائة لرية سورلية السورية على تعديل القيمة االاألوراق واألسواق املا وافقت هيئة ٢٠١٢أيلول  ٤بتاريخ . الواحد

للمصرف وقررت زيادة رأس مال  ، عقدت اهليئة العامة غري العادية واليت تقوم مقام اهليئة العامة العادية٢٠١٨نيسان  ٣٠تاريخ وبللسـهم الواحد 
وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألســهم البنك ســهم  ٢,٥٠٠,٠٠٠لرية ســورية موزع على  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠وقدره  إمجايلمببلغ  املصــرف

    .لرية سورية للسهم الواحد ١٠٠ية سهم بقيمة امس ٢٧,٥٠٠,٠٠٠
  سورية.-اختذ املصرف مركزًا رئيسًا له يف دمشق

ار الشعالن تنظيم عرنوس صاحلية جادة عق -أنشطة وخدمات مصرفية من خالل مقر إدارته الرئيسي الكائن يف دمشقيقوم املصـرف بتقدمي عدة 
(جرمانا)،  ، ريف دمشق)، والغسايناحلريقة، املالكي، املنتشـرة داخل اجلمهورية العربية السورية يف دمشق (الشعالن وفروعه الثمانية ٢٣٣٥/١٠
مل يف فرع مت إيقاف الع، إضافة إىل مكتبه الكائن يف مرفأ الالذقية. مع اإلشارة إىل أنه ويف ظل الظروف الراهنة ،وطرطوس ،الالذقية، محص، حلب

  .٢٠١٢آب  ٣٠) تاريخ ٣١٥٣/١٦محص بعد احلصول على موافقة مصرف سورية املركزي رقم (
لرية سورية  ١,١٤٨، وقد بلغ سعر اإلغالق للسهم يف السوق ٢٠١٠ كانون األول ١٩خ وراق املالية بتاريمت إدراج أسـهم املصرف يف سوق األ

  .٢٠٢٠ حزيران ٣٠بتاريخ 
آب  ١٩بتاريخ  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠أشــهر املنتهية يف  ســتةواملدير العام على املعلومات املالية املرحلية املوجزة لفترة ال دارةوافق رئيس جملس اإل

٢٠٢٠.  
 
  تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية    -٢

  للسنة املالية املنتهية يفلية البيانات املاك اليت اتبعت يف إعداد تلمتفقة مع جزة حلية املورامل املالية علوماتتبعة يف إعداد اململإن السياسات املحاسبية ا
  :دون أن يكون هلا أي تأثري ٢٠٢٠كانون الثاين  ١من  عتبارًاق التعديالت التالية اطبياملصرف بت، قام ٢٠١٩كانون األول  ٣١

  ." ألعمالا " تعريف )٣تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم (
، ملساعدة " الماندماج األع" ) ٣ر املالية الدويل رقم (يارتقيف معيار ال " األعمال" يف ر املحاسبة الدولية تعديالت على تعريأصدر جملس معاي

يالت دام ال. توضح هذه التع " ألعمال" اعليها ينطبق عليها تعريف  حوذوجودات املستاملاملنشأت على حتديد ما إذا كانت جمموعة األنشطة و
وجودة، مى استبدال اي عناصر أعمال غري للسوق قادرين عا أعمال غي تقييم ما إذا كان املشاركون يفتل كما احلد األدىن ملتطلبات األعمال،

دخال إخرجات، واملفات األعمال ويعليها جوهرية، وتضيق تعرستحوذ ت على تقييم ما إذا كانت العملية املآوتضيف توجيهات ملساعدة املنش
    اختياري.بشكل يمة العادلة قبار تركز التاخ
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و بعد بداية خ استحواذها يف أيكون تارياليت و ليت تكون إما اندماج األعمال أو استحواذ على األصولاملعامالت ا لىجيب تطبيق التعديالت ع
املصرف إعادة النظر يف هذه املعامالت اليت حدثت  لى. وبالتايل، ال يتعني ع٢٠٢٠كانون الثاين  ١ أو بعد يفاليت تبدأ وبالغ سنوية إ ةأول فتر
  ت سابقة. يسمح بالتطبيق املبكر هلذه التعديالت وجيب اإلفصاح عنها.ايف فتر

ن تطبيق هذه إ، فبيق األويلتطخ اليحتدث عند أو بعد تار يتى الراملعامالت أو األحداث األخ لىع مستقبليألن التعديالت تطبق بأثر  ًانظر 
  .لن ينتج عنه أثر على املصرف م املاليةائالقو لىالتعديالت ع

  )٧قم (رية الدويل الير امل) ومعيار التقار٩ى معيار التقارير املالية الدويل رقم (لدة عفائتعديل معدالت ال

اءات فات اإلعليد من عمدل عشمت ٧ومعيار التقارير املالية الدويل رقم  ٩دة ملعيار التقارير املالية الدويل رقم فائإن تعديالت معايري معدالت ال
ىل حالة من إذا أدى التعديل عالقة التحوط إ تأثردة. تئافالت الدر بتعديل معايري معشل مباشك تتأثر بليتاليت تنطبق على مجيع عالقات التحوط ا

د يكون هناك اة التحوط. نتيجة هلذا التعديل، قدىل املعيار، لبند التحوط أو أإو حجم التدفقات النقدية املستندة / أ ن توقيت وشأن بقم التيدع
بدال معيار تو أداة التحوط، خالل الفترة السابقة السأو حجم التدفقات النقدية املستندة إىل املعيار، لبند التحوط ا/  ن حول توقيت وقتي عدم

ن فيما إذا كانت املعاملة املتوقعة حمتملة للغاية وما إذا ققد يؤدي ذلك إىل عدم التي ).RFR(دة خايل من املخاطر فائدة احلايل بسعر فائمعدل ال
  ن تكون عالقة التحوط فعالة للغاية.أتوقع ملكان من ا

بسعر  يلدة احلافائالر سعني قبل استبدال معيار قترة عدم اليفموقتة واليت متكن حماسبة التحوط من االستمرار خالل  إعفاءات التعديالتتوفر 
  ).RFR(من املخاطر  دة خايلفائ

 أنه رجعي. إال أثرب التطبيقاملبكر. ويتم بالتطبيق اح ممع الس ٢٠٢٠كانون الثاين  ١بعد و أ يف أية اليت تبدلاملاترات فال لىع التعديالتري تس
  ة.قعالقات حتوط باالستفادة من التجارب الساباي ميكن تعيني ، وال التطبيقعند  ًاقمسبها ئاغإلالقات حتوط مت عأي ال ميكن إعادة 

 املرحلة األوىل، حيول جملس معايري املحاسبة الدولية تركيزه إىل املسائل اليت قد تؤثر على التقارير املالية عند استبدال معيار معدلاالنتهاء من  بعد
  ويشار إىل ذلك باملرحلة الثانية من مشروع جملس معايري املحاسبة الدولية. ٠)RFR( احلايل بسعر فائدة خال من املخاطر الفائدة

إاء الذي يتطلب  عالقات التحوط إىل احلدعلى التعديل ال يؤثر عن ف بالتطبيق املبكر للتعديالت حيث أن عدم التيقن الناشئ مل يقم املصر
  العالقة.

  رية "اجلوه" ف يتعر :)٨م (ق) ومعيار املحاسبة الدويل ر١م (قتعديالت على معيار املحاسبة الدويل ر

" ) ٨ويل رقم (دومعيار املحاسبة ال ة "عرض القوائم املالي" ) ١تعديالت على معيار املحاسبة الدويل رقم ( املحاسبة الدولية يريمعا جملسدر صأ
توضيح جوانب و كافةضمن املعايري  " جوهري"  هوف ما ي، لتوحيد تعر" واألخطاء املحاسبية تقديراتيف ال والتغيرياتالسياسات املحاسبية 

شكل معقول على تأثري ب إخفائها، أوفها أوإغفاهلا ذح عن جاملعلومات تعترب جوهرية إذا نت أنف اجلديد على يتعرلعريف. ينص اتمعينة من ال
مالية حمددة  ليت توفر معلوماتااملالية، و القوائمك تلاس سض العامة على أراغألئم املالية لاوقستخدمون األساسيون للت اليت يتخذها املاررقال

  حول املنشأة.

ء ا، سوحتاج املصرف إىل تقييم ما إذا كانت املعلوماتيو أمهية املعلومات أو كليهما. سأستعتمد على طبيعة  " اجلوهرية"  أنالت توضح التعدي
ن الية. جيب على املصرف عند تطبيق التعديالت يف وقت مبكر املم اقوائجوهرية يف سياق ال أخرى،ك مع معلومات ارتو باالشأي ردبشكل ف

  فصاح عنها.إلبأثر مستقبلي واتطبيقها ب يقوم

 املرحلية املوجزة للمصرف.ية املوحدة لاملاعلومات على امل أثر " ي" جوهرف ما هو ريكون للتعديالت على تعين أمن غري املتوقع 
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  السياسات املحاسبية  -٣

  إعداد املعلومات املالية والسياسات املحاسبية

املتعلق بالتقارير املالية املرحلية ووفقًا للقوانني املصرفية السورية النافذة  ٣٤وفقًا ملعيار املحاسبة الدويل رقم  مت إعداد املعلومات املالية املوجزة املرفقة
  .وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف

 ستةاللفترة  صرفملكما أن نتائج أعمال ا ،السنويةاإليضاحات املطلوبة للبيانات املالية و كافة املعلوماتإن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن 
  .٢٠٢٠كانون األول  ٣١(غري مدققة) ال متثل بالضرورة مؤشرًا على النتائج املتوقعة للسنة املنتهية يف  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠ املنتهية يف أشهر

اليت يتم تقييمها على ملالية ا دواتومشتقات األاملوجودات املالية  بعض ءملبدأ التكلفة التارخيية باستثنا وفقًا املرحلية املوجزة مت إعداد املعلومات املالية
  . املرحلية املوجزة بتاريخ املعلومات املالية القيمة العادلة أساس

وجب ترتيب تقريبـي مب املرحلية املوجزة مت تصنيف احلسابات يف املوجودات واملطلوبات حسب طبيعـة كل منها وجرى تبويبها يف املعلومات املالية
  لسيولتها النسبية. تبعًا

  ، وعملة االقتصاد.املرحلية املوجزة باللرية السورية (ل.س.)، عملـة إعداد املعلومات املاليـة املرحلية املوجزةتظهر املعلومات املالية 

  املحاسبية املطبقة هي مذكورة أدناه.  إن أهم السياسات

  العمالت األجنبية:  -أ
مث يتم حتويل  ٠مبا يف ذلك اإليرادات واألعباء بالعمالت األجنبية إىل اللرية السورية بسعر صرف يوم اإلدخال يف القيود، كافة العملياتحتّول 

 ل املصرفالصرف املحددة من قب سعارسابات خارج امليزانية بالعمالت األجنبية إىل اللرية السورية وفقًا ألاحلأرصدة املوجودات واملطلوبات و
لرية سورية للدوالر  ٤٣٦(مقابل  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠لرية سورية لليورو كما يف  ١٤٠٩,٧٣لرية سورية للدوالر األمريكي و ١٢٥٦ ،املركزي

  ). يتم قيد فروقات القطع يف بيان الدخل.٢٠١٩كانون األول  ٣١لرية سورية لليورو كما يف  ٤٨٨,٦٣واألمريكي 

للرية اإن التدفق النقدي بالعمالت األجنبية الناتج أو املستعمل يف خمتلف النشاطات كما هو ظاهر يف بيان التدفقات النقدية، جرى حتويله إىل 
وذلك باسـتثناء رصيد النقد وما يوازي النقد يف بداية الفترة الذي جرى حتويله على  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠السورية على أساس سعر الصرف يف 

  ٠ساس سعر الصرف بنهاية الفترة السابقةأ

  .املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلةيتم حتويل 
  قيمة العادلة.سهم) كجزء من التغري يف الالتحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية غري النقدية (مثل األ فروقاتيتم تسجيل 

  املالية دواتاأل  -ب
 .صبح املصرف طرًفا يف األحكام التعاقدية لألداةياملايل للمصرف عندما  بيان الوضعُيعترف باملوجودات واملطلوبات املالية يف 

بالقيمة العادلة. كما ُتضــاف تكاليف املعامالت املتعلقة مباشــرة باقتناء أو إصــدار  مبدئيًاُتقاس املوجودات واملطلوبات املالية املعترف ا 
إىل القيمة العادلة  )األرباح أو اخلسائراملوجودات املالية واملطلوبات املالية (خبالف املوجودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل 

الية، أو تطرح منها، حسـب اإلقتضـاء، عند اإلعتراف األويل. كما ُتثبت تكاليف املعاملة املتعلقة مباشرة للموجودات املالية أو املطلوبات امل
  .مباشرة يف الربح أو اخلسارة ئرأو اخلسا ألرباحباقتناء موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل ا
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  :عاجل هذا الفرق حماسبيًا على النحو التايليد اإلعتراف األويل، فإن املصرف إذا كان سعر املعاملة خيتلف عن القيمة العادلة عن
إذا مت إثبات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات أو مطلوبات متماثلة أو بناًء على أسلوب تقييم يستخدم فقط بيانات  •

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

م األول من اليو منذ ، ُتعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر املعاملة (أي أنه سيتم تأجيل ربح أو خسارةخرىاأليف مجيع احلاالت  •
 أو اإللتزام).صل خالل تضمينه / تضمينها يف القيمة الدفترية األولية لأل

عن تغيري  ، فقط إىل احلد الذي ينشأ فيهمنطقيالربح أو اخلسارة املؤجلة إىل الربح أو اخلسارة على أساس  تسـجيلعتراف األويل، يتم بعد اال
  اإللتزام.أو صل يف عامل (مبا يف ذلك الوقت) يأخذه املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعري األ

  املوجودات املالية
شروطه تسليم  املالية مبوجب عقد تتطلب صولاملالية ويعترف ا يف تاريخ املتاجرة حيث يكون شـراء أو بيع أحد األُتثبت مجيع املوجودات 

جودات واملايل ضمن اإلطار الزمين املحدد من السوق املعين، ويقاس مبدئيًا بالقيمة العادلة باإلضافة إىل تكاليف املعاملة، باستثناء تلك املصل األ
). كما ُتثبت تكاليف املعامالت املتعلقة مباشرة باقتناء FVTPLفة على أسـاس القيمة العادلة من خالل األرباح واخلسـائر (املالية املصـن

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

بالكلفة املطفأة أو القيمة  الحقًا ٩جيب قياس مجيع املوجودات املالية املعترف ا واليت تقع ضــمن نطاق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية 
 :التحديد هاملالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية. وعلى وج صولاأل دارةالعادلة على أساس منوذج أعمال املنشأة إل

الدين املحتفظ ا يف منوذج أعمال هدفها حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية، واليت هلا تدفقات نقدية تعاقدية هي فقط  أدواتتقاس  •
 ، الحقًا بالتكلفة املطفأة ؛ و(SPPI) ي القائمصلي والفائدة على املبلغ األصلمدفوعات املبلغ األ

هلا تدفقات نقدية  الدين، واليت أدواتمنوذج أعمال هدفها حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  الدين املحتفظ ا يف أدواتتقاس  •
) الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل SPPIي القائم (صلي والفائدة على املبلغ األصلمدفوعات املبلغ األ تعاقدية هي

 ؛ واآلخر

ألسهم االدين اليت تدار على أساس القيمة العادلة أو املحتفظ ا للبيع) واستثمارات  أدوات(مثل  خرىاألالدين  أدواتُتقاس مجيع  •
 .بعد ذلك بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

  :على حدةصل أعلى أساس كل  ةاملالي باملوجوداتختيار / التعيني غري القابل لإللغاء بعد االعتراف األويل ومع ذلك، جيوز للمصرف إجراء اال
رة أو ات الالحقة يف القيمة العادلة الستثمار أسهم غري حمتفظ ا للمتاجالتغريجيوز للمصرف أن خيتار بشكل غري قابل لإللغاء إدراج  •

 يف )،IFRS 3( ٣الدويل للتقارير املالية رقم  حوذ يف جمموعة األعمال اليت ينطبق عليها املعيارستإلعتبار حمتمل معترف به من امل
 ؛ واآلخرالدخل الشامل 

 اآلخر القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل جيوز للمصرف تعيني أداة دين غري قابلة لإللغاء تتوافق مع الكلفة املطفأة أو معايري •
)FVTOCI ليله قخلسارة إذا أدى ذلك إىل إزالة عدم التطابق املحاسيب أو تاتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ي) كما

 .بشكل كبري (يشار إليه خبيار القيمة العادلة)

 .اآلخرالدين بالكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  أدوات  -ج

فية املايل. كما حيدد املصرف مناذج العمل على مستوى يعكس كيصل أساسًيا لتصنيف األ ًااملالية أمر صـولاأل دارةيعترب تقييم مناذج العمل إل
بأداة  فيما يتعلق دارةلتحقيق هدف أعمال معني. ال يعتمد منوذج العمل اخلاص باملصــرف على نوايا اإل معًااملالية  صــولجمموعات األ إدارة

 .داة على حدةفردية، وبالتايل يقيم منوذج العمل عند مستوى جتميع أعلى وليس على أساس كل أ
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ه املالية من أجل توليد التدفقات صــولاملصــرف أل إدارةا املالية اليت تعكس كيفية أدوا دارةلدى املصــرف أكثر من منوذج أعمال واحد إل
املالية أو  صولالنقدية. حتدد مناذج أعمال املصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األ

 .كليهما

، ُيعاد تصنيف الربح / اخلسارة املتراكمة (FVTOCI)اآلخرعندما ُتسـتبعد أداة الدين املقاسـة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
ار يف األسهم االستثمصوص من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة. وعلى النقيض من ذلك، وخب اآلخراملعترف ا سابقًا يف الدخل الشامل 

، ال يعاد تصنيف الربح / اخلسارة املتراكمة املعترف ا سابقًا يف الدخل اآلخرعلى أا مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  ةاملعين
 .الحقًا إىل الربح أو اخلسارة ولكن حتول ضمن حقوق امللكية اآلخرالشامل 

 .للتدين اآلخربالكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  الدين اليت تقاس الحقًا أدواتختضع 

القيمة العادلة  الدين اليت تفي بالكلفة املطفأة أو معايري أدواتيف فترة التقرير احلالية والسابقة، طبق املصرف خيار القيمة العادلة وكذلك حدد 
  ).FVTPL( ئرأو اخلسا رباحاأل قياسها بالقيمة العادلة من خالل) كما مت FVTOCI( اآلخرمن خالل الدخل الشامل 

 رئأو اخلسا رباحاملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األ

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

 و/وأ؛  )SPPIي (صلي والفائدة على املبلغ األصلمدفوعات املبلغ األفقط  املوجودات ذات التدفقات النقدية التعاقدية اليت ال تكون •

 املوجودات املحتفظ ا يف منوذج أعمال خبالف االحتفاظ ا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو االحتفاظ ا وبيعها ؛ أو •

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

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

متطلبات التصنيف  . تسرياملالية املتأثرة املوجودات تصنيف، فإنه يعاد مبوجودات ماليةتفظ مبوجبه املصرف حيي الذ تغري منوذج األعمالإذا 
 منوذج األعمال والذي ينتج عنه يف التغريمن اليوم األول من فترة التقرير األوىل اليت تعقب  ًاوالقياس املتعلقة بالفئة اجلديدة بأثر مستقبلي اعتبار

   مصرف.للاملالية  صولإعادة تصنيف األ
  تدين قيمة املوجودات املالية:

 ائر:املالية التالية اليت مل تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلس دواتاالئتمانية املتوقعة على األخمصصات اخلسائر يستدرك املصرف 

 .القروض والسلف للبنوك •

 قروض ودفعات مقدمة للعمالء. •

 مدينون مبوجب قبوالت. •

 أوراق استثمار الديون . •

 التزامات القروض الصادرة .  •

 .عقود الضمان املايل الصادرة •

 .يتم إثبات خسارة تدين القيمة يف استثمارات األسهمال 

خسائر  عتبارها بشكل منفصل أدناه)، جيب قياسا(اليت يتم  (POCI) باسـتثناء املوجودات املالية املشـتراة أو الناشئة ذات التدين االئتماين
  :من خالل خمصص خسارة مببلغ مساوي اإلئتمان املتوقعة
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 دواتمدى احلياة الناجتة عن تلك األحداث االفتراضية على األ خسارة إئتمانية متوقعة شهرًا، أي ١٢متوقعة ملدة  خسارة إئتمانية •
 ) ؛ أو١بعد تاريخ اإلبالغ، (يشار إليها يف املرحلة  شهرًا ١٢املالية اليت ميكن حتقيقها يف غضون 

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

ل كخسـارة للخسارة اإلئتمانية املتوقعة على مدى احلياة لألداة املالية إذا زادت خماطر االئتمان على تلك األداة املالية بش تكوين مؤونةجيب 
اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة  مببلغ يعادل اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة ، تقاسخرىاألاملالية  دواتكبري منذ االعتراف األويل. وخبصـوص مجيع األ

 .  شهرًا ١٢ملدة 

قات حتمالية للقيمة احلالية خلسائر االئتمان، وتقاس على أا القيمة احلالية للفرق بني التدفاخلسـائر اإلئتمانية املتوقعة هي تقدير مرجح باالإن 
ادية توقع املصـرف تلقيها واليت تنشأ من ترجيح عدة سيناريوهات اقتصيالنقدية املسـتحقة للمصـرف مبوجب العقد والتدفقات النقدية اليت 

  .صللأل ليةمستقبلية، خمصومة وفقًا لسعر الفائدة الفع
هي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعاقدية  اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة خبصوص التزامات القروض غري املسحوبة، فإن •

 ؛ و توقع املصرف تلقيها يف حالة السحب من القرضياملستحقة للمصرف إذا قام املقترض بسحب القرض والتدفقات النقدية اليت 

هي الفرق بني املدفوعات املتوقعة لتسديد حامل أداة الدين املضمونة  اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة الضمان املايل، فإنخبصوص عقود  •
 .توقع املصرف استالمها من املالك أو املدين أو أي طرف آخريناقًصا أي مبالغ 

ملحافظ القروض اليت تتقاسم خصائص خماطر اقتصادية  على أساس فردي، أو على أساس مجاعي يقيس املصـرف اخلسـارة اإلئتمانية املتوقعة
، بصرف صلي لألصلباستخدام سعر الفائدة الفعال األصل مماثلة. ويسـتند قياس بدل اخلسارة إىل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة لأل

  .النظر عما إذا كان ُيقاس على أساس فردي أو على أساس مجاعي

 تدنية إئتمانيًااملوجودات املالية امل

. لموجودات املاليةلإئتمانيًا عند وقوع حدث أو أكثر له تأثري ضار على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة  ةاملالي وجوداتحيصل "التدين" يف امل
. تشــمل األدلة على التدين االئتماين بيانات ميكن مالحظتها حول ٣كموجودات املرحلة  ويشــار إىل املوجودات املالية ذات التدين اإلئتماين

 :األحداث التالية

 صعوبة مالية كبرية للمقترض أو املصدر ؛ أو •

 خرق للعقد مثل احلدث االفتراضي أو املتأخر ؛ أو •

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

 اختفاء سوق نشط لألوراق املالية بسبب الصعوبات املالية ؛ أو •

 .مايل بسعر خمفض ختفيضًا كبريًا يعكس خسائر االئتمان املتكبدةأصل شراء  •

اىل  املالية صولاأل ول، قد يتسـبب التأثري املشـترك لعدة أحداث يف حتوبدًال من ذلك، حتديد حدث منفرد يقوم املصـرف ويف حال تعذر
 ةاملقاس دات املاليةاملوجو اليت متثل لدينا دواتقد حصل تدين إئتماين أل نکاإذا ما يقوم املصرف بتقييم . موجودات ذات قيمة ائتمانية متدنية

ن هناك تدين إئتماين کاإذا ما  لتقييم. تقرير كل تاريخفي  (FVTOCI) اآلخرل الدخل الشــامل خال منلة دلعاا القيمةأو  املطفأة بالكلفة
زيادة علی  ملقترضاعائدات السندات والتصنيف االئتماين وقدرة  عوامل مثلركات، يعترب املصرف شـوالعائدة لل الدين السـيادية أدواتيف 

  .التمويل
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 (POCI)إئتمانيًا املوجودات املالية املشتراة أو املنشأة املتدنية 

يكون ذو قيمة ائتمانية منخفضة صل ) بطريقة خمتلفة نظًرا ألن األPOCIيتم التعامل مع املوجودات املالية املشتراة أو املنشأة املتدنية إئتمانيًا (
ياة منذ االعتراف على مدى احل عند االعتراف األويل. وخبصوص هذه املوجودات، يستدرك املصرف مجيع التغريات يف اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة

  .ب تدين القيمةإىل حتقيق مكاس صولاإلجيايب ملثل هذه األ التغرياألويل كمخصص خسارة، وتستدرك أي تغيريات يف الربح أو اخلسارة. يؤدي 

  التخلف عن السداد 
اد يف قياس قيمة املتوقعة. يستخدم تعريف التخلف عن السد ُيعترب تعريف التخلف عن السداد أمرًا يف غاية األمهية عند حتديد اخلسارة اإلئتمانية

شهرًا أو ملدى احلياة، ألن  ١٢ملدة  اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة ويف حتديد ما إذا كان خمصص اخلسارة يستند إىل
اخلسائر اإلئتمانية  اليت تؤثر على كل من قياس ) ؛Probability of Default( نسبة احتمال التعثرالتخلف عن السداد هو أحد مكونات 

  .وحتديد الزيادة الكبرية يف خماطر االئتمان  املتوقعة
  الزيادة الكبرية يف خماطر االئتمان

يم ما إذا كانت ييراقب املصرف مجيع املوجودات املالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتق
سارة خلهناك زيادة كبرية يف خماطر االئتمان منذ االعتراف األويل. إذا كانت هناك زيادة كبرية يف خماطر االئتمان، فإن املصرف يقيس خمصصات ا

 .شهرًا ١٢على أساس اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة مدى احلياة بدًال من 

نة خماطر حدوث مبقار صرفاألداة املالية قد ارتفعت ارتفاًعا كبريا منذ االعتراف األويل، يقوم املعند تقييم ما إذا كانت خماطر االئتمان على 
كان متوقًعا  ن السدادع التخلف يف السداد على األداة املالية يف تاريخ التقرير استنادًا إىل اإلستحقاق املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث ختلف

باالعتبار كٍل  صرفاملخذ أعند إجراء هذا التقييم، ي مرة.اريخ التقرير احلايل عندما مت االعتراف باألداة املالية ألول لفترة االستحقاق املتبقية يف ت
ة أو جهد ال فمن املعلومات الكمية والنوعية اليت تكون معقولة وقابلة للدعم، مبا يف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكل

  وتقييم اخلبري اإلئتماين مبا يف ذلك املعلومات املستقبلية. مصرفله، بناًء على اخلربة التارخيية للمربر 

 املالية وجوداتتعديل واستبعاد امل

طريقة أو ُتعدل ب اليةللموجودات املعند إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية اليت حتكم التدفقات النقدية  املوجودات املاليةحيدث التعديل يف 
املايل. يؤثر التعديل على مبلغ و/أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سواء على الفور أو يف صل بني االعتراف األويل واستحقاق األ أخرى

أو املعدلة  ةتاريخ مستقبلي. باإلضافة لذلك، سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القائمة لقرض قائم تعديًال حىت إذا مل تؤثر هذه املواثيق اجلديد
يل املثال ببعد على التدفقات النقدية على الفور ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية اعتماًدا على ما إذا كان امليثاق مستوفيًا أم ال ( على س

  .يف زيادة معدل الفائدة الذي ينشأ عندما يتم خرق املواثيق) التغري
إىل عدم  لسياسة املصرف، يؤدي التعديل ًاعتراف. ووفقإذا كان هذا التعديل يؤدي إىل إلغاء اال قيم املصرف ماي، املوجودات املاليةعند تعديل 

  االعتراف عندما ينتج عنه اختالف كبري يف الشروط. 
صالحية الناجتة ك انتهاء ال(مبا يف ذلصل املايل فقط عندما تنتهي صالحية احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية لألصل عتراف باأليلغي املصرف اال

املصرف  إىل كيان آخر. إذا مل حيولصل املايل وكافة خماطر ومزايا ملكية األصل عن التعديل مع شروط خمتلفة إىل حد كبري)، أو عندما حيول األ
ا املحتفظ ا هأو حتتفظ بكافة خماطر ومزايا امللكية بشكل جوهري واستمرت يف السيطرة على املوجودات املحولة، فإن املصرف يعترف حبصت

حول، فإن املصرف يستمر املايل املصل ضطر لدفعها. إذا احتفظ املصرف بكافة خماطر ومزايا ملكية األيوااللتزام املرتبط باملبالغ اليت قد صل يف األ
 .قتراض مضمون للعائدات املستلمةاقر أيًضا بياملايل وصل يف اإلعتراف باأل
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لم واملدين واألرباح/ وجمموع اإلعتبار املست لموجوداتبالكامل، فإنه ُيعترف بالفرق بني القيمة الدفترية ل املاليةباملوجودات عند إلغاء اإلعتراف 
املحددة  مت يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارة، بإستثناء االستثمار يف األسهمتراكو اآلخراخلسائر املتراكمة اليت مت إثباا يف الدخل الشامل 

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

 املايل الوضعيف بيان  عرض خمصص اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة

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

 ؛صولللموجودات املالية املقاسة بالكلفة املطفأة: كاستقطاع من القيمة الدفترية اإلمجالية لأل  •
ال يتم إثبات خمصص خسارة يف بيان  (FVTOCI) :اآلخرالدين اليت تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  دواتأل  •

هي بالقيمة العادلة. ومع ذلك، يتم تضمني خمصص اخلسارة كجزء من مبلغ إعادة التقييم يف التغري الوضع املايل حيث أن القيمة الدفترية 
 املتراكم يف القيمة العادلة الستثمارات يف اوراق مالية؛

 و كمخصص؛التزامات القروض وعقود الضمان املايل:   •
على  اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة مصرف حتديدعندما تشتمل األداة املالية على مكون مسحوب وغري مسحوب، وال ميكن لل  •

مكون التزام القرض بشكل منفصل عن تلك على املكون املسحوب: فإن املصرف يقدم خمصص خسارة جممع لكال املكونني. ُيعرض 
مجايل للمكون اإل املبلغ املجمع كخصم من القيمة الدفترية اإلمجالية للمكون املسحوب. ُتعرض أي زيادة يف خمصص اخلسارة عن املبلغ

 .املسحوب كمخصص

 املطلوبات املالية وحقوق امللكية   -د

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

مايل آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية مع كيان آخر وفق شروط أصل إن املطلوبات املالية هي التزام تعاقدي بتسليم نقد أو 
 اتشتقاملغري  نم حقوق امللكية اخلاصة باملصرف وهو عقد أدواتبقد تكون غري مواتية للمصرف أو عقد سيتم تسويته أو رمبا يتم تسويته 

حقوق امللكية اخلاصة به، أو عقد املشتقات على حقوق امللكية  أدواتكون ملزم بتسليم عدد متغري من يحيث يكون املصرف ملزم أو قد 
 .ة باملصرفحقوق امللكية اخلاص أدواتمايل آخر) لعدد حمدد من أصل اخلاصة اليت سيتم أو ميكن تسويتها خبالف تبادل مبلغ حمدد من النقد (أو 

 حقوق امللكية أدوات

حقوق امللكية الصادرة عن  أدواتُيعترف ب .موجودات املنشأة بعد خصم مجيع مطلوبااأداة حقوق امللكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية يف 
  .املصرف وفقًا للعوائد املستلمة، بعد خصم تكاليف اإلصدار املباشرة

 أسهم اخلزينة

ة يف الربح أو / خسار ربححقوق امللكية اخلاصة باملصرف وختصم مباشرة يف حقوق املسامهني. ال يتم إثبات أي  أدواتُيعترف بإعادة شراء 
  .حقوق امللكية اخلاصة باملصرف أدواتاخلسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء 

 مركبة أدوات

ة بشكل منفصل كمطلوبات مالية وحقوق ملكيصرف املركبة (مثل األوراق القابلة للتحويل) الصادرة من امل دواتتصنف األجزاء املكونة لأل
بديل مبلغ حقوق امللكية. إن خيار التحويل الذي سيتم تسويته من خالل ت أدواتملضمون الترتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزامات املالية و وفقًا

 .هو أداة حقوق ملكية صرفحقوق امللكية اخلاصة بامل أدواتمايل آخر بعدد حمدد من أصل نقدي ثابت أو 
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لتحويل. ويف املماثلة غري القابلة ل دواتلعادلة ملكون املطلوبات باستخدام معدل الفائدة السائد يف سوق األيف تاريخ اإلصدار، ُتقدر القيمة ا
دة ئحالة وجود مشتقات غري مضمنة ذات صلة، يتم فصلها أوًال وتسجل باقي املطلوبات املالية على أساس التكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفا

 .تحويل أو يف تاريخ استحقاق األداةالفعالة حىت إطفائها عند ال

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

 املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

ة العادلة من واليت مل يتم حتديدها على اا بالقيم اليت مل يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخريتم قياس االلتزامات املالية 
  الحقا بالكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. (FVTPL)خالل األرباح أو اخلسائر 

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

  :) عند االعتراف األويل إذاFVTPLبح أو اخلسارة (األعمال بالقيمة العادلة من خالل الر
 كان هذا التعيني يلغي أو يقلل بشكل كبري من عدم تناسق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ خالفًا لذلك ؛ أو •
ة أدائها على أساس القيم من جمموعة موجودات مالية أو مطلوبات مالية أو كليهما، واليت تدار ويقييم جزءًاكان اإللتزام املايل ُيشكل  •

لى هذا ع املخاطر أو االستثمار املوثق للمصرف، وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل املصرف مقدمة داخليًا إدارةإلستراتيجية  وفقًاالعادلة، 
 األساس ؛ أو

)بعقد ٩( ملعيار الدويل للتقارير املاليةمن عقد حيتوي على مشتق واحد أو أكثر من املشتقات، ويسمح ا جزءًاإذا كان اإللتزام املايل يشكل  •
 ). (FVTPLهجني بالكامل (املركب) ليتم حتديده بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 

  املالية:تقاص املوجودات واملطلوبات   -ه
و عندما ينوي هناك حق قانوين لعمل ذلك أتقاص املوجودات واملطلوبات املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل بالقيمة الصافية فقط عندما يكون 

  املصرف اما القيام بالتسوية على اساس صايف القيمة واما ان حيقق املوجودات ويسدد املطلوبات بشكل متزامن.

  القيمة العادلة :  -و
يف السوق  نظمة بني متشاركنيأو دفعه لتحويل التزام مبوجب عملية مصل ان القيمـة العادلة هي السعر الذي ميكن احلصول عليه من بيع األ

  يف تاريخ القياس.
عند  أو االلتزام واليت يقوم املتشاركني يف السوق باخذها يف االعتبارصل والتزام معني استنادًا اىل خصائص األصل يتم قياس القيمة العادلة أل

  .أو االلتزام يف تاريخ القياسصل عملية تسعري األ

فضلى بعني االعتبار قدرة متشارك يف السوق على انتاج منافع اقتصادية من خالل التوظيفات الخذ ية باأللري املاغ صوللة لألديتم قياس القيمة العا
  .صلأو من خالل بيعه ملتشارك آخر يف السوق الذي قد يقوم بتوظيفات فضلى لألصل لأل

ماد اذا مل يكن سوق االداة نشطا يقوم املصرف باعت .نشطه املالية املتداولة يف سوق مايل أدواتالسوق لتقييم  أسعاريقوم املصرف باعتماد 
  .يف االعتبار االستعمال االقصى ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبقأخذ تقنيات لقياس القيمة العادلة ت

  مستويات التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة: IFRS ١٣ حدد املعيار الدويل للتقارير املالية
خ أو االلتزامات املتطابقة اليت ميكن للمنشأة الوصول اليها يف تاري صوليف األسواق النشطة لألاملعلنة (غري املعدلة)  سعاراأل  : ١املستوى   -

    القياس؛ 
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و غري أو التزام أما بشكل مباشر أصل املعلنة املتضمنة يف املستوى األول واليت تعترب ملحوظة لأل سعاراملدخالت عدا األ  : ٢املستوى   
  مباشر؛

  أو االلتزام.صل املدخالت غري امللحوظة لأل  : ٣املستوى   -

بيان وضع  تاريخ كل إىل قيمتها العادلة يف الحقًابالقيمة العادلة يف تاريخ إبرام عقد املشتقات ويعاد قياسها  مبدئيًايتم إثبات املشتقات املالية 
عتمد لى الفور ما مل حتدد املشتقة وتكون فعالة كأداة حتوط، ويف هذه احلالة ي. يتم إثبات األرباح / اخلسائر الناجتة يف الربح أو اخلسارة ع مايل

 توقيت االعتراف يف الربح أو اخلسارة على طبيعة عالقة التحوط. 

  املوجودات الثابتة:  -ز
ة التدين يف املتراكمة ومؤونعلى أسـاس سعر التكلفة التارخيية باللريات السورية بعد تنـــزيل االستهالكات ، إظهار املوجودات الثابتة جرى

  القيمة إن وجدت.
مار اإلنتاجية بطريقة القسط الثابت على مدى األع، رض والدفعات املسبقة على نفقات رأمسالية، باستثناء األجيري استهالك املوجودات الثابتة
  باعتماد املعدالت السنوية التالية:

        %    
  ٢  مباين    
  ١٥  معدات وأجهزة وأثاث    
  ١٠  احلاسب اآليلأجهزة     
  ١٠  حتسينات على املباين    

تم قيد الربح . يصلوالقيمة الدفترية لأل سـتبعادمن املوجودات الثابتة الفرق بني عائدات االأصـل عن  سـتبعادميثل الربح أو اخلسـارة من ا
   بيان الدخل.واخلسارة يف 
  وطول مدة اخلدمة املقدرة ويتم تسجيل أي تغري يف التقديرات بأثر مستقبلي. ستهالكعام يتم مراجعة طريقة احتساب اإل يف اية كل

  املوجودات الثابتة غري املادية:  -ح
 القيمة إن يفتظهر املوجودات الثابتة غري املادية على أساس سعر التكلفة التارخيية باللريات السورية بعد تنـزيل اإلطفاء املتراكم ومؤونة التدين 

  وجدت.
ويتم  الية املرحلية املوجزةاملعلومات امليتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ ، اليت عمرها الزمين غري حمدد املاديةغري الثابتة لموجودات ل بالنسبة
  .بيان الدخليف قيمتها يف  أي تدٍن تسجيل

  :املعدالت السنوية التاليةباعتماد طفاء املوجودات الثابتة غري املادية على مدى األعمار االنتاجية إ جيري
  %٢٠    برامج املعلوماتية    

  االخنفاض يف قيمة املوجودات الثابتة املادية وغري املادية:  -ط
تلك  بأني مؤشر كان يوجد أه املادية وغري املادية لتحديد فيما إذا صوليقوم املصرف مبراجعة القيم الدفترية أل، يف تاريخ كل بيان وضـع مايل

إن لتحديد مدى خسارة تدين القيمة (صل ستردادية لأل، يتم تقدير القيمة اإلن وجد هكذا مؤشرإ .صاا خسارة تدٍن يف قيمتهاقد أ صـولاأل
  وجدت)

يتم حسم ، عماليةستعند حتديد القيمة اإل .االسـتعماليةلفة البيع والقيمة سـتردادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة ناقص كاإل القيمة
للنقد  ةالتدفقات النقدية املسـتقبلية املقدرة إىل قيمتها احلالية باسـتعمال نسبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمني

    .الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبليةصل واملخاطر املالزمة لأل
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تردادية. تقيد سلتوازي القيمة اإلصل يتم إنقاص القيمة الدفترية لأل، أقـــل من قيمته الدفتريةصل ستردادية لألكان تقدير القيمـــة اإل إذا
تعامل  ويف هذه احلالة، املختص مسجل دفتريًا بقيمة إعادة التقييمصل إال إذا كان األ، خسـارة تدنـــي القيمة حاًال يف األرباح أو اخلسائر

  التقييم.القيمة كتخفيض لوفر إعادة خسارة تدين 
لكن ، ترداديةسالتقدير املعّدل لقيمتها اإلإىل أن تصل إىل صل يتم زيادة القيمة الدفترية لأل، حال أن خسـارة تدين القيمة انعكست الحقًا يف

يف سنوات صل ألل حبيث ان القيمة الدفترية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفترية اليت كان ميكن أن حتدد فيما لو مل يتم قيد خســارة تدين قيمة
ويف  ،املختص مسجل دفتريًا بقيمة إعادة التقييمصل إال إذا كان األ، يتم قيد عكس خسـارة تدين القيمة حاًال يف األرباح أو اخلسائر .سـابقة

  لقيمة كزيادة لوفر إعادة التقييم.هذه احلالة يعامل عكس خسارة تدين ا
  املؤونات:  -ي

حتمل تسديد ومن امل، هنالك التزام حايل على املصرف (قانوين أو استنتاجي) ناتج عن حدث حصل يف املاضييتم تكوين املؤونة عندما يكون 
اريخ بيان الوضع تقدير للمبلغ املتوجب لتسديد االلتزام املايل بت أفضلااللتزام وميكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق به. متثل املؤونة املكونة 

العتبار املخاطر وعدم اليقني املحيطني ذا االلتزام. عندما حتدد املؤونة باالسـتناد إىل التدفقات النقدية املرتقبة لتسديد بعني اخذ مع األ، املايل
  فإن قيمتها الدفترية متثل القيمة احلالية هلذه التدفقات النقدية.، االلتزام

  اشتراكات مؤسسة التأمينات اإلجتماعية وتعويض اية اخلدمة:  -ك
إن املصـرف مسجل يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية ويسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيه إىل املؤسسة. 
متثل هذه املسـامهات اتفاق املصـرف مع موظفيه حول تعويض اية اخلدمة وبالتايل سـوف حيصل املوظفون على هذا التعويض من مؤسسة 

  جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض اية اخلدمة. أخرىماعية. ليس على املصرف أية التزامات التأمينات االجت

  االعتراف باإليراد وحتقق املصروف:  -ل
ائد على ونسبة الفائدة املطبقة باستثناء الفوصل االعتراف بإيرادات ومصـاريف الفوائد على أسـاس االسـتحقاق الزمين باإلستناد إىل األ يتم

والتســليفات الظاهرة على االســاس النقدي حبيث يتم قيد إيرادات الفوائد عند حتققها الفعلي. يتم االعتراف باإليرادات الناجتة عن القروض 
  ا. اخلدمات املصرفية عند حتققها مبوجب العقود. تتحقق أنصبة األرباح من االستثمارات عندما يصبح للمصرف احلق باستالم املبالغ العائدة هل

  روض والتسليفات:الق  -م
ظهر القروض ت .شطوالتسـليفات هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغري مدرجة يف سوق مايل نا القروض

ديون الرديئة تسجل ال .سـاس الكلفة املعدلة بعد تنـــزيل الفائدة غري املحققة وبعد مؤونة خسائر الديون حيث ينطبقوالتسـليفات على أ
  .ية و/أو فائداصلوك واحتمال بعدم حتصيل قيمتها األواملشكوك بتحصيلها على األساس النقدي وذلك لوجود شك

  كفاالت مالية:  -ن
عجز عن  ًامعّين ًاان عقود الكفاالت املالية هي عقود توجب على املصـرف إجراء دفعات حمددة لتعويض احلامل عن خسارة ترتبت ألن مدين

تب ك، عدة اشكال قانونية للمقاضاة (كفاالتأخذ ميكن هلذه العقود ان ت .مبوجب شروط أداة دين أو أداء شروط حمددة إجراء دفعة مستحقة
  .عقود ضمان ائتماين)، اعتماد

لقيمة املعدلة ا والحقًا ُتحمل يف الدفاتر على أساس القيمة األعلى ما بني هذه، ُتقّيد مطلوبات الكفاالت املالية أوليًا على أسـاس قيمتها العادلة
ية (يف وُتدرج الكفاالت املالية ضـمن حسابات التس .والقيمة احلالية للدفعة املتوقعة (عندما يصـبح من املحتمل إجراء دفعة من جراء الكفالة)

  املوجودات) ويف املطلوبات.
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  سهم: التوزيعات النقدية لأل   -س
زيلها من حقوق امللكية عند املوافقة عليها من قبل مسامهي املصرف. العادية كالتزام ويتم تنـــ سـهماأل بتوزيعات األرباح عنيتم االعتراف 

   كما يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح املوافق عليها بعد تاريخ بيان الوضع املايل.

 :صايف ايرادات الفوائد  -ع

القيمة تلك املصنفة على أا حمتفظ ا للمتاجرة أو تلك املقاسة أو املحددة بيتم إثبات إيرادات وأعباء الفوائد جلميع األدوات املالية باسـتثناء 
ر باستخدام أو اخلسائ العادلة من خالل األرباح الصافية يف "صايف إيرادات الفوائد" كـ "إيرادات فوائد" و "أعباء فوائد " يف حساب األرباح

ضمن حركة  (FVTPL) املالية املقاسـة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسارة طريقة الفائدة الفعالة. كما ُتدرج الفوائد على األدوات
 ." ة.فترالقيمة العادلة خالل ال

قع لألداة املالية العمر املتوهو السعر الذي ُيخفض بالضبط التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألداة املالية خالل  (EIR) معدل الفائدة الفعلية
ية مبراعاة مجيع كما تقدر التدفقات النقدية املستقبل لفترة أقصر، إىل صايف القيمة الدفترية للموجودات أو املطلوبات املالية.، اإلقتضـاء، عند أو

 .الشروط التعاقدية لألداة

سب مباشرة إىل ضافية وتنيتضـمن احتسـاب سعر الفائدة الفعلية مجيع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة بني أطراف العقد واليت تكون إ
درجة بالقيمة ملومجيع األقساط األخرى أو اخلصومات األخرى. وفيما يتعلق باملوجودات املالية ا، وتكاليف املعاملة، ترتيبات اإلقراض املحددة

  ُتثبت تكاليف املعامالت يف الربح أو اخلسارة عند اإلعتراف األويل.، ألرباح أواخلسائراالعادلة من خالل 

ملتدنية اُتحتســب إيرادات الفوائـد / أعباء الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على القيمة الدفترية اإلمجالية للموجودات املالية غري 
بات املالية. وإئتمانيًا (أي على أساس الكلفة املطفأة لألصل املايل قبل التسوية ألي خمصص خسارة ائتمانية متوقعة) أو إىل الكلفة املطفأة للمطل

ُتحتسب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على الكلفة املطفأة للموجودات ، وخبصـوص املوجودات املالية املتدنية إئتمانيًا
ة اليت نشأت أو إشتريت املالي املالية املتدنية إئتمانيًا (أي إمجايل القيمة الدفترية ناقًصا خمصص خسائر اإلئتمان املتوقعة). أما خبصوص املوجودات

) يف حتديد التدفقات النقدية ECLs) يعكس اخلســائر اإلئتمانية املتوقعة (EIRفإن معدل الفائدة الفعال (، (POCI)وهي متـدنية إئتمانيًا 
 .املستقبلية املتوقع استالمها من األصل املايل

  :حسابات ائتمانية  -ف
، بناء عليه .صحاب احلساباتأمجيع احلسـابات االئتمانية على أسس غري تقديرية وتنتمي املخاطر واملكافآت ذات الصلة إىل  تعقد

  .هذه احلسابات خارج بيان الوضع املايل تنعكس

  :حصة السهم من األرباح  -ص
م سهمه العادية. يتاملخفضة بالنسبة ألساسية وحصة السهم من األرباح األاملصرف معلومات حول حصة السهم من األرباح  يعرض

ف على املعدل مصرسهم العادية للاخلسارة للفترة العائد حلملة األاحتساب حصة السهم من األرباح االساسية بتقسيم صايف الربح أو 
خلسارة الربح أو اسـهم العادية املتداولة خالل الفترة. يتم احتساب حصة السهم من األرباح املخفضة عرب تعديل املوزون لعدد األ

سهم العادية ميع تأثريات التخفيضات املحتملة على األجبسهم العادية املتداولة املوزون لعدد األ واملعدلسـهم العادية ملة األالعائد حل
  حسبما ينطبق.، سهم املمنوح للموظفنيواليت تتضمن خيار األ
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  :الدخل ضريبة  -ق
  الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة. مصاريفمتثل 

من صايف  % ٢٥والذي حدد الضريبة مبعدل ، ٢٠٠١نيسان  ١٦تاريخ  ٢٨حيتسـب املصـرف مؤونة ضريبة الدخل وفقًا ألحكام القانون 
  .الضريبةمن قيمة  %١٠مبعدل  باإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار، للضريبة اخلاضعةاألرباح 

غ غري اجلائز ة املبالبسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافبيان الدخل األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف  ختتلف
  تنـزيلها من الوعاء الضرييب.

ملعلومات املؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات يف املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية ا الضـرائبإن 
والقيمة اليت يتم احتسـاب الربح الضـرييب على أساسها. وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقًا للنسب الضريبية اليت يتوقع  املالية املرحلية املوجزة

  تطبيقها عند تسوية االلتزام الضرييب أو حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.
 باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقبال. بينما يتم االعترافم يت

  .باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف ترتل مستقبًال عند احتساب الربح الضرييب االعتراف
انية االستفادة ويتم ختفيضها يف حالة توقع عدم امك املعلومات املالية املرحلية املوجزةرصـيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ  مراجعةيتم 

  من تلك املوجودات الضريبية جزئيًا أو كليًا.

 يوازي النقد:النقد وما    -ر

بنوك دى وتتضمن: النقد واألرصدة ل، ية ثالثة أشهر فأقل)صل(استحقاقاا األ أشهرهو النقد واألرصـدة النقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة 
 ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهرزل ـــوتن، واألرصـدة لدى البنوك واملؤسـسـات املصرفية مركزية

  واألرصدة املقيدة السحب. ية ثالثة أشهر فأقل)صل(استحقاقاا األ

  معلومات القطاعات:  -ش
قطاع العمل ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات اليت تشــترك معًا يف تقدمي منتجات أو خدمات خاضــعة ملخاطر وعوائد ختتلف عن تلك 

 .أخرىاملتعلقة بقطاعات أعمال 

بقطاعات  ية حمددة خاضعة ملخاطر وعوائد ختتلف عن تلك املتعلقةاقتصـادالقطاع اجلغرايف الذي يرتبط يف تقدمي منتجات أو خدمات يف بيئة 
  .أخرىية اقتصادتعمل يف بيئات 

  
  أحكام حماسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات  -٤

 املصرف أن تستعمل تقديرات وافتراضات متعلقة بالقيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات غري إدارةيف سياق تطبيق السياسات املحاسبية، على 
قد ختتلف النتائج و تعترب ذات صلة، أخرىة وعلى عوامل . تعتمد هذه التقديرات واالفتراضات املتعلقة ا على عامل اخلربأخرىاملتوفرة من مصادر 

  واالفتراضات. التقديراتالفعلية عن هذه 
يها تعديل ف تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشكل دوري. يتم إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات املحاسبية يف الفترة املالية اليت حيصل

ى الفترة احلالية عل وذلك إذا كانت هذه املراجعة تؤثر حصريًا على هذه الفترة، أو يف فترة املراجعة وفترات الحقة إذا كانت املراجعة تؤثرالتقدير 
  وفترات الحقة. 
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  املقررات املحاسبية اهلامة عند تطبيق السياسات املحاسبية:  .٤،١

  خمصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة

وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاا وتقدير خماطر الزيادة اهلامة يف  املصرف استخدام إجتهادات إدارةيتطلب من 
السياسات والتقديرات  ن أهمبلية خلسائر اإلئتمان املتوقعة. إخماطر اإلئتمان للموجودات املالية بعد اإلعتراف األويل ا ومعلومات القياس املستق

  .ملصرف مفصلةاملستخدمة من قبل إدرة ا

  تقييم منوذج األعمال

منوذج األعمال.  ي القائم واختبارصلي والفائدة على املبلغ األصلر مدفوعات املبلغ األختبااعلی نتائج يعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية 
لتحقيق هدف أعمال معني. ويتضمن هذا  معًاجمموعات املوجودات املالية  إدارةمنوذج األعمال على مستوى يعكس كيفية  املصرفحيدد 

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

من  زءًاجاستبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلدف من األعمال املحتفظ ا. وتعترب املراقبة 
وإذا كان من غري  ،املالية املتبقية مناسًبا حول ما إذا كان منوذج األعمال الذي يتم مبوجبه االحتفاظ باملوجودات صرفللمصل االتقييم املتو

  املناسب ما إذا كان هناك تغيري يف منوذج األعمال وبالتايل يتم إدخال تغيًريا مستقبلًيا لتصنيف تلك املوجودات.

  زيادة هامة يف خماطر االئتمان

اخلسارة األوىل، أو شهرًا ملوجودات املرحلة  )١٢(دة يتم قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة كمخصص يعادل اخلسارة االئتمانية املتوقعة مل
ة خماطر االئتمان إىل املرحلة الثانية يف حال زيادصل . ينتقل األالثالثةأو املرحلة  الثانيةاالئتمانية على مدى العمر الزمين للموجودات من املرحلة 

ما الذي يشكل زيادة كبرية يف خماطر االئتمان. وعند تقييم  )٩(لتقارير املالية رقم ل. ال حيدد املعيار الدويل ويلبشكل كبري منذ االعتراف األ
لية يف االعتبار املعلومات الكمية والنوعية املستقب صرفاملأخذ ي، ما إذا كانت خماطر االئتمان ألي من املوجودات قد ارتفعت بشكل كبري

واليت تؤدي اىل تغري التصنيف  املصرف املتعلقة بالتغري املهم يف خماطر اإلئتمان إدارةن التقديرات واملستخدمة من قبل إ املعقولة واملدعومة.
  ).٣و ٢و ١ضمن املراحل الثالث (

  إنشاء جمموعات من املوجودات ذات خصائص خماطر ائتمانية مماثلة

نوع  أساس خصائص املخاطر املشتركة (مثلاملالية على  دواتعندما يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة على أساس مجاعي، يتم جتميع األ
لمقترض، لاألداة، درجة خماطر االئتمان، نوع الضمانات، تاريخ االعتراف األويل، الفترة املتبقية لتاريخ اإلستحقاق، الصناعة، املوقع اجلغرايف 

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

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

  بني املحافظ النتقالإعادة تقسيم املحافظ وا

يعد إعادة تقسيم املحافظ واحلركات بني املحافظ أكثر شيوًعا عند حدوث زيادة كبرية يف خماطر االئتمان (أو عندما تنعكس تلك الزيادة 
إىل آخر، أو العكس، ولكنها قد حتدث أيًضا  شهرًا )١٢(بني  من اخلسائر االئتمانية املتوقعة اليت تتراوح مدا صولالكبرية) وبالتايل تنتقل األ

شهرا أو مدى احلياة ولكن مقدار تغيريات  )١٢(ضمن املحافظ اليت يستمر قياسها على نفس األساس من اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدة 
    .اخلسائر االئتمانية املتوقعة نظًرا الختالف خماطر االئتمان من املحافظ
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  املصادر الرئيسية للتقديرات غري املؤكدة   .٤،٢

ر أمهية على املبالغ املعترف واليت هلا التأثري األكث مصرفيف عملية تطبيق السياسات املحاسبية لل دارةفيما يلي التقديرات الرئيسية اليت استخدمتها اإل
  :البيانات املاليةا يف 

  مبدأ االستمرارية :

ة االعمال صلااملصرف على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة بأن املصرف ميتلك املوارد الالزمة ملو املصرف بتقييم قدرة إدارةقامت 
املصرف ليست على علم باي شكوك جوهرية اليت قد تؤثر بشكل جوهري على قدرة  إدارةيف املستقبل املنظور. باإلضافة اىل ذلك، ان 

  املصرف على االستمرار كمنشأة مستمرة. وبالتايل ان البيانات املالية حمضرة على اساس مبدأ االستمرارية.

  حتديد القيم العادلة :

(و).  ٣يتطلب استعمال تقنيات تقييم كما هو مذكور يف االيضاح ن حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا سعر سوق ميكن حلظه إ
ها قليلة الشفافية، فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات أسعاراملالية املتداولة بشكل غري متكرر و دواتوبالنسبة لأل

  عنية.تؤثر على األداة امل أخرىاضات تسعري، وخماطر يدة، افترلسيولة، التركيز، عوامل سوق غري أكمتفاوتة من األحكام تعتمد على ا

ون فيها كتستخدم املعطيات غري املنظورة يف قياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفرة، وبالتايل تنطبق يف احلاالت اليت ت
 ـاس القــيمة العــادلة نفسها، اي ان متثلحركة السـوق بتاريخ التقييم ضعيفة هذا ان وجدت، وجيب ان تبقى الغـاية من قيـ

 مالية. يتم الوصول اىل املعطيات غري املنظورة أدواتاملالية أو صاحب االلتزام ملطلوبات  دواتالسعر املقبول للتفرغ عنها من مالك األ
ضافة اىل تطبيق املتوفرة لدى املنشأة باإل املعلومات املتوفرة يف ظل الظروف املحيطة، واليت ميكن ان تتضمن املعلومات أفضلباالعتماد على 

معدالت حسم معينة عمال باالجراءات الداخلية للمصرف وذلك ضمن منوذج التقييم املستخدم يف تقييم حمفظة األوراق املالية الظاهرة على 
 أساس القيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر وعلى أساس الكلفة املطفأة.

 املستقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات / السوق وحتديد املعلومات املستقبلية ذات الصلةالنظرة لنسيب للسيناريوهات حتديد العدد والوزن ا
  بكل سيناريو

ختلف معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افتراضات احلركة املستقبلية مل صرفيستخدم امل، عند قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة
  املحركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه املحركات على بعضها البعض.

  احتمال التعثرنسبة 

 السداد عن التعثر الحتمالية رًاتقدير احتمال التعث نسبةاحتمال التعثر مدخًلا رئيسًيا يف قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة. وتعترب  نسبة تشكل
  زمنية معينة، واليت تشمل إحتساب البيانات التارخيية واالفتراضات والتوقعات املتعلقة بالظروف املستقبلية. ةفتر مدى على

  يف حال التعثراخلسارة 

ة التعاقدية املستحقة إىل الفرق بني التدفقات النقدي داد. وهو يستندلسن التعثر يف اعهي تقدير للخسارة الناجتة يف حال التعثر تعترب اخلسارة 
مع األخذ و يف اإلعتبار التدفقات النقدية من الضمانات اإلضافية والتعديالت االئتمانية املتكاملةخذ وتلك اليت يتوقع املمول حتصيلها، مع األ

  يف االعتبار الظروف املستقبلية أيضًا.
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  الثابتة صولاألعمار اإلنتاجية املقدرة لأل

) أعاله إن املصرف يراجع األعمال اإلنتاجية يف اية كل فترة مالية. خالل الفترة مل تظهر أية مؤشرات ٣كما هو موضح يف اإليضاح رقم (
  الثابتة. صولتدعو إىل تغيري األعمار املقدرة لأل

 تدين قيمة املوجودات غري املالية وتكوين املؤونات الالزمة 

ة وذلك من خالل غري املالي صولبتقدير القيمة االستردادية لأل دارةالراهنة اليت متر ا اجلمهورية العربية السورية، قامت اإليف ظل الظروف 
لتكوين  ، ال توجد مؤشراتدارةلتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر على تدين قيمتها. باعتقاد اإل صولإجراء مراجعة للقيم الدفترية هلذه األ

 دين إضافية.مؤونات ت

  
   بنوك مركزيةأرصدة لدى و نقد  -٥

  يلي: اممهذا البند  يتكون
     كانون األول ٣١كما يف           ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف           
     (مدققة) ٢٠١٩          (غري مدققة)          
     ل.س.          ل.س.          

      ٣,١٥٣,٦٧١,٧٤٦        ٤,٠٧٧,٦٩١,٩٨٧    نقد يف اخلزينة
  أرصدة لدى بنوك مركزية:

      ٢٢,٥٩٦,١٨٠,٣٢٩        ٥٢,٢٤٩,٨٢٤,٦٩١    حسابات جارية وحتت الطلب  
      ٢,٦٤٨,٤٩٣,٨١٦        ٧,٨٣١,٢٠٣,٢١٩    ودائع ألجل  
      ٣,٠٦٦,٩٩٤,٥٣٠        ٥,٣٣٩,٩٤٩,٩٧٩    احتياطي نقدي إلزامي  

        ٣١,٤٦٥,٣٤٠,٤٢١        ٦٩,٤٩٨,٦٦٩,٨٧٦      
  )  ٦٨,٢٦٠,٣٨٦(  )  ١٤٦,٨٢٧,٦٨٢(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

        ٣١,٣٩٧,٠٨٠,٠٣٥        ٦٩,٣٥١,٨٤٢,١٩٤      

من متوسط  %٥/ الذي حدد مبوجبه نسبة االحتياطي اإللزامي على الودائع إىل ٥٩٣٨راء رقم /قرار رئيس جملس الوز ٢٠١١أيار  ٢صدر بتاريخ 
ف سورية رودائع العمالء ملغيًا القرارات السابقة اليت تتطلب القوانني والتشريعات املصرفية من املصارف أن حتتفظ باحتياطي نقدي الزامي لدى مص

الطلب، ودائع التوفري والودائع ألجل باستثناء ودائع اإلدخار السكين وذلك باالستناد إىل القرار الصادر من جمموع الودائع حتت  %١٠املركزي بنسبة 
  .٢٠١١كانون الثاين  ٣١الصادر بتاريخ  ٤/م ن/ب ٧٣٨والقرار  ٢٠٠٨أيار  ٥الصادر بتاريخ  ٤/م ن/ب ٣٨٩عن جملس النقد والتسليف رقم 

الذي مسح للمصرف مبوجبه بسحب الفائض عن االحتياطي  / م ن٧قرار مصرف سورية املركزي رقم  ٢٠٢٠كانون الثاين  ٢١صدر بتاريخ 
  اإللزامي املتوجب تشكيله وذلك وفق حدود دنيا حمددة حبسب عملة االحتياطي، وذلك بعد احلصول على موافقة مصرف سورية املركزي. 

  ك التشغيلية.إن هذا االحتياطي إلزامي واليتم استعماله خالل أنشطة البن
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  السنةالفترة /أرصدة لدى بنوك مركزية خالل فيما يلي احلركة على 

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

    ٢٨,٣١١,٦٦٨,٦٧٥       -          -       ٢٨,٣١١,٦٦٨,٦٧٥    فترةيف بداية الالرصيد كما 
  زيادة ناجتة عن التغري يف

    ٢,٥٢٢,٢١٧,٤٠٠       -          -          ٢,٥٢٢,٢١٧,٤٠٠    أرصدة لدى بنوك مركزية  
    ٣٤,٥٨٧,٠٩١,٨١٤       -          -        ٣٤,٥٨٧,٠٩١,٨١٤    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٦٥,٤٢٠,٩٧٧,٨٨٩       -          -       ٦٥,٤٢٠,٩٧٧,٨٨٩    فترةالرصيد كما يف اية ال
  

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

      ٢١,٤١٨,٦١٥,٥٣٣       -          -        ٢١,٤١٨,٦١٥,٥٣٣    الرصيد كما يف بداية السنة
  زيادة ناجتة عن التغري يف

      ٥,٥٥٢,٥٥٩,٣٢٧       -          -          ٥,٥٥٢,٥٥٩,٣٢٧    أرصدة لدى بنوك مركزية  
    ١,٣٤٠,٤٩٣,٨١٥       -          -          ١,٣٤٠,٤٩٣,٨١٥    األرصدة اجلديدة خالل السنة

    ٢٨,٣١١,٦٦٨,٦٧٥       -          -       ٢٨,٣١١,٦٦٨,٦٧٥    الرصيد كما يف اية السنة

  السنة الفترة / فيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة األرصدة لدى بنوك مركزية خالل

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

    ٦٨,٢٦٠,٣٨٦       -          -          ٦٨,٢٦٠,٣٨٦    ةفترالرصيد كما يف بداية ال
  ناتج عن التغري يف زيادة

    ٢,٢٧٧,٩٣٧     -          -          ٢,٢٧٧,٩٣٧    أرصدة لدى بنوك مركزية  
    ٧٦,٢٨٩,٣٥٩       -          -          ٧٦,٢٨٩,٣٥٩    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

     ١٤٦,٨٢٧,٦٨٢       -          -         ١٤٦,٨٢٧,٦٨٢    فترةالرصيد كما يف اية ال
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    (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما يف         
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.         ل.س.        

      ١٦,٦٦٧,٣٥٩       -          -          ١٦,٦٦٧,٣٥٩    الرصيد كما يف بداية السنة
  زيادة ناجتة عن التغري يف

      ٢٣,٢٤٣,٠٤٩       -          -          ٢٣,٢٤٣,٠٤٩    أرصدة لدى بنوك مركزية  
    ٢٨,٣٤٩,٩٧٨       -          -          ٢٨,٣٤٩,٩٧٨    األرصدة اجلديدة خالل السنة

    ٦٨,٢٦٠,٣٨٦       -          -          ٦٨,٢٦٠,٣٨٦    الرصيد كما يف اية السنة

  
 أرصدة لدى مصارف   -٦

  البند مما يلي:يتكون هذا 
    (غري مدققة)  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف       
    املجموع      مصارف خارجية      مصارف حملية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  ١٣,٠٠٢,٦٩٥,٨٣٦        ٨,٦٧٨,١٠٥,٧١٢        ٤,٣٢٤,٥٩٠,١٢٤    حسابات جارية وحتت الطلب
    ٢٤,٧٧٧,٥٦٣,٤١٩        ٢٤,٧٧٧,٥٦٣,٤١٩        -      أشهر ٣ودائع استحقاقها األصلي أقل من 

  )  ١,٦١٥,٤٠١,٧٥٤(  )  ١,٦٠٧,٤٢٠,٧٨٥(  )  ٩٦٩,٧,٩٨٠(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

      ٣٦,١٦٤,٨٥٧,٥٠١        ٣١,٨٤٨,٢٤٨,٣٤٦        ٤,٣١٦,٦٠٩,١٥٥    

  
  

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

    ٦,٢٥٢,٥٦١,٩٧٨        ٣,٩٨٧,٦٦٧,٩٥٦        ٢,٢٦٤,٨٩٤,٠٢٢    حسابات جارية وحتت الطلب
  )  ١٤٠,٤٨٨,٥٣٧(  )  ١٣٦,٥٨٨,٥٥٢(  )  ٣,٨٩٩,٩٨٥(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

      ٦,١١٢,٠٧٣,٤٤١        ٣,٨٥١,٠٧٩,٤٠٤        ٢,٢٦٠,٩٩٤,٠٣٧    

 ٢,٥٧٧,٠٣٨,٠٦٩(مقابل  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠لرية سورية كما يف  ٨,٦٢٠,٦٨٤,٧٩٠اليت ال تتقاضى فوائد مبلغ  املصارفبلغت األرصدة لدى 
   ).٢٠١٩كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف 
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  السنة: الفترة / فيما يلي احلركة على أرصدة لدى املصارف خالل

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

    ٦,٢٥٢,٥٦١,٩٧٨       -          ٣,٦٥٦,٣٨٢,٤٠٢        ٢,٥٩٦,١٧٩,٥٧٦    كما يف بداية السنةالرصيد 
  زيادة / (نقص) ناتج عن التغري يف

    ٥,٦٧٧,١١٦,٤٥٢       -          ٦,١١١,٥٩١,٧٤٢    )  ٤٣٤,٤٧٥,٢٩٠(  أرصدة لدى املصارف  
    ٢١,٠١١,٩٩٣,٣٥٢       -        ٢٠,٣٨٨,٠٥٣,٠٩٥        ٦٢٣,٩٤٠,٢٥٧    ةفتراألرصدة اجلديدة خالل ال

  )  ٢٦١,٦٠٠,٠٠٠(     -          -      )  ٢٦١,٦٠٠,٠٠٠(  ةفترخالل ال سددةاألرصدة امل
    ٥,١٠٠,١٨٧,٤٧٣       -          ١٦٩,٠٤٧,٥٤٥        ٤,٩٣١,١٣٩,٩٢٨    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٣٧,٧٨٠,٢٥٩,٢٥٥       -        ٧٨٤,٣٠,٣٢٥,٠٧٤        ٧١٧,٤٥٥,١٨٤,٤    الرصيد كما يف اية السنة
  

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

      ٢,٢١١,٣٧٣,٣٧٧       -          -          ٢,٢١١,٣٧٣,٣٧٧    السنةالرصيد كما يف بداية 
    -         -          ١,٨٥١,٧٠٦,٨٧٩    )  ١,٨٥١,٧٠٦,٨٧٩(  ثانيةما مت حتويله إىل املرحلة ال

  زيادة / (نقص) ناتج عن التغري يف
      ٤٧٤,٧٠٨,٦٠١       -      )  ١,٧٦١,٨٠٤,٤٧٧(      ٢,٢٣٦,٥١٣,٠٧٨    أرصدة لدى املصارف  

    ٣,٥٦٦,٤٨٠,٠٠٠       -          ٣,٥٦٦,٤٨٠,٠٠٠        -      خالل السنةاألرصدة اجلديدة 

    ٦,٢٥٢,٥٦١,٩٧٨       -          ٣,٦٥٦,٣٨٢,٤٠٢        ٢,٥٩٦,١٧٩,٥٧٦    الرصيد كما يف اية السنة

  
  السنة:الفترة /  فيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة خالل

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

    ١٤٠,٤٨٨,٥٣٧       -          ١٣٦,٤١٠,٨٥٤        ٤,٠٧٧,٦٨٣    الرصيد كما يف بداية السنة
  ناجتة عن التغري يف زيادة / (نقص)

    ٢١٩,٨٧٧,٢١٥       -          ٢٤٨,٤٤١,٩٧٨    )  ٢٨,٥٦٤,٧٦٣(  أرصدة لدى املصارف  
    ٤٩٩,٢٥٢,٨٨٥       -          ٤٩٥,٦١٨,٢٣٢        ٣,٦٣٤,٦٥٣    األرصدة اجلديدة خالل السنة

    ٧٥٥,٧٨٣,١١٧       -          ٧٥٠,٥٧٧,١٨٦        ٥,٢٠٥,٩٣١    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ١,٦١٥,٤٠١,٧٥٤       -          ١,٦٣١,٠٤٨,٢٥٠    )  ١٥,٦٤٦,٤٩٦(  الرصيد كما يف اية السنة
   



 

- ٢٩ - 

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

      ٥١٤,٥٩٦       -          -          ٥١٤,٥٩٦    الرصيد كما يف بداية السنة
    -         -          ٤٧٨,٦١٥    )  ٤٧٨,٦١٥(  ثانيةحتويله إىل املرحلة الما مت 

  زيادة ناجتة عن التغري يف
    ٦,٩١٢,٩٦٧       -          ٢,٨٧١,٢٦٥        ٤,٠٤١,٧٠٢    أرصدة لدى املصارف  

    ١٣٣,٠٦٠,٩٧٤       -          ١٣٣,٠٦٠,٩٧٤        -      األرصدة اجلديدة خالل السنة

    ١٤٠,٤٨٨,٥٣٧       -          ١٣٦,٤١٠,٨٥٤        ٤,٠٧٧,٦٨٣    الرصيد كما يف اية السنة
 

  
 ات لدى مصارف إيداع  -٧

    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف     يتكون هذا البند مما يلي:
    املجموع      مصارف خارجية      مصارف حملية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    -          -          -      أشهر) ٣ي أكثر من صلودائع ألجل (استحقاقها األ
    -          -          -      نات االعتمادات املستنديةتأمي

    -          -          -      خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

        -          -          -    

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

    ٧,٤٣٦,٩٠٠,٩٢٤        ٧,٤٣٦,٩٠٠,٩٢٤        -      أشهر) ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من 
    ٣٤٣,٢٦٢,٥٧٥        ٣٤٣,٢٦٢,٥٧٥        -      تأمينات االعتمادات املستندية
  )  ٤٩٨,٧٤٣,٥١٥(  )  ٤٩٨,٧٤٣,٥١٥(      -      خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

        -        ٧,٢٨١,٤١٩,٩٨٤        ٧,٢٨١,٤١٩,٩٨٤    
  

   



 

- ٣٠ - 

  السنة:الفترة / فيما يلي احلركة على إيداعات لدى املصارف خالل 
    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف         
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.         ل.س.        

    ٧,٧٨٠,١٦٣,٤٩٩       -          ٧,١٧٥,٣٠٠,٩١٩          ٦٠٤,٨٦٢,٥٨٠    الفترةالرصيد كما يف بداية 
  )  ٧,٧٨٠,١٦٣,٤٩٩(     -      )  ٧,١٧٥,٣٠٠,٩١٩(  )  ٦٠٤,٨٦٢,٥٨٠(  املسددة خالل الفترة يداعاتاإل

    -         -          -          -      الفترةالرصيد كما يف اية 
  

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

      ٨,٢٩٦,٨٠٥,٠٧٦       -          -          ٨,٢٩٦,٨٠٥,٠٧٦    الرصيد كما يف بداية السنة
    -         -          ٧,٩٩١,٦٠٥,٠٧١    )  ٧,٩٩١,٦٠٥,٠٧١(  لثانيةما مت حتويله إىل املرحلة ا

  ناتج عن التغري يف نقص
  )  ٨٥٩,٩٠٤,١٥٢(     -      )  ٨١٦,٣٠٤,١٥٢(  )  ٤٣,٦٠٠,٠٠٠(  إيداعات لدى املصارف  

    ٣٤٣,٢٦٢,٥٧٥       -          -          ٣٤٣,٢٦٢,٥٧٥    اإليداعات اجلديدة خالل السنة

    ٧,٧٨٠,١٦٣,٤٩٩       -          ٧,١٧٥,٣٠٠,٩١٩          ٦٠٤,٨٦٢,٥٨٠    الرصيد كما يف اية السنة
  

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

    ٤٩٨,٧٤٣,٥١٥       -          ٤٩٥,٦١٨,٢٣٢        ٣,١٢٥,٢٨٣    الفترةالرصيد كما يف بداية 
  )  ٥١٥,٧٤٣٨٤٩,(     -      )  ٤٩٥,٦١٨,٢٣٢(  )  ٣,١٢٥,٢٨٣(  اإليداعات املسددة خالل الفترة

    -         -          -          -     الفترةالرصيد كما يف اية 
  

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

    ٥٠,٩٠٤,١٩٤       -          -          ٥٠,٩٠٤,١٩٤    السنةالرصيد كما يف بداية 
    -         -          ٥٠,١٢٢,٦٣٧    )  ٥٠,١٢٢,٦٣٧(  ثانيةما مت حتويله إىل املرحلة ال
  زيادة ناجتة عن التغري يف

    ٤٤٥,٤٩٥,٥٩٥       -          ٤٤٥,٤٩٥,٥٩٥        -      إيداعات لدى املصارف  
      ٢,٣٤٣,٧٢٦       -          -          ٢,٣٤٣,٧٢٦    اإليداعات اجلديدة خالل السنة

    ٤٩٨,٧٤٣,٥١٥       -          ٤٩٥,٦١٨,٢٣٢        ٣,١٢٥,٢٨٣    الرصيد كما يف اية السنة
   



 

- ٣١ - 

  باشرةاملئتمانية اإلتسهيالت صايف ال  -٨

  يتضمن هذا البند مايلي:
     كانون األول ٣١كما يف           ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف           
    )(مدققة ٢٠١٩          (غري مدققة)           
    ل.س.          ل.س.          

    الشركات الكربى
     ١٥,٦١٦,٢٦٩        ١٦,٦٢٩,٤٨١    كمبياالت (سندات حمسومة)  
      ٥٢٢,٤٤٢,٨٤٠        ١,٥٩٧,٨١٥,٧٨١    حسابات جارية مدينة  
      ٣٠,٤٢٥,٥١٩,٥٩٣        ٣٢,٩٩٢,٩٨١,٢٢٩    قروض وسلف  

        ٣٠,٩٦٣,٥٧٨,٧٠٢        ٣٤,٦٠٧,٤٢٦,٤٩١      
  األفراد والقروض العقارية

      ٢١٣,٠٠٦,٠٧٧        ٧٠,٤٠٨,٣٩٦    حسابات جارية مدينة   
      ٢٠,٦٤٠,٥٢٤        ١٨,٥٤١,٤١٨    قروض وسلف  

        ٢٣٣,٦٤٦,٦٠١        ٨٨,٩٤٩,٨١٤      
  الشركات الصغرية واملتوسطة

      ١٣٧,٧٤٥,١٩٥        ١٤٧,٧٨٤,٤٤١    حسابات جارية مدينة  
      ٦,٠٥٤,٠٨١        ٥,٠٦٦,٨٣٣    قروض وسلف  

        ١٤٣,٧٩٩,٢٧٦        ١٥٢,٨٥١,٢٧٤      
      ٣١,٣٤١,٠٢٤,٥٧٩        ٣٤,٨٤٩,٢٢٧,٥٧٩    إمجايل التسهيالت االئتمانية املباشرة  
  )  ١,١٩٨,٥٢٧,٤٢٨(  )  ١,٩٣٩,٨٩٢,٨١٨(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة  
  )  ١,١٠٧,١٧٠,٧٩٥(  )  ١,٧٠٣,١٩٥,٤٨٠(  فوائد معلقة (حمفوظة)  

     ٢٩,٠٣٥,٣٢٦,٣٥٦        ٣١,٢٠٦,١٣٩,٢٨١    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
من إمجايل  %٩,٦٤أي ما نسبته  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠لرية سورية كما يف  ٣,٣٥٨,٢٤٨,٩٠٤املباشرة غري املنتجة  بلغت التسهيالت االئتمانية

من إمجايل التسهيالت  %٧,١٢أي ما نسبته  ٢٠١٩كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ٢,٢٣٢,٠٥٩,٦٥٠مقابل (التسهيالت االئتمانية املباشرة 
  ).االئتمانية املباشرة

أي ما  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠لرية سورية كما يف  ١,٦٥٥,٠٨٩,٤٢٤بلغت التسهيالت االئتمانية املباشرة غري املنتجة بعد تنـزيل الفوائد املعلقة 
كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ١,١٢٤,٨٨٨,٨٥٥مقابل (بعد تنـزيل الفوائد املعلقة التسهيالت االئتمانية املباشرة إمجايل من  %٤,٩٩نسبته 
  ).بعد تنـزيل الفوائد املعلقة من التسهيالت االئتمانية املباشرة %٣,٧٢أي ما نسبته  ٢٠١٩األول 

 حزيران ٣٠لرية سورية كما يف  ٨٢٣,٩٣١لرية سورية ومت حجز خمصصات هلا بقيمة  ٤,٣٥٢,١٣٤بلغت التسهيالت غري املباشرة غري العاملة 
  .٢٠١٩كانون األول  ٣١و ٢٠٢٠

  .٢٠١٩كانون األول  ٣١و ٢٠٢٠ حزيران ٣٠ التوجد تسهيالت ائتمانية ممنوحة للحكومة والقطاع العام كما يف
  

   



 

- ٣٢ - 

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

    ٣١,٣٤١,٠٢٤,٥٧٩       ٢,٢٣٢,٠٥٩,٦٥٠        ٢,٥٤٨,٩٢٥,٩٦٧        ٢٦,٥٦٠,٠٣٨,٩٦٢    فترةالبداية يف  كما الرصيد
    -         -      )  ٨٣٢,٥٧٣,٢٩٧(      ٨٣٢,٥٧٣,٢٩٧   ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -         -          ٩٩٣,٠٠٥,٨٦٦    )  ٩٩٣,٠٠٥,٨٦٦(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

  عن التغري يف ةناجتزيادة 
    ٢,١٤٥,٩٧٨,٧٧٠       ١٧٩,١٤٦,٨٣٥        ٧٧,٦٤٨,٥١٥        ١,٨٨٩,١٨٣,٤٢٠    أرصدة الزبائن  

    ٢,٩٥١,٧٢٠,٣٤٥       -          -          ٢,٩٥١,٧٢٠,٣٤٥    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ٣,٧٨٦,٤٢٤,٣٧٩(  )  ١,٩٠٤,٦٦٩(  )  ٩٢,٩٦٤,٧٣٥(    )٣,٦٩١,٥٥٤,٩٧٥(  التسهيالت املسددة خالل السنة

    ٢,١٩٦,٩٢٨,٢٦٤       ٢٩٤٨,٩٤٧,٠٩        -          ٢١,٢٤٧,٩٨١,١٧  نتيجة تغري أسعار الصرفتعديالت 

    ٣٤,٨٤٩,٢٢٧,٥٧٩       ٨٣,٣٥٨,٢٤٨,٩٠        ٦٢,٦٩٤,٠٤٢,٣١        ٥٢٨,٧٩٦,٩٣٦,٣٥    الرصيد كما يف اية الفترة
  

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

    ٢٥,٦٨٧,٨١٩,٠٦١     ٢,٠٤٥,١٧٩,٣٣٦    ٦,٤٣١,٢٤٠,٨٢٥     ١٧,٢١١,٣٩٨,٩٠٠    الرصيد كما يف بداية السنة
    -         -      )  ١,٠٩٨,٢٣٦,٨٦٠(      ١,٠٩٨,٢٣٦,٨٦٠    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -         ٢٨٩,٢٠٧,٢٢٣    )  ٢,١٢٨,٩١٣(  )  ٢٨٧,٠٧٨,٣١٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  )  ٨٧,٧٢٥,٢٠٩(  ) ٨٧,٧٢٥,٢٠٩(      -          -      *الديون املعدومة
  زيادة / (نقص) ناتج عن التغري يف

  )  ٢٧٩,٠٥٤,٨٨٣(     ٢٠٥,٩٨٥,٨٠٦    )  ٤٠,٦٩٨,٤٩٠(  )  ٤٤٤,٣٤٢,١٩٩(  أرصدة الزبائن  
    ١٧,٨٨٥,٠٩١,٩٤٤       ٣٧,١٠٩,٥٨٤        ١,٩٤٥,٥٩٩,٦٩٥      ١٥,٩٠٢,٣٨٢,٦٦٥    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ١١,٧٨٧,٩١٩,٤٩٥(  )  ٢٤٢,٩٧٥,١٣٣(  )  ٤,٦٨٦,٨٥٠,٢٦٥(  )  ٦,٨٥٨,٠٩٤,٠٩٧(  التسهيالت املسددة خالل السنة

  )  ٧٧,١٨٦,٨٣٩(  )  ١٤,٧٢١,٩٥٧(  )    ٢٥(  )  ٦٢,٤٦٤,٨٥٧(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٣١,٣٤١,٠٢٤,٥٧٩       ٥٠٢,٢٣٢,٠٥٩,٦        ٧٢,٥٤٨,٩٢٥,٩٦        ٢٦,٥٦٠,٠٣٨,٩٦٢    الرصيد كما يف اية السنة
   



 

- ٣٣ - 

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

    ١,١٩٨,٥٢٧,٤٢٦       ٩١٤,٩٨٠,١٢٥        ١٢٣,٩٦٦,٥٤١        ١٥٩,٥٨٠,٧٦٠    فترةالبداية يف  كما الرصيد
    -         -      )  ٥,٥٨١,٢٣٩(      ٥,٥٨١,٢٣٩   ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

    -         -          ٧,٨٤٤,١٩٠    )  ٧,٨٤٤,١٩٠(  لثانيةما مت حتويله إىل املرحلة ا
  عن التغري يف ةناجتزيادة 

      ٥٦,٦١٥,٨٥٣       -          ٥٦,٦١٥,٨٥٣      -     خماطر اإلئتمان  
  عن التغري يف ةزيادة ناجت
    ١٣٤,٨٣٥,١٤٩       ٤٥,٥٩٠,٣٧٢        ٤١,٥٩٦,٩٧٥        ٤٧,٦٤٧,٨٠٢    أرصدة الزبائن  

    ٢٤,٦٧٤,٠٠٤       -          -          ٢٤,٦٧٤,٠٠٤    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ٢٦,٩٦٩,٤٨٩(  )  ١,٨٠٦,٠٧٥(  )  ١,٢٨٠,٢٤٠(  )  ٢٣,٨٨٣,١٧٤(  خالل السنةالتسهيالت املسددة 
    ٥٥٢,٢٠٩,٨٧٥       ٥٣٤,٣٦٣,٣٦٥        -          ١٧,٨٤٦,٥١٠  الصرف أسعارتعديالت نتيجة تغري 

    ١,٩٣٩,٨٩٢,٨١٨       ١,٤٩٣,١٢٧,٧٨٧        ٢٢٣,١٦٢,٠٨٠      ٢٢٣,٦٠٢,٩٥١    الرصيد كما يف اية الفترة
  

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

    ١,٣٦٦,٣٧٧,٠٤٢    ١,٠٢٧,٠٤٢,١٥٣    ٣٢٤,١٠٢,٧٨٢    ١٥,٢٣٢,١٠٧    الرصيد كما يف بداية السنة
    -         -      )  ١٠,٠٥٧,٩٦٨(      ١٠,٠٥٧,٩٦٨   ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

    -         ٤٠٥,٤٨٦    )  ٤٠٥,٤٨٦(      -      ةلثما مت حتويله إىل املرحلة الثا
  زيادة / (نقص) ناتج عن التغري يف

    ٦٩,٩٧٠,٧٩١       ١٠١,٨١٢,٠٤٢    )  ٣١,٨٣٤,٩٠٧(  )    ٦,٣٤٤(  خماطر اإلئتمان  
  )  ٦,٨٧٤,٤٩٤(  )  ٦,٨٧٤,٤٩٤(      -          -      ةالديون املعدوم

  زيادة / (نقص) ناتج عن التغري يف
    ٩٦,٨٥٤,١٣٩    )  ٤,٨٨٥,٩١٨(      ٦٢,٠٨٨,٧٧٤        ٣٩,٦٥١,٢٨٣    أرصدة الزبائن  

    ١٣٢,٥٣٥,٣٦٩       -          ٣٣,٤٧٩,٥٩٩        ٩٩,٠٥٥,٧٧٠    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ٤٥١,٢٤٠,٢٥١(  )  ١٩٣,٤٢٤,٤٣٤(  )  ٢٥٣,٤٠٦,٢٥١(  )  ٤,٤٠٩,٥٦٦(  التسهيالت املسددة خالل السنة

  )  ٩,٠٩٥,١٦٨(  )  ٩,٠٩٤,٧١١(      -      )    ٤٥٧(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ١,١٩٨,٥٢٧,٤٢٨       ٩١٤,٩٨٠,١٢٤        ١٢٣,٩٦٦,٥٤٣        ١٥٩,٥٨٠,٧٦١    الرصيد كما يف اية السنة
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 الفوائد املعلقة:

      كانون األول ٣١كما يف           ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف        
      )(مدققة ٩٢٠١          (غري مدققة)          
    ل.س.          ل.س.         
     ٩٩٧,٠٥٠,١٧٧       ١,١٠٧,١٧٠,٧٩٥    الفترة / السنةالرصيد أول   
    ٢٣٤,٤٢١,٠٦٨       ١٨١,٦٤٥,٥٢٢    الفترة / السنةالفوائد املعلقة خالل   
  ) ٣٧,٨٢٢,٤٨٩(  )    ٢٠٤,٦٤٧(  ينـزل الفوائد املحولة لإليرادات  
  ) ٥,٦٢٧,٢٤٦(      ٤١٤,٥٨٣,٨١٠    فروق أسعار صرف  
  ) ٨٠,٨٥٠,٧١٥(      -      ينـزل الفوائد املعلقة اليت مت شطبها  
    ١,١٠٧,١٧٠,٧٩٥       ١,٧٠٣,١٩٥,٤٨٠    الفترة / السنةالرصيد آخر   
  
  اآلخرالشامل  خالل الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من   -٩

إىل  %٢,٨١٤مبعدالت فائدة تتراوح من  ، وسيادية لبنانيةآسيويةخليجية، قام املصرف بشراء استثمارات من أسواق مالية ، ٢٠١٩خالل عام 
، نتنيستتراوح استحقاقاا من سنة إىل  اآلخرالشامل  خالل الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من مت تصنيفها ك للدوالر األمريكي %٥,٩٦٥

  وهي تتكون مما يلي:
     كانون األول ٣١كما يف           ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف           
     (مدققة) ٢٠١٩          (غري مدققة)          
    ل.س.         ل.س.          

    -          -      شهادات إيداع
   موجودات مالية متوفر هلا أسعار سوقية:

     ٥٠٠,٥٦٨,٣١٧        ١,٢٥٢,٠٧٠,٩٠٤    ذات عائد ثابت ذوناتحتليل السندات واأل  

        ٥٠٠,٥٦٨,٣١٧        ١,٢٥٢,٠٧٠,٩٠٤      
  دوالر أمريكي. ٤,١٠١,١٠٣شراء سندات من مصرف لبنان املركزي بقيمة  ٢٠١٥متوز  ٧مت بتاريخ 
  دوالر أمريكي. ٩٩٦,٢٥٠شراء سندات من مصرف لبنان املركزي بقيمة  ٢٠١٧كانون األول  ٢١مت بتاريخ 
  دوالر أمريكي. ٢,٠٠٧,٩٣٣شراء سندات من مصرف لبنان املركزي بقيمة  ٢٠١٨كانون الثاين  ١مت بتاريخ 

  وفق املواصفات التالية:
  املصدر: مصرف لبنان املركزي.

  .CCCدرجة التصنيف احلالية: 
  دورية الفائدة: نصف سنوية.

  %٦,١٥-٥,١٥٤معدالت الفائدة: 
  %٥,٩٦ -٤,٩١معدالت العائد: 

  . ٢٠٢٠حزيران  ١٩ولغاية  ٢٠١٩تشرين الثاين  ١٨استحقاقات السندات: يف الفترة املمتدة من 
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  (غري مدققة) على الشكل التايل: ٢٠٢٠ حزيران ٣٠بقيمتها العادلة كما يف كما يف  اآلخرالشامل  خالل الدخلبالقيمة العادلة من تظهر املوجودات املالية 
           سندات مؤسسات                
        سندات إيداع مؤسسات          سندات حكومية         مالية ومصرفية ذات          سندات شركات ذات      
    املجموع          مالية ومصرفية          ذات عائد ثابت         عائد ثابت          عائد ثابت       
    ل.س.          ل.س.          ل.س.         ل.س.          ل.س.      

    ١,٦٥٧,٩٢٠,٠٠٠        -          ٤٠١,٩٢٠,٠٠٠        -          ١,٢٥٦,٠٠٠,٠٠٠    القيمة االمسية للسندات واألذونات
    ١٦٣,٧٣٢,١٦٠        -          ١,٧٠٨,١٦٠        -          ١٦٢,٠٢٤,٠٠٠    العالوة

    ١,٨٢١,٦٥٢,١٦٠        -          ٤٠٣,٦٢٨,١٦٠        -          ١,٤١٨,٠٢٤,٠٠٠    القيمة الدفترية للسندات واألذونات
  )  ١٦٢,٠٠٦,٤٢٩(      -      )  ١,٧٠٨,١٥٧(      -      )  ١٦٠,٢٩٨,٢٧٢(  إطفاء العالوة

 )  ٤٠٧,٥٧٤,٨٢٧(      -      )  ٤٠١,٩٢٠,٠٠٣(      -      )  ٥,٦٥٤,٨٢٤(  النقص يف القيمة العادلة

      ١,٢٥٢,٠٧٠,٩٠٤        -          -          -          ١,٢٥٢,٠٧٠,٩٠٤    
  

  على الشكل التايل: (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١من خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمتها العادلة كما يف تظهر املوجودات املالية بالقيمة العادلة 
           سندات مؤسسات                
        سندات إيداع مؤسسات          سندات حكومية         مالية ومصرفية ذات          سندات شركات ذات      
    املجموع          مالية ومصرفية          ذات عائد ثابت         عائد ثابت          عائد ثابت       
    ل.س.          ل.س.          ل.س.         ل.س.          ل.س.      

    ٥٧٥,٥٢٠,٠٠٠                  ١٣٩,٥٢٠,٠٠٠        -          ٤٣٦,٠٠٠,٠٠٠    القيمة االمسية للسندات واألذونات
    ٥٦,٨٣٦,٩٦٠        -            ٥٩٢,٩٦٠        -          ٥٦,٢٤٤,٠٠٠    العالوة

    ٦٣٢,٣٥٦,٩٦٠        -          ١٤٠,١١٢,٩٦٠        -          ٤٩٢,٢٤٤,٠٠٠    القيمة الدفترية للسندات واألذونات
  )  ٥١,٤٩٤,٨٨٣(      -      )    ٤٧٧,٣٦٨(      -      )  ٥١,٠١٧,٥١٥(  إطفاء العالوة

 )  ٨٠,٢٩٣,٧٦٠(      -      )  ٣٠,٥٨٩,٧٦٠(      -      )  ٤٩,٧٠٤,٠٠٠(  النقص يف القيمة العادلة

    ٥٠٠,٥٦٨,٣١٧        -          ١٠٩,٠٤٥,٨٣٢        -          ٣٩١,٥٢٢,٤٨٥    
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 موجودات مالية بالكلفة املطفأة  -١٠

  يتكون هذا البند مما يلي:
     كانون األول ٣١كما يف           ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف           
     (مدققة) ٢٠١٩          (غري مدققة)          
    ل.س.         ل.س.          
    ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠        ٤٩٢,٤٣١,٥٠٧    ثابت)عائد شهادات إيداع (ذات   
        ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠        ٤٩٢,٤٣١,٥٠٧    

  . %٦,٥مصرف سورية املركزي مبعدل صادرة عن إيداع ات هادمتثل املوجودات املالية بالقيمة املطفأة ش
  تظهر شهادات اإليداع كما يلي:

     ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف         
    معدل الفائدة          القيمة اإلمسية      تاريخ االستحقاق  
  %          ل.س.        
  ٥٦,          ٤٩٢,٤٣١,٥٠٧    ٢٠٢٠ أيلول ٢٣  
      ٤٩٢,٤٣١,٥٠٧    
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  حقوق استخدام األصول املستأجرة / التزامات عقود التأجري  -١١

  يتكون هذا البند مما يلي:
     كانون األول ٣١كما يف           ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف           
     (مدققة) ٢٠١٩          (غري مدققة)          
    ل.س.         ل.س.          

      ٢٦٦,٤٨٣,٠٧١        ٢٨٢,٩٠٥,٧٧٢    حقوق استخدام أصول مستأجرة
  )  ٣٤,٠٨٦,١٠٤(  )  ٥٥,٢٣٤,٨٣١(  جممع استهالك حقوق استخدام موجودات مستأجرة

      ٢٣٢,٣٩٦,٩٦٧        ٢٢٧,٦٧٠,٩٤١    صايف حقوق استخدام موجودات مستأجرة
      ٢٢٤,١١٢,٣٧٦        ١٨٦,٥٠٩,٠٤٠    التزامات عقود التأجري

  ستأجرة كما يلي:املصول األتتوزع حقوق استخدام 
     كانون األول ٣١كما يف           ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف           
     (مدققة) ٢٠١٩          (غري مدققة)          
    ل.س.         ل.س.          
    -          ٢٣٢,٣٩٦,٩٦٧    / السنة فترةالرصيد كما يف بداية ال  
    ٢٦٦,٤٨٣,٠٧١        -      ١٦أثر التطبيق األويل للمعيار رقم   
    -          ١٦,٤٢٢,٧٠١    زيادة يف حقوق استخدام األصول املؤجرة  
  )  ٣٤,٠٨٦,١٠٤  (  )  ٢١,١٤٨,٧٢٧(  مصروف االستهالك  

    ٢٣٢,٣٩٦,٩٦٧        ٢٢٧,٦٧٠,٩٤١    فترة / السنةالالرصيد كما يف اية   

  تتوزع حقوق التزامات عقود التأجري كما يلي:
     كانون األول ٣١كما يف           ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف           
     (مدققة) ٢٠١٩          (غري مدققة)          
    ل.س.         ل.س.          
    -          ٢٢٤,١١٢,٣٧٦    فترة / السنةالرصيد كما يف بداية ال  
    ٢٣٩,٦٤٦,٧٠٧        -      ١٦أثر التطبيق األويل للمعيار رقم   
  )  ٢٥,٥٠٠,٠٠٠(      -      إطفاء رصيد مصاريف إجيار مدفوعة مقدمًا كما يف أول الفترة / السنة  
    -      )  ٤٢,٦٧٧,٣٠٠(  مبالغ مسددة  
      ٩,٩٦٥,٦٦٩        ٥,٠٧٣,٩٦٤    مصروف الفوائد  

    ٢٢٤,١١٢,٣٧٦        ١٨٦,٥٠٩,٠٤٠    فترة / السنةالرصيد كما يف اية ال  
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   موجودات ضريبية مؤجلة/ خمصص ضريبة الدخل   -٢١

 يتكون هذا البند ممايلي:

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

  )  ٩٠٧,١٠٩,٧٠٨(  )  ٥٣٤,٧٧٣,٥٥٨(  خمصص ضريبة الدخل ناجتة عن ربح الفترة / السنة
  يف القيمة العادلة للموجودات  التغريناجتة عن  ضريبيةموجودات 

      ٢٠,٠٧٣,٤٤٠        ٤٠,٠٩٧,٨٠٠    اآلخرالدخل الشامل من خالل املالية   

  املؤجلة ملخص تسوية الربح املحاسيب مع الربح الضرييب واحتساب مصروف ضريبة الدخل
     (غري مدققة) حزيران ٣٠لفترة الستة أشهر املنتهية يف           
          ٩٢٠١          ٢٠٢٠     
     ل.س.          ل.س.          

      ١,٩٨٦,٨١٨,٣٧١       ٢٤,٦٧٥,٠١٧,٣٣٧    صايف الربح قبل الضريبة
      ١٦,٠٢٥,٧٦١       ١٦,٠٢٥,٧٦٠    إستهالك املباين

  )  ٢٤١,٢٩٨,٩٨٧(     ٧٠١,٧٠٠,٨٤٢    خمصص التسهيالت االئتمانية
  )  ١,٠٠٠,٠٠٠(     ٦,٥٠٠,٠٠٠    )١٨خمصصات متنوعة (إيضاح 

  )  ٢٢٣,٤١١,٦٨٢(  )  ١٦١,٧٤٤,٦٢٧(  اجلمهورية العربية السورية خارجفوائد حمققة من 
    -      )  ٢٣,٧٤٢,٧١٣,٧٨٠(  ناجتة عن تقييم القطع البنيويأرباح 

      ٥٠,٩٨٧,٥٨٣       ١٤١,٥٦٨,٧٥    استهالك حتسينات البناء عن فروع مشتراة
      ١,٥٨٨,١٢١,٠٤٦       ٢٨٣,٣٥٤,٥٣٦,١    الربح الضرييب
      %٢٥         %٢٥      معدل الضريبة
  )  ٣٩٧,٠٣٠,٢٦١(  )  ٣٨٤,٠٨٨,٥٧١(  ضريبة الدخل

  )  ٣٩,٧٠٣,٠٢٦(  )  ٨٥٧,٤٠٨,٣٨(  )%١٠( عماراإلإعادة ضريبة 
 )  ٤٣٦,٧٣٣,٢٨٧(  )  ٤٢٢,٤٩٧,٤٢٨(  مصروف ضريبة الدخل

    -      )  ١٤,٥٥٧,٠١٥(  ضريبة ريع رؤوس األموال يف اخلارج

      )٤٣٦,٧٣٣,٢٨٧(  )  ٤٤٣,٠٥٤,٤٣٧  (  
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ل الشامل بالقيمة العادلة من خالل الدخة حدديف القيمة العادلة للموجودات املالية امل التغريالضريبية املؤجلة الناجتة عن  املوجوداتاحتساب مت 
  كما يلي: اآلخر

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

  يف القيمة العادلة  التغريخسائر ناجتة عن 
  )  ٨٠,٢٩٣,٧٦٠(  )  ١٦٠,٣٩١,٢٠٠(  من خالل الدخل الشامل اآلخرللموجودات املالية   

      %٢٥          %٢٥      معدل الضريبة 
        ٢٠,٠٧٣,٤٤٠        ٤٠,٠٩٧,٨٠٠      
  

  :مايليخالل الفترة / السنة ك خمصص ضريبة الدخلإن حركة 
     كانون األول ٣١كما يف           ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف         
     (مدققة) ٢٠١٩          مدققة)(غري            
     ل.س.          ل.س.          

      ٢٥٨,٨٦٩,٧٩٠        ٩٠٧,١٠٩,٧٠٨    الفترة / السنة الرصيد بداية
      ٣٨,٠٩٩,٥٠٤        ١٤,٥٥٧,٠١٥    ضريبة ريع على فوائد حمققة من اخلارج*

    ٨٠٩,٣٩٠,٥٩٣        ٤٢٢,٤٩٧,٤٢٨    الفترة / السنةضريبة دخل 
 )  ١٩٩,٢٥٠,١٧٩(  )  ٨٠٩,٣٩٠,٥٩٣(  ضريبة مدفوعة
      ٩٠٧,١٠٩,٧٠٨        ٥٥٨,٧٧٣,٥٣٤    الفترة / السنةالرصيد اية 

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

من قيمة الضريبة ورسم اإلدارة املحلية مبعدل  %١٠من إمجايل اإليرادات يف اخلارج باإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل  %٧,٥
  .٢٠١٩كانون الثاين  ١من قيمة الضريبة ابتداًء من  %١٠
  .، يتم الدفع حاليًا بشكل ربعي عن هذه الضرائباملتعلقة بتوقيت وكيفية الدفع مستقبالً  التنفيذية تصدر التعليمات مل

  
  كما يلي: من خالل الدخل الشامل اآلخريف القيمة العادلة للموجودات املالية  التغرياملؤجلة الناجتة عن إن حركة املوجودات الضريبية 

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

    ٥٨,٤٤٩,٦١٧        ٢٠,٠٧٣,٤٤٠    الفترة / السنةرصيد أول 
  )  ٣٨,٣٧٦,١٧٧(      ٢٠,٠٢٤,٣٦٠    من خالل الدخل الشامل اآلخريف القيمة العادلة للموجودات املالية  التغري

      ٢٠,٠٧٣,٤٤٠        ٤٠,٠٩٧,٨٠٠    الفترة / السنةرصيد آخر 
   



 

- ٤٠ - 

  أخرىموجودات   -٣١

 يلي: يتكون هذا البند مما

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

  استثمارات مالية  فوائد حمققة غري مستحقة القبض
      ٥٤,٠٢٤,٦٤٨        ٢٧,٧٧٦,٨٨٥     إيداع لدى مصرف سورية املركزيشهادات   

  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من فوائد حمققة غري مستحقة القبض
      ٩,٩١٣,٨٦١        -      خالل الدخل الشامل اآلخر    
        ١٥٨,٣٥٠        ١٤١,٧٢٤    التسهيالت االئتمانية  
      ١٦٦,٦٨٢,٢١٦        ١٩٢,٥١٠,٣٢٣    حسابات لدى املصارف  
        ٢٣٠,٧٧٩,٠٧٥        ٢٢٠,٤٢٨,٩٣٢      

        ١٧٥,٩٠٤          ١٨١,١٢٤    طوابع مالية
      ٢,٢٨٢,٢٩٦        ٥٥,٢١٩,٢٢٩    إجيارات مدفوعة مقدمًا

      ٣١,٨٢٧,٨٦٢        -      مصاريف مدفوعة مقدمًا
      -          ٢,٩٦٣,٢٢٩    مصاريف مدفوعة مقدمًا لفرع قيد اإلجناز

      ١,٨٩٥,٩٢٠        ٢,١٠٤,٤١١    تأمينات مدفوعة
        ٨٧,١٠٧          ٩٠٢,٩٤٨    حسابات مدينة أخرى

      ١,٤٥٧,٥٠٠        -      حسابات مدينة قيد التحصيل
    -          ٩٧,٠٤٤,٠٢٥    أتعاب استشاريني

      ٨٣,٨٣٦,٦٠٠        ٨٣,٨٣٦,٦٠٠    مسامهات يف مؤسسات مالية سورية
        ٣٥٢,٣٤٢,٢٦٤        ٤٦٢,٦٨٠,٤٩٨      
  
  سورية املركزيمصرف وديعة جممدة لدى    -٤١

من رأمساهلا  %١٠يتوجب على مصارف القطاع اخلاص أن حتتجز  ٢٠٠١) لعام ٢٨رقم () للفقرة (ب) من القانون ١٢بناًء على أحكام املادة (
  يتكون هذا البند مما يلي:لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد ميكن استرداده عند تصفية املصرف. 

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

      ١٤١,٠٩٨,٠٠٠        ١٤١,٠٩٨,٠٠٠    لرية سورية
      ١,٢٦٢,٤١٧,٤٦٤        ٣,٦٣٦,٦٨٨,٨٤٢    دوالر أمريكي

        ١,٤٠٣,٥١٥,٤٦٤        ٣,٧٧٧,٧٨٦,٨٤٢      
    



 

- ٤١ - 

  مصارفودائع    -٥١

 يلي: يتكون هذا البند مما

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

    ٧١٣,٨٥١,١٣١    -      ٧١٣,٨٥١,١٣١  حسابات جارية

    ٧١٣,٨٥١,١٣١    -      ٧١٣,٨٥١,١٣١    
  

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

    ٦٣٥,٧٦٤,٩٠٥    ٣,٠٢٣,٨٥٠    ٦٣٢,٧٤١,٠٥٥  حسابات جارية
    ١,٩٥٤,٥٢٠,٠٠٠    ١,٩٥٤,٥٢٠,٠٠٠    -    ودائع ألجل (تستحق خالل فترة ثالثة أشهر أو أقل)

    ٢,٥٩٠,٢٨٤,٩٠٥    ١,٩٥٧,٥٤٣,٨٥٠    ٦٣٢,٧٤١,٠٥٥    

  
  ودائع الزبائن  -٦١

 يتكون هذا البند ممايلي:

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

      ٢٦,١٤٣,٤٠٥,٩٥٩        ٥٤,٣٧٣,٩٢١,٩٢٩   حسابات جارية وحتت الطلب
     ٢,١٢٦,٦٦٢,٧٨٩        ١,٨٢٨,٧٤١,٩١٨   ودائع التوفري

      ٣١,٥١٦,٩١٨,٣٤٥        ٤٣,٠٦٩,٦٠٩,٧٨٠   ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
      ١٦٧,١٣٤,٨٢٧        ٢٢٩,٦٣٨,٠٧٨   احلسابات املجمدة

       ٥٩,٩٥٤,١٢١,٩٢٠        ٠١,٩١١,٧٠٥٥,٩٩      

من إمجايل الودائع (مقابل  %٨,٦٦أي ما نسبته  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠لرية سورية كما يف  ٨,٦٢٠,٢٠٦,٣٤٢بلغت ودائع القطاع العام السوري 
  من إمجايل الودائع). %٩,٣١أي ما نسبته  ٢٠١٩كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ٥,٥٨٣,٦٢٣,٨٣٢

من إمجايل الودائع (مقابل  %٥٤,٨٨أي ما نسبته  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠لرية سورية كما يف   ٥٤,٦٠٣,٥٦٠,٠٠٧بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد 
  إمجايل الودائع). من%٤٣,٨٨أي ما نسبته  ٢٠١٩كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ٢٦,٣١٠,٥٤٠,٧٨٨

 ٣١لرية سورية كما يف  ١٦٧,١٣٤,٨٢٧(مقابل  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠سورية كما يف  لرية ٢٢٩,٦٣٨,٠٧٨احلسابات مقيدة السحب بلغت 
  ).٢٠١٩كانون األول 

   



 

- ٤٢ - 

  مينات نقديةأت  -٧١

 يلي: يتكون هذا البند مما

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

      ٣٣٦,٥٢٧,٥١٠        ٣٤٨,٨٢٢,٢٨٢   تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
      ٥٦٩,٦٦٢,٨٣٥        ٤,٢٣٧,٨٩١,٤١٤   تأمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة

      ١,٦٧٠,٣٩٨,٢٩٩        ٥٧٧,٤٩٨,١٩٠   تأمينات نقدية أخرى*

       ٢,٥٧٦,٥٨٨,٦٤٤        ٤,٧٧٧,٢٩١,١٩٤      

 عادل ي متثل التأمينات النقدية األخرى تأمينات مقابل الصـناديق احلديدية املؤجرة لعمالء املصرف، إضافة إىل مؤونة استرياد يتم احتجازها مبا
من  %٢٥عادل ، ومؤونة مبا ياسـتالم كتاب حترير من مديرية االقتصادجازة بدون فوائد وذلك حىت من القيمة املقابلة ملشـروع اإل %١٥

ًا لقرار وزارة اإلجازة وفق حجزالقيمة املقابلة ملشـروع اإلجازة باللرية السـورية على أن يتم حترير املبلغ املحتجز بعد مرور شهر من تاريخ 
 .٢٠١٩تشرين الثاين  ٢١/ الصادر بتاريخ ٩٤٤االقتصاد والتجارة اخلارجية رقم /

  
  خمصصات متنوعة  -٨١

 يلي:يتكون هذا البند مما 

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

      ١٩,٢٢٥,٦٢٧        ١٥١,٨٤٣,٣٤٣   كفاالت مصارف مالية - خمصص خسائر ائتمانية متوقعة
      ٩,٠٣٨,٦٩٣        ٣٧,٨٥٠,١٨٠   املباشرة غري -خمصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية 

      ٤,٦٠٦,١٥٠        -     خمصص ملواجهة أعباء حمتملة
      ٤,٥٠٠,٠٠٠        ١١,٠٠٠,٠٠٠   خمصص تقلبات أسعار القطع

        ٣٧,٣٧٠,٤٧٠       ٢٠٠,٦٩٣,٥٢٣      

جيب على املصارف أن تقوم يف اية كل شهر بتكوين مؤونة مقابل تقلب أسعار القطع تعادل  ٤/م ن/ ب٣٦٢بناًء على املادة السابعة من القرار رقم 
  .من وسطي مركز القطع التشغيلي الصايف خالل الشهر السابق %٥على األقل نسبة 



 

 - ٤٣ -

    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف       
    رصيد      فروقات      ما مت      املستخدم      املكون            
    فترةاية ال      أسعار الصرف      رده لإليرادات      ةفترخالل ال      ةفترخالل ال      الفترةبداية       
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية غري املباشرة:
    ١,٠١٨,٠١١        ٣٥٤,٨١٣        -      )  ٣٩٢,٠٠٠(      ٥٩٥,٩٩٤        ٤٥٩,٢٠٤    املرحلة األوىل –خمصص مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة 
      ٣٦,٠٠٨,٢٣٨        ٩,٢٤٥,٤٨٤        -          -          ١٩,٠٠٧,١٩٦        ٧,٧٥٥,٥٥٨    املرحلة الثانية –خمصص مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة 
      ١٨٢٣,٩٣        -          -          -          -          ١٨٢٣,٩٣    الثالثةاملرحلة  –خمصص مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة 

      ٣٧,٨٥٠,١٨٠        ٩,٦٠٠,٢٩٧       -      )  ٣٩٢,٠٠٠(      ١٩,٦٠٣,١٩٠        ٩,٠٣٨,٦٩٣    
    ١٥١,٨٤٣,٣٤٣        ٢٣,٠٥٢,٤٣٦         -          -     ١٠٩,٥٦٥,٢٨٠        ١٩,٢٢٥,٦٢٧    مصارف ماليةكفاالت  -متوقعة ائتمانية  خسائرخمصص 

    -          -     )  ٤,٢٠٤,٨٠١(  )  ٤٠١,٣٤٩(      -          ٤,٦٠٦,١٥٠    أعباء حمتملةخمصص ملواجهة 
    ١١,٠٠٠,٠٠٠        -         -          -          ٠٠٠,٥٠٠٦,        ٤,٥٠٠,٠٠٠    خمصص تقلبات أسعار القطع

      ٢٠٠,٦٩٣,٥٢٣        ٧٣٣,٦٥٢,٣٢   )  ١٤,٢٠٤,٨٠(  ) ٣٤٩,٧٩٣(   ٤٧٠,٦٦٨,١٣٥        ٣٧,٣٧٠,٤٧٠    

  
    (مدققة) ٢٠١٩األول كانون  ٣١كما يف       

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

  املباشرة:خمصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية غري 
    ٤٥٩,٢٠٤        -      )  ١٩٠,٧٨٤(      -          ٤٥٥,٤٠٩        ١٩٤,٥٧٩    املرحلة األوىل –خمصص مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة 
      ٧,٧٥٥,٥٥٨    )  ١٠٠,٥٥٥(  )  ١٤٧,٩٨٨(      -          -          ٨,٠٠٤,١٠١    املرحلة الثانية –خمصص مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة 

      ٨٢٣,٩٣١        -          -          -          ٨٢٣,٩٣١        -      املرحلة الثالثة –تسهيالت ائتمانية غري مباشرة خمصص مقابل 
      ٩,٠٣٨,٦٩٣    )  ١٠٠,٥٥٥(  )  ٣٣٨,٧٧٢(      -          ١,٢٧٩,٣٤٠        ٨,١٩٨,٦٨٠    
    ١٩,٢٢٥,٦٢٧        -         -          -          ١٩,٢٢٥,٦٢٧        -      مصارف ماليةكفاالت  -متوقعة ائتمانية  خسائرخمصص 

    ٤,٦٠٦,١٥٠        -     )  ١٥٦,٧٥٠(  )  ٢,٦٧١,٧٦٦(      ٤,٩٣٤,٦٦٦        ٢,٥٠٠,٠٠٠    خمصص ملواجهة أعباء حمتملة
    ٤,٥٠٠,٠٠٠        -     )  ٩,٥٠٠,٠٠٠(      -          ١٠,٠٠٠,٠٠٠        ٤,٠٠٠,٠٠٠    خمصص تقلبات أسعار القطع

      ٣٧,٣٧٠,٤٧٠    )  ١٠٠,٥٥٥(  )  ٢٩,٩٩٥,٥٢(  )  ٢,٦٧١,٧٦٦(      ٦٣٣,٣٥,٤٣٩        ١٤,٦٩٨,٦٨٠    



 

 - ٤٤ -

  السنة: الفترة / جممل أرصدة التسهيالت االئتمانية غري املباشرة خاللفيما يلي احلركة على 
    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف         
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية          املرحلة األوىل        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

    ١,٢٤٨,٦٢١,٢٧٥        ٤,٣٥٢,١٣٤        ٢٠٦,١٠٣,٢٠٩        ١,٠٣٨,١٦٥,٩٣٢    فترةالرصيد كما يف بداية ال
  )  ٤٤٥,٩١٩,٨٢٠(      -          -      )  ٤٤٥,٩١٩,٨٢٠(  ناتج عن التغري يف أرصدة الزبائن نقص

     ٢,٦٤٧,٥٩٥,٠١٥        -          -          ٢,٦٤٧,٥٩٥,٠١٥    فترةالتسهيالت اجلديدة خالل ال
  )  ١,٨٤٧,٩٣١,٩٧٤(      -          -       )١,٨٤٧,٩٣١,٩٧٤(  فترةالتسهيالت املسددة خالل ال

     ١,٨٢١,٠٢٤,٤١٤        -          ٢٠٥,٢٣٨,٠٥٠        ١,٦١٥,٧٨٦,٣٦٤    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٣,٤٢٣,٣٨٨,٩١٠        ٤,٣٥٢,١٣٤        ٤١١,٣٤١,٢٥٩        ٣,٠٠٧,٦٩٥,٥١٧    فترةالرصيد كما يف اية ال
  

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

    ٨٠٩,٥٧٥,٧٩٢        ٤,٣٥٢,١٣٤        ٢٣٠,٩٣٤,١٧٦        ٥٧٤,٢٨٩,٤٨٢    الرصيد كما يف بداية السنة
    -          -      )  ٢,٤١٦,٢٠٠(      ٢,٤١٦,٢٠٠    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

  زيادة / (نقص) ناتج عن التغري 
    ٣,٥٦٠,٦٩٦        -      )  ٥,١٤٠,٠٠٠(      ٨,٧٠٠,٦٩٦    يف أرصدة الزبائن  

    ٦٧٥,١٦٨,٥٥٣        -          -          ٦٧٥,١٦٨,٥٥٣    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ٢٣٥,٤٩٥,٤٢١(      -      )  ١٤,٩٢٧,٣١٣(  )  ٢٢٠,٥٦٨,١٠٨(  التسهيالت املسددة خالل السنة

  )  ٤,١٨٨,٣٤٥(      -      )  ٢,٣٤٧,٤٥٤(  )  ١,٨٤٠,٨٩١(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ١,٢٤٨,٦٢١,٢٧٥        ٤,٣٥٢,١٣٤        ٢٠٦,١٠٣,٢٠٩        ١,٠٣٨,١٦٥,٩٣٢    الرصيد كما يف اية السنة
  

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

    ٩,٠٣٨,٦٩٣        ٨٢٣,٩٣١        ٧,٧٥٥,٥٥٨        ٤٥٩,٢٠٤    فترةالرصيد كما يف بداية ال
    ١٩,٦٠٣,١٩٠        -          ١٩,٠٠٧,١٩٦        ٥٩٥,٩٩٤    زيادة ناجتة عن التغري يف أرصدة الزبائن

  )    ٣٩٢,٠٠٠(      -          -      )  ٣٩٢,٠٠٠(  فترةالتسهيالت املسددة خالل ال
    ٢٩٧,٩,٦٠٠        -          ٩,٢٤٥,٤٨٤        ٨١٣,٣٥٤    أسعار الصرفتعديالت نتيجة تغري 

    ٣٧,٨٥٠,١٨٠        ١٨٢٣,٩٣        ٨٣٦,٠٠٨,٢٣        ١,٠١٨,٠١١    فترةالرصيد كما يف اية ال
    



 

 - ٤٥ -

    )دققة(م ٩٢٠١كانون األول  ٣١كما يف        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية          املرحلة األوىل        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

    ٨,١٩٨,٦٨٠        -          ٨,٠٠٤,١٠١        ١٩٤,٥٧٩    الرصيد كما يف بداية السنة
      ٧٠,٤٩١        -          -            ٧٠,٤٩١    زيادة ناجتة عن التغري يف خماطر االئتمان

  ناتج عن التغري  زيادة / (نقص)
      ٨٤٢,٨٢٧        ٨٢٣,٩٣١    )  ١٤٧,٩٨٨(      ١٦٦,٨٨٤    أرصدة الزبائن يف  

  )    ١٩٠,٧٨٤(      -          -      )  ١٩٠,٧٨٤(  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
      ٢١٨,٠٣٤        -          -          ٢١٨,٠٣٤  التسهيالت املسددة خالل السنة

  )    ١٠٠,٥٥٥(      -      )  ١٠٠,٥٥٥(      -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٩,٠٣٨,٦٩٣        ٨٢٣,٩٣١        ٧,٧٥٥,٥٥٨        ٤٥٩,٢٠٤    الرصيد كما يف اية السنة
  

  السنة:الفترة / خالل  مصارف ماليةكفاالت فيما يلي احلركة على جممل أرصدة 
    (غري مدققة)٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف         
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية          املرحلة األوىل        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

    ٥,٦٨١,٦٨٨,٤٤٥        -          -         ٥,٦٨١,٦٨٨,٤٤٥    فترةبداية الالرصيد كما يف 
    -          -          ٧,٠١٨,٢٤٨    )  ٧,٠١٨,٢٤٨(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

     ١٠,٥٢٥,٩١٩,٣٧٤        -        -    ١٠,٥٢٥,٩١٩,٣٧٤    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ١٦,٢٠٧,٦٠٧,٨١٩        -         ٧,٠١٨,٢٤٨    ١٦,٢٠٠,٥٨٩,٥٧١    فترةالرصيد كما يف اية ال
  

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

    ٥,٧٩١,٥٩٦,٧٢٥        -          -         ٥,٧٩١,٥٩٦,٧٢٥    الرصيد كما يف بداية السنة
  نقص ناتج عن التغري 

  )  ١٠٩,٩٠٨,٢٨٠(      -        -    )  ١٠٩,٩٠٨,٢٨٠(  كفاالتيف أرصدة ال  

    ٥,٦٨١,٦٨٨,٤٤٥        -         -        ٥,٦٨١,٦٨٨,٤٤٥    الرصيد كما يف اية السنة

 السنة: الفترة / خالل مصارف ماليةكفاالت  -متوقعة ائتمانية  خسائرخمصص فيما يلي احلركة على 
    (غري مدققة)٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف         
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية          املرحلة األوىل        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

   ١٩,٢٢٥,٦٢٧        -          -         ١٩,٢٢٥,٦٢٧    الرصيد كما يف بداية السنة
    -          -          ٢٦١,٥٠٩    )  ٢٦١,٥٠٩(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

    ١٠٩,٥٦٥,٢٨٠       -          ٥١٠,٤٣٠        ١٠٩,٠٥٤,٨٥٠   كفاالتعن التغري يف أرصدة ال ةزيادة ناجت
    ٤٣٦,٠٥٢,٢٣       -          -          ٤٣٦,٠٥٢,٢٣   تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ١٥١,٨٤٣,٣٤٣        -          ٧٧١,٩٣٩      ١٥١,٠٧١,٤٠٤    الرصيد كما يف اية السنة



 

 - ٤٦ -

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

   -         -          -        -     الرصيد كما يف بداية السنة
    ١٩,٢٢٥,٦٢٧       -          -          ١٩,٢٢٥,٦٢٧   الكفاالت عن التغري يف أرصدة ةزيادة ناجت

    ١٩,٢٢٥,٦٢٧        -          -         ١٩,٢٢٥,٦٢٧    الرصيد كما يف اية السنة

  
  أخرىمطلوبات   -٩١

 يلي: يتكون هذا البند مما

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

      ١,١٤٢,١٧٣        -     فوائد مستحقة حلسابات مصرفية
      ٢٤٦,٨٥٣,٢٩١        ٤٤١,٣٨٢,٧٣٣   فوائد حمققة غري مستحقة الدفع حلسابات الزبائن

      ٧٠١,٢٧٧,٣٢٥        ٢,٠٤٥,٤٣٩,٠٤٧   شيكات مصرفية وأوامر دفع 
      ٩٧,٨٣٤,٣٧٣        ٢٨,٤٨٤,٥١٧   شيكات مصدقة

      ٧,٥٨٨,٤٥٨        ٩,٥٠٨,٥٥٥   اشتراكات مؤسسة التأمينات االجتماعية املستحقة
      ٤٥,٢٦٢,٣٨١        ٥٦,٢٠٤,٢٢١   ضرائب مقتطعة على رواتب وأجور املوظفني

      ٣٢,٢٦٠,٣٣٤        ٣٨,١٠٣,٤٣٦   من اخلارجضريبة ريع رؤوس األموال 
      ١٢,٦٩٧,٤٢٠        ١,٨٤٧,٥٥٥   رسوم حكومية مستحقة

      ٦,٧٤٦,٢٦٢        ١١,٥٠٣,٧٠٨   مصاريف كهرباء وهاتف مستحقة الدفع
      ٦,٨٨٧,٧٢٥        ٣٥,٩٧٢,٤٣٤   مستحقةأتعاب مهنية استشارية 

      ٨,٥١٥,٠٠٠          ٣٢٧,٠٢٩   دائنون خمتلفون
      ٩,١٨٩,٤٠٩        -     موردون

      ٥,٣٠٥,٧٠٠        ١١,٦٧٥,١١٧   أرصدة دائنة أخرى
      ٢٧,٩٦٣,٥٠٠        ١٦٨,٢٦١,٦٠٠   نفقات مستحقة الدفع

        ١,٢٠٩,٥٢٣,٣٥١        ٢,٨٤٨,٧٠٩,٩٥٢      
  

   املدفوعو رأس املال املكتتب به  -٢٠
 لرية سورية للسهم الواحد. ١,٠٠٠سهم بقيمة إمسية ٢,٥٠٠,٠٠٠لرية سورية موزع على  ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠تأسس املصرف برأمسال مقداره 

لسهم لوافقت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية على تعديل القيمة االمسية لسهم بنك الشرق لتصبح مائة لرية سورية  ٢٠١٢أيلول  ٤بتاريخ 
، عقدت اهليئة العامة غري العادية واليت تقوم مقام اهليئة العامة العادية للمصرف وقررت زيادة رأس مال املصرف ٢٠١٨نيسان  ٣٠تاريخ الواحد ب

 ٢٧,٥٠٠,٠٠٠وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم البنك سهم  ٢,٥٠٠,٠٠٠لرية سورية موزع على  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠وقدره  إمجايلمببلغ 
    لرية سورية للسهم الواحد.  ١٠٠بقيمة امسية سهم 



 

 - ٤٧ -

  القيمة املعادلة                                
    بتاريخ االكتتاب          دوالر أمريكي           عدد األسهم        (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف 

    ل.س.                                
    ١,١٦٠,٩٨٠,٠٠٠        -          ١١,٦٠٩,٨٠٠      رأس املال املدفوع باللرية السورية

    ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠        -          ٢,٥٠٠,٠٠٠      زيادة رأس املال
      ٣٣٣,٣٥٠,٠٠٠        ٧,٢٠٩,١٢٦        ٣,٣٣٣,٥٠٠      عمليات بيع من مركز القطع البنيوي 

  )    ٣٣٣,٣٥٠,٠٠٠  (  )    ٧,٢٠٩,١٢٦  (  )    ٣,٣٣٣,٥٠٠  (    عمليات ترميم ملركز القطع البنيوي
    ١,٣٣٩,٠٢٠,٠٠٠        ٢٨,٩٥٤,٥٢٩        ١٣,٣٩٠,٢٠٠    رأس املال املدفوع بالدوالر (سجل باللرية السورية)

          ٢,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠        ٢٨,٩٥٤,٥٢٩        ٢٧,٥٠٠,٠٠٠    
  

  القيمة املعادلة                      
    بتاريخ االكتتاب          دوالر أمريكي          عدد األسهم        (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما يف 

    ل.س.                                
    ١,٤١٠,٩٨٠,٠٠٠        -          ١٤,١٠٩,٨٠٠      السوريةرأس املال املدفوع باللرية 

      ٣٣٣,٣٥٠,٠٠٠        ٧,٢٠٩,١٢٦        ٣,٣٣٣,٥٠٠      عمليات بيع من مركز القطع البنيوي 
  )    ٣٣٣,٣٥٠,٠٠٠  (  )    ٧,٢٠٩,١٢٦  (  )    ٣,٣٣٣,٥٠٠  (    عمليات ترميم ملركز القطع البنيوي

    ١,٣٣٩,٠٢٠,٠٠٠        ٢٨,٩٥٤,٥٢٩        ٩٠,٢٠٠١٣,٣    رأس املال املدفوع بالدوالر (سجل باللرية السورية)
          ٢,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠        ٢٨,٩٥٤,٥٢٩        ٢٧,٥٠٠,٠٠٠    

 ٢٠٠٥لعام  ٣٥واملرسوم رقم  ٢٠٠١لعام  ٢٨املتضمن تعديل بعض أحكام مواد القانون رقم  ٣صدر القانون رقم  ٢٠١٠كانون الثاين  ٤بتاريخ 
مليارات لرية سورية، وقد منحت  ١٠التقليدية العاملة يف اجلمهورية العربية السورية ليصبح  الذي يتضمن زيادة احلد األدىن لرأمسال املصارف

وجب مباملصارف املرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأمساهلا إىل احلد األدىن املطلوب، وقد مت متديد املهلة لتصبح أربع سنوات 
  .٢٠١١لعام  ١٧القانون رقم 

/ والذي تضمن زيادة املهلة املمنوحة للمصارف التقليدية يف اجلمهورية العربية السورية لزيادة احلد ٦٣صدر املرسوم التشريعي رقم / ٢٠١٣يف عام 
دة املتضمن متديد املهلة املمنوحة لزيا ٢٠١٥نيسان  ٢٢/م.و تاريخ ١٣، ومن مث صدر قرار جملس الوزراء رقم ٢٠١٤األدىن لرأمساهلا حىت اية العام 

ينتظر املصرف صدور تعليمات جديدة من السلطات  .٢٠١٥حبيث تصبح ست سنوات أي حىت اية العام  أخرىرؤوس أموال املصارف سنة إضافية 
   الرقابية الختاذ اإلجراءات املناسبة ذا اخلصوص.

والربع األول للعام  ٢٠١٩كز القطع البنيوي خالل عام ومل جتر أية عمليات ترميم ملر ٢٨,٩٥٤,٥٢٩بلغ رأس املال املكتتب به بالدوالر األمريكي 
٢٠٢٠.  

باثنيت عشر عملية إلعادة ترميم املركز القطع البنيوي وذلك وفق نشرة صرف العمالت األجنبية مقابل الدوالر  ٢٠١٧قام املصرف خالل عام 
  دوالر أمريكي. ١,٢٩١,٢١١األمريكي بتاريخ الترميم بإمجايل بلغ 

، عقدت اهليئة العامة غري العادية واليت تقوم مقام اهليئة العامة العادية للمصرف وقررت زيادة رأس مال املصرف مببلغ إمجايل ٢٠١٨ نيسان ٣٠بتاريخ 
 سهم وذلك بعد احلصول على موافقة اجلهات الرقابية. ٢,٥٠٠,٠٠٠لرية سورية موزع على  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠وقدره 
يئة األوراق واألسواق املالية السورية على الطلب املقدم من قبل املصرف خبصوص اعتماد أسهم زيادة وافق جملس مفوضي ه ٢٠١٨أيلول  ٣بتاريخ 

لرية سورية بغرض زيادة رأس املال عن طريق ضم جزء  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠سهم بقيمة إمجالية تبلغ  ٢,٥٠٠,٠٠٠رأمسال املصرف والبالغ عددها 
  لرية سورية. ١٧٩,٤٥٠,٥٠٠ية وكامل رصيد األرباح املدورة مببلغ لرية سور ٧٠,٥٤٩,٥٠٠من االحتياطي اخلاص مببلغ 

  كل حبسب نسبة مسامهته يف رأس املال. ٢٠١٨آب  ١٣املذكورة (كأسهم جمانية) على املسامهني املسجلني يف اية يوم  مت توزيع األسهم



 

 - ٤٨ -

  واخلاص القانوين االحتياطي  -١٢
من صايف األرباح السنوية حىت بلوغه  % ١٠االحتياطي القانوين مبعدل  ٢٠١١شباط  ٢٤تاريخ  ٢٩من قانون الشركات رقم  ١٩٧املادة  حددت

  من رأس املال. % ٢٥
 %١٠٠من صايف األرباح السنوية حىت بلوغه  %١٠االحتياطي اخلاص مبعدل  ٢٠٠٢) لعام ٢٣من قانون النقد األساسي رقم ( ٩٧املادة  حددت

  من رأس املال.
بأا تشكل الفارق بني جمموع اإليرادات  ٢٠١١شباط  ٢٤تاريخ  ٢٩من قانون الشركات رقم  ٢٠٠مت تعريف األرباح الصافية حسب املادة 

  املحققة وجمموع املصروفات واالستهالك قبل تنـزيل خمصص ضريبة الدخل على األرباح. 
  
 الدائنة الفوائد  -٢٢

  يتكون هذا البند مما يلي :
    (غري مدققة) حزيران ٣٠املنتهية يف  أشهر ستةاللفترة         
        ٩٢٠١          ٢٠٢٠    
    ل.س.          ل.س.        

  تسهيالت إئتمانية مباشرة:
      ٤٤,٤٤٩,٤٨٤       ١١,٥٧٩,٣٩١    حسابات جارية مدينة  
      ١,٦٨٣,٢٣٨,٥٧١       ١,٩٣١,٩٠٠,٩٢٧    قروض وسلف  
      -      )  ٣,٤٢٥,٥٧٩(  حمفوظةاسترداد فوائد   
      ١,٧٢٧,٦٨٨,٠٥٥       ١,٩٤٠,٠٥٤,٧٣٩     

      ١٧٠,٧٣٢,٧٢٨       ٢٦٨,٩٩٢,٧٧١   ات لدى مصارف إيداعأرصدة و
      ٩٠,٢٤٩,٩٦٠       ٣٣,٥٠١,٩٠٨    اآلخرالشامل  خالل الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من 

    ٢٢,٢٦٥,٧٥٣       -      شهادات إيداع لدى مصرف سورية املركزي
      ٢٨٣,٢٤٨,٤٤١       ٣٠٢,٤٩٤,٦٧٩      
      ٢,٠١٠,٩٣٦,٤٩٦       ٢,٢٤٢,٥٤٩,٤١٨      

   



 

 - ٤٩ -

  الفوائد املدينة  -٣٢

  يتكون هذا البند مما يلي :
    (غري مدققة) حزيران ٣٠املنتهية يف  أشهر ستةاللفترة         
        ٢٠١٩          ٢٠٢٠     
    ل.س.          ل.س.        

  :ودائع زبائن
        ١٨,٣٠٨         ١٢٢,٩٣٢    حسابات جارية  
      ٥٤,٦٤٠,٠٢٨       ٧٠,٢٧٦,٢١٢    ودائع توفري  
      ٩١٩,٤١٨,٧١١       ١,١٨٥,٧٧٩,٣٢١    ودائع ألجل  
      ٣٧,٤٨٨,١٤٦       ١٣,١٣٨,٢٦٩    التأمينات النقدية  
      ١,٠١١,٥٦٥,١٩٣       ١,٢٦٩,٣١٦,٧٣٤      

      ٣٦,٤٨٤,٩٦١       ١٢,٦٥٧,٥٥٥    ودائع مصارف
      ١,٠٤٨,٠٥٠,١٥٤       ١,٢٨١,٩٧٤,٢٨٩      
  

  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة / استرداد )مصروف(  -٢٤

 يلي:يتكون هذا البند مما 

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

     ٧,٢٧٧,٨٠٥        ٢,٢٧٧,٩٣٧    أرصدة لدى بنوك مركزية -خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 
 )    ٢٩٠,٢٦٧  (      ٧١٩,١٣٠,١٠٠    أرصدة لدى املصارف -خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 
      ١٧,٩٦٨,٨١١    )  ٤٩٨,٧٤٣,٥١٥(  إيداعات لدى املصارف -خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من  –خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 

  )  ٢٤,٥٩٢,١٧٦  (      ٢٠٤,٨٨٨,٦٣٠    الشامل اآلخرخالل الدخل   
  )  ٤٥٦,٣٣١,٤٩٢  (      ١٨٩,١٥٥,٥١٧    تسهيالت ائتمانية مباشرة -خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 
     ٦٨٥,٤٥٧        ١٩,٢١١,١٩٠    ئتمانية غري مباشرةاتسهيالت  -خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 
 )    ٦٣١,٣٥٧  (      ١٠٩,٥٦٥,٢٨٠    مصارف –خارج امليزانية  أرصدة -خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 

     ٢١٧        -      ٢٠١٩أثر فروقات أسعار الصرف عن عام 
      ٤٥٥,٩١٣,٠٠٢  (     ٧٤٥,٤٨٥,١٣٩  (  



 

 - ٥٠ -

  
  نفقات املوظفني  -٥٢

  يتكون هذا البند مما يلي:
    (غري مدققة) حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةاللفترة         
        ٩٢٠١          ٢٠٢٠    
    ل.س.          ل.س.        

     ١٦٠,٠٥٧,١٣٩       ٢٢٨,٩٧٧,١٣٩    رواتب املوظفني

      ١٣,٨٣٥,٥٩٠       ٩,٧٤٢,٩٥٧    نفقات التدريب والتأهيل
      ٢٦,٩٤٧,٢٨٥       ٣٦,٩٩٠,٥٨٤    مسامهة املصرف بالتأمينات اإلجتماعية

      ١٢,٣٣٧,٤١٨         ٨٧٠,٠٠٠   ال ختضع للضريبة  أخرىوتعويضات  تعويض التمثيل
    -           ٥٢٥,٠٠٠    اية اخلدمةتعويض 

      ٨٥,٧٩٩,٩٩٤       ١٦٨,١٢٩,٧٨٩   مكافآت وعالوات
      ١,٥٩٥,٢١٠       ٩,٠٠٠,٠٠٠   خمتلفة على عملية التوظيفنفقات 
      ٧,٥٠٠,٠٠٠       ١,٧١٠,٤٩٥    موظفنيمالبس 

    ١٢,٧١١,٨١٠       ١٤,٢٣٤,٧١٦    تعويضات خاضعة لضريبة الرواتب
      ٢,٢١١,٤٠٨       ١,٩٦٠,٦١٩    مزايا عينية خاضعة للضريبة

      ٥,٢٤٦,٠٥٤       ٧,٧٨٤,٦٦٢   التأمني الصحي

     ٣٢٨,٢٤١,٩٠٨       ٤٧٩,٩٢٥,٩٦١      



 

 - ٥١ -

  أخرىة ييلمصاريف تشغ  -٦٢
  يتكون هذا البند مما يلي:

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

      ١١,٧٤٥,٩١٦       ٧,٤٣٣,٠٥٥    واملهماتنفقات السفر 
      ٨,٥٨١,٦١٣       ١٦,٣٠١,٩٢١    يف هيئات ودوريات االشتراكات

      ٣٧,٧٩٩,٣١٦       ٥,٥٠٧,٧٦٧    أخرىو نفقات قانونية  الضرائبوالرسوم 
      ٢٥,٢٩٢,٨٤٤       ١٣,٦٨٨,٢٨٩    عالنالدعاية واإل

      ٢,٧٩٧,٩٨٦       ٤,٨٤٦,٤٨٩    نفقات استقبال
      ٢٧,٠٥٥,٠٨٧       ٥٩,٥٨٢,٧٤٣    تعاب مهنيةأ

      ٤٧,٠٤٢,٢٨٣       ٨٤,٩٢٢,٠٢٢    ونفقات حراسة حصالالصيانة واأل
      ١٧,٥٠٤,٥٢٩       ١٧,٢٩٦,٨٧٦    تأمني ضد األخطار واحلريق

      ٣٣,٨٢٠,٢٨٤       ٣٩,٢٨١,٠٨٩    والتدفئة الكهرباء، املياه
      ١٥,٤٣٢,٢٣٢       ١١,٦٥٧,٠٦١    نفقات االتصاالت

      ٩,٠٧٥,١٦٦       ١٩,٩٦٢,٨٢٤    املطبوعات والقرطاسية
      ٣٠,٤٥٢,٩٥٩       ٥٥,٢٧٨,٣٦٥    مصاريف إجيار

    ٥,٠٩١,٦٢٢       -      مصروف فوائد التزامات عقود التأجري 
      ١,٣٩٠,٨٥٠       ٢,٣٦٥,٥٠٠    الربيد والشحن

      ٢٥,٣٥٦,٤٣٦       ٣٤,٧٨١,١٤٣    ونفقات أخرى دارةتعويضات جملس اإل
        ٥٢٨,٥٠٠         ٦٠٩,٩٠٠    مصاريف السيارات

        ٤٣٠,٥٤٠       ٥,٣١٥,٦٦٩    أخرىنفقات تشغيلية خمتلفة 

      ٢٩٩,٣٩٨,١٦٣       ٣٧٨,٨٣٠,٧١٣     

  
  واملخففةالسهم األساسية  رحبية  -٢٧

  مت احتساب حصة السهم األساسية واملخففة كما يلي:

    (غري مدققة) حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةاللفترة         
        ٩٢٠١         ٢٠٢٠    

    ١,٥٥٠,٠٨٥,٠٨٤       ٢٤,٢٣٧,٩٦٢,٨٩٤    ربح الفترة (ل.س.)صايف 
    ٠٠٢٧,٥٠٠,٠       ٢٧,٥٠٠,٠٠٠    املتوسط املرجح لعدد األسهم

    ٥٦,٣٧         ٣٨,٨٨١      رحبية السهم األساسية واملخففة (ل.س.)

  يلها.حصة السهم يف األرباح عند حتوتتطابق رحبية السهم األساسية واملخففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها املصرف ذات تأثري على 
    



 

 - ٥٢ -

  
  ما يوازي النقدو النقد  -٨٢

  يتكون هذا البند ممايلي:
    كانون األول ٣١كما يف          حزيران ٣٠كما يف           حزيران ٣٠كما يف         
    (مدققة) ٩٢٠١         (غري مدققة) ٢٠١٩          (غري مدققة) ٢٠٢٠        
    ل.س.          ل.س.          ل.س.        

      ٢٥,٧٤٩,٨٥٢,٠٧٥        ٣٠,٦٩٨,٣٩٧,٠٨٠        ٥٦,٣٢٧,٥١٦,٦٧٨    لدى بنوك مركزية النقد وأرصدة
  يضاف:

  أرصدة لدى مصارف (استحقاقها األصلي  
      ٦,٢٥٢,٥٦١,٩٧٨       ١,٦١٣,٣٠٣,٦٠٠       ٣٧,٧٨٠,٢٥٩,٢٥٥    أشهر أو أقل) ٣خالل فترة      

  ينـزل:
  ودائع مصارف (استحقاقها األصلي  
  )  ٢,٥٩٠,٢٨٤,٩٠٥(  )  ٣,٨٤٠,٩٣٥,١٧٩(  )  ٧١٣,٨٥١,١٣١(  أقل)أشهر أو  ٣خالل فترة      

        ٢٩,٤١٢,١٢٩,١٤٨       ٢٨,٤٧٠,٧٦٥,٥٠١       ٩٣,٣٩٣,٩٢٤,٨٠٢      

  اليستخدم احتياطي الودائع لدى مصرف سورية املركزي يف أنشطة املصرف التشغيلية اليومية لذلك اليعترب جزء من النقد وما يوازي النقد.

  
 



 

 - ٥٣ -

 ذات العالقةعمليات األطراف   -٩٢

  ما يلي: األطراف ذات العالقةالشركات املرتبطة م، واملصارف الشقيقة. تتضمن أرصدة وعمليات و العليا دارةمدراء املصرف، واإل األطراف ذات العالقةتتضمن 
    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف     

    كانون األول ٣١كما يف             جملس اإلدارة وكبارأعضاء                 
    ة)دقق(م ٩٢٠١      املجموع      املسامهني وكبار املوظفني      الشركات احلليفة      الشركة األم    

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    بنود بيان الوضع املايل/ داخل امليزاينة-أ
  حسابات مدينة 

    ٤٠٥,٠٧٤,٧٨٨    ٨,٦٣١,٦٠٦,٧٢٩    -      ٢,٢٦١,٠٦٥,٠٤٢    ٦,٣٧٠,٥٤١,٦٨٧  أرصدة لدى املصارف املقربة
  )  ٣,٥١٨,٩٣٥(  )  ٢٣٨,٦٢٣,٠١٨(    -    )  ١,٣٧٢,٦٤٦(  )  ٢٣٧,٢٥٠,٣٧٢(  مؤونة مكونة على احلسابات اجلارية

    ١١,٠٠٣,٣٨٠,٩٢٣    ٢٤,٧٧٧,٥٦٣,٤١٩    -      ٨٢٣,٠٣٠,٣٢٤    ٢٣,٩٥٤,٥٣٣,٠٩٥  ودائع ألجل لدى املصارف املقربة
  )  ٦٢٣,٣٤٠,٧٣٦(  )  ١,٣٦٧,٢٩٤,٠٠٣(    -    )  ٢,٨٢٢,٤٢٢(  )  ١,٣٦٤,٤٧١,٥٨١(  ت مكونة على ودائع ألجلمؤونا

    ١١٠,٠٦٣,٥٨٠    ٢٩,٨٢٥,٨٩١    -        ٢٢,٨٦٢    ٢٩,٨٠٣,٠٢٩  فوائد مستحقة غري مقبوضة
  )  ٦,٩٢٩,٦٦٣(  )  ١,٤٧٥,٦٠٦(    -    )    ٧٨(  )  ١,٤٧٥,٥٢٨(  مؤونات مكونة على فوائد مستحقة غري حمققة

    ٣٤٣,٢٦٢,٥٧٥    -      -      -      -    هوامش بوالص واعتمادات
  )  ١,٥٣٤,٠٩١(    -      -      -      -    بوالص واعتمادات مؤونة هوامش

      ٤٩٥,٩٥٤      ٤١٧,٩٣٣      ٤١٧,٩٣٣    -      -    قروض كبار املوظفني
  ١١,٢٢٦,٩٥٤,٣٩٥    ٣١,٨٣٢,٠٢١,٣٤٥      ٤١٧,٩٣٣    ٣,٠٧٩,٩٢٣,٠٨٢    ٢٨,٧٥١,٦٨٠,٣٣٠    

  حسابات دائنة  
    ١,٩٥٤,٥٢٠,٠٠٠    -      -      -      -    حسابات املصارف

  حسابات أعضاء جملس اإلدارة 
    ٤٤,٩٣٨,٣٢٣    ٥٩,٠٣٧,٢٧٠    ٥٩,٠٣٧,٢٧٠    -      -    وكبار املوظفني وكبار املسامهني  

      ١,١٤٢,١٧٣    -      -      -      -    فوائد مستحقة غري مدفوعة
    -      -    ٢,٠٠٠,٦٠٠,٤٩٦    ٥٩,٠٣٧,٢٧٠    ٥٩,٠٣٧,٢٧٠    

  خارج امليزانيةبنود -ب
    ٥,٦٨١,٦٨٨,٤٤٥    ١٦,٢٠٧,٦٠٧,٨٢٠    -      ١٦,٢٠٠,٥٨٩,٥٧٢      ٧,٠١٨,٢٤٨  اليةممصارف كفاالت 

    -      ٢٨٧,٢٠٥,١٠٠    -      ٢٨٧,٢٠٥,١٠٠    -    فتح اعتمادات مستندية وقبوالت لالسترياد
  )  ١٩,٢٢٥,٦٢٧(  )  ١٥١,٨٤٣,٣٤١(    -    )  ١٥١,٠٧١,٤٠٢(  )   ٧٧١,٩٣٩(  اليةممصارف مؤونات كفاالت 

  ٥,٦٦٢,٤٦٢,٨١٨    ١٦,٣٤٢,٩٦٩,٥٧٩    -      ١٦,٣٣٦,٧٢٣,٢٧٠      ٦,٢٤٦,٣٠٩    



 

 - ٥٤ -

    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠املنتهية يف  أشهر ستةاللفترة     
    املنتهية يفأشهر  ستةاللفترة             وكبار دارةأعضاء جملس اإل                
  مدققة)غري ( ٩٢٠١ حزيران ٣٠    املجموع      املوظفنياملسامهني وكبار       الشركات احلليفة      الشركة األم    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

   بيان الدخلبنود -ب
    ١٣٣,٢١٤,٦٦٩      ١٤٥,٨٦٣,٥٠١      ٨,٤٥٤    ٣,٠٤٢,٤٦٧    ١٤٢,٨١٢,٥٨٠  فوائد دائنة
  )  ٣٦,٦٨٤,٥٩٥(  )  ١٢,٨٢٣,٢٦٠(  )    ١٦٥,٧٠٤(    -    )  ١٢,٦٥٧,٥٥٦(  فوائد مدينة

  ٩٦,٥٣٠,٠٧٤      ١٣٣,٠٤٠,٢٤١  )    ١٥٧,٢٥٠(    ٣,٠٤٢,٤٦٧    ١٣٠,١٥٥,٠٢٤    
  )  ٤,٧٠٨,٠١٥(  )  ٩,٩١٧,٦٠٠(    -    )  ٩,٩١٧,٦٠٠(    -    عموالت مدينة

  ٩١,٨٢٢,٠٥٩      ١٢٣,١٢٢,٦٤١  )    ١٥٧,٢٥٠(  )  ٦,٨٧٥,١٣٣(    ١٣٠,١٥٥,٠٢٤    

ئد والعموالت السارية مع الزبائن، وعمًال بقرارات جملس النقد والتسليف ذا الفوا أسعارإن مجيع التعامالت املسموحة مع األطراف ذوي العالقة تتم ضمن النشاطات االعتيادية للمصرف وباستخدام 
  اخلصوص.

  .٢٠١٩ حزيران ٣٠وكما يف  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف  %٩,٥و %٧بلغت معدالت الفوائد على القروض املمنوحة لكبار املوظفني 
  .)٢٠١٩لعام  %٣و %٢,١٥ (مقابل ٢٠٢٠ حزيران ٣٠يف  %٢,٧٥و %٠,٧٢ما بني  للدوالربلغ معدل الفائدة على الودائع لدى املصرف األم 

  تعترب مجيع التسهيالت مع األطراف ذوي العالقة عاملة وال يؤخذ هلا أي خمصصات.

  :دارةوجملس اإل التنفيذية دارةتعويضات اإل-ج

  التنفيذية العليا للمصرف: دارةفيما يلي ملخص ملنافع اإل
    )(غري مدققة حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةاللفترة       

          ٩٢٠١          ٢٠٢٠     
   ل.س.          ل.س.          

    ٣٥,٢٤٥,٣١١        ٣٧,٦٠١,٩١٦    العليا دارةرواتب اإل
    ٢٢,٩١٩,٨٧٤        ٦٠,٠٥٤,٣٦٥    مكافآت

        ٥٨,١٦٥,١٨٥        ٩٧,٦٥٦,٢٨١      

  ).٢٠١٩ حزيران ٣٠لرية سورية كما  ٢٣,٧٨٠,١٣٦(مقابل  ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف لرية سورية  ٢٦,٣٧٥,٠٠٠مبلغ  دارةتعويضات جملس اإلبلغت 



 

 

- ٥٥ -

  املخاطر إدارة  -٣٠

  :خماطر االئتمان -أ

ماين الداخلي حسب فئات التصنيف االئت )خرىاأل(بعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر  تتوزع التعرضـات االئتمانية املباشـرة
  وفق اجلدول التايل: (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف للمصرف 

  توزع التسهيالت االئتمانية املباشرة حسب درجة املخاطر:ت
          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         األوىلاملرحلة         
  اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة         اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة         اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة         
    املجموع          على مدى عمر الرصيد          على مدى عمر الرصيد         شهر ١٢على مدى         
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

   ٤إىل  ١الدرجات من 
    ٢٨,٧٩٦,٩٣٦,٣٥٥       -          -          ٢٨,٧٩٦,٩٣٦,٣٥٥    منخفضة املخاطر  

    ٢,٦٩٤,٠٤٢,٣١٦       -          ٢,٦٩٤,٠٤٢,٣١٦        -      حتت املراقبة ٧إىل  ٥الدرجات من 
    -        -          -          -      دون املستوى ٨الدرجة 
    -         -          -          -      مشكوك يف حتصيلها ٩الدرجة 
    ٨٣,٣٥٨,٢٤٨,٩٠       ٨٣,٣٥٨,٢٤٨,٩٠        -          -      ديون رديئة ١٠الدرجة 

    ٣٤,٨٤٩,٢٢٧,٥٧٩       ٣,٣٥٨,٢٤٨,٩٠٨        ٢,٦٩٤,٠٤٢,٣١٦        ٢٨,٧٩٦,٩٣٦,٣٥٥    إمجايل التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
  )  ١,٧٠٣,١٩٥,٤٨٠(  )  ١,٧٠٣,١٩٥,٤٨٠(      -          -      الفوائد املعلقة

  )  ١,٩٣٩,٨٩٢,٨١٨(  )  ٧١,٤٩٣,١٢٧,٧٨(  )  ٢٢٣,١٦٢,٠٨٠(  )  ١٢٢٣,٦٠٢,٩٥(  االئتمانية املتوقعةخمصص اخلسائر 
    ٣١,٢٠٦,١٣٩,٢٨١       ٤١١٦١,٩٢٥,٦        ٣٦٢,٤٧٠,٨٨٠,٢        ٤٠٤,٢٨,٥٧٣,٣٣٣    صايف التسهيالت االئتمانية 

وفق اجلدول  (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١االئتمانية املباشرة حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصرف كما يف  تتوزع التعرضـات
  التايل:

          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  اإلئتمانية املتوقعة اخلسائر       اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة       اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة         
    املجموع          على مدى عمر الرصيد          على مدى عمر الرصيد         شهر ١٢على مدى         
  ل.س.          ل.س.          ل.س.         ل.س.        

   ٤إىل  ١الدرجات من 
    ٢٦,٥٦٠,٠٣٨,٩٦٢       -            -          ٢٦,٥٦٠,٠٣٨,٩٦٢    منخفضة املخاطر  

    ٢,٥٤٨,٩٢٥,٩٦٧       -          ٢,٥٤٨,٩٢٥,٩٦٧        -      حتت املراقبة ٧إىل  ٥الدرجات من 
    -        -          -          -      دون املستوى ٨الدرجة 
    ٣٢٣,٥٨٥,٧٩٥       ٣٢٣,٥٨٥,٧٩٥        -          -      مشكوك يف حتصيلها ٩الدرجة 
    ٨٥٥,١,٩٠٨,٤٧٣       ٨٥٥,١,٩٠٨,٤٧٣        -          -      ديون رديئة ١٠الدرجة 

    ٣١,٣٤١,٠٢٤,٥٧٩       ٢,٢٣٢,٠٥٩,٦٥٠        ٢,٥٤٨,٩٢٥,٩٦٧      ٢٦,٥٦٠,٠٣٨,٩٦٢    إمجايل التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
  )  ١,١٠٧,١٧٠,٧٩٥(  )  ١,١٠٧,١٧٠,٧٩٥(      -          -      الفوائد املعلقة

  )  ١,١٩٨,٥٢٧,٤٢٨(  )  ٢٤٩١٤,٩٨٠,١(  )  ٤٣١٢٣,٩٦٦,٥(  )  ٦١١٥٩,٥٨٠,٧(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
    ٢٩,٠٣٥,٣٢٦,٣٥٦       ٧٣١,٢٠٩,٩٠٨        ٤٢٤,٢,٤٢٤,٩٥٩        ١٢٦,٤٠٠,٤٥٨,٢٠    صايف التسهيالت االئتمانية 



 

 - ٥٦ -

  التركز حسب القطاع االقتصادي: )١
  حسب القطاع االقتصادي: ز يف التعرضات االئتمانيةيوضح اجلدول التايل الترك

    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف       
    املجموع      خدمات      أفراد      حكومي      عقارات      جتارة      صناعة      مايل      
  ل.س.      ل.س      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      
    ٦٥,٢٧٤,١٥٠,٢٠٧    -      -      -      -      -      -      ٦٥,٢٧٤,١٥٠,٢٠٧  بنوك مركزيةأرصدة لدى 

    ٣٦,١٦٤,٨٥٧,٥٠١    -      -      -      -      -      -      ٣٦,١٦٤,٨٥٧,٥٠١  أرصدة لدى مصارف
    -      -      -      -      -      -      -      -    ات لدى مصارفإيداع

    ٣١,٢٠٦,١٣٩,٢٨١    ٤,٦١٣,٤٧٠,٠٠٤    ١٨,٢٤٤,٩٩٤    -      -      ١٢,٩١٦,٥١٩,٢٧١    ١٣,٦٥٧,٩٠٥,٠١٢    -    التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
  املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل

    ١,٢٥٢,٠٧٠,٩٠٤    -      -      -      ١,٢٥٢,٠٧٠,٩٠٤    -      -      -    اآلخرالدخل الشامل    
    ٤٩٢,٤٣١,٥٠٧    -      -      ٤٩٢,٤٣١,٥٠٧    -      -      -      -    موجودات مالية بالكلفة املطفأة

    ٢٢٠,٤٢٨,٩٣٢    -        ١٤١,٧٢٤    -      -      -      -      ٢٢٠,٢٨٧,٢٠٨  خرىاألاملوجودات 
    ٣,٧٧٧,٧٨٦,٨٤٢    -      -      -      -      -      -     ٣,٧٧٧,٧٨٦,٨٤٢  مصرف سورية املركزي وديعة جممدة لدى

    ١٣٨,٣٨٧,٨٦٥,١٧٤    ٤,٦١٣,٤٧٠,٠٠٤    ١٨,٣٨٦,٧١٨    ٤٩٢,٤٣١,٥٠٧    ١,٢٥٢,٠٧٠,٩٠٤    ١٢,٩١٦,٥١٩,٢٧١    ١٣,٦٥٧,٩٠٥,٠١٢  ١٠٥,٤٣٧,٠٨١,٧٥٨    االمجايل

  
    (مدققة) ٩٢٠١كانون األول  ٣١كما يف       
    املجموع      خدمات      أفراد      حكومي      عقارات      جتارة      صناعة      مايل      
  ل.س.      ل.س      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٢٨,٢٤٣,٤٠٨,٢٨٩    -      -      -      -      -      -     ٢٨,٢٤٣,٤٠٨,٢٨٩  أرصدة لدى بنوك مركزية
    ٦,١١٢,٠٧٣,٤٤١    -      -      -      -      -      -      ٦,١١٢,٠٧٣,٤٤١  أرصدة لدى مصارف

    ٧,٢٨١,٤١٩,٩٨٤    -      -      -      -      -      -      ٧,٢٨١,٤١٩,٩٨٤  إيداعات لدى مصارف
    ٢٩,٠٣٥,٣٢٦,٣٥٦    ٤,٩٢٧,٤٦٤,٠٧٥    ٢٠,٣٧١,٠٩٧    ١١٧,٩٨٤,١٩٨    -      ١٦,٠٠٤,٣١٣,١٥٣    ٧,٩٦٥,١٩٣,٨٣٣    -    التسهيالت اإلئتمانية املباشرة

  املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل
    ٥٠٠,٥٦٨,٣١٧    -      -      ١٠٩,٠٤٥,٨٣٨    ٣٩١,٥٢٢,٤٧٩    -      -      -    الدخل الشامل اآلخر   

    ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠    -      -      ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -    موجودات مالية بالكلفة املطفأة 
    ٢٣٠,٧٧٩,٠٧٥    -        ١٥٨,٣٥٠    ٥٤,٢٨٢,٥٤٠    ٩,٦٥٥,٩٧٩    -      -      ١٦٦,٦٨٢,٢٠٦  موجودات أخرى
    ١,٤٠٣,٥١٥,٤٦٤    -      -      -      -      -      -     ١,٤٠٣,٥١٥,٤٦٤ مصرف سورية املركزي وديعة جممدة لدى

    ٧٤,١٤٤,٠٩٠,٩٢٦    ٤,٩٢٧,٤٦٤,٠٧٥    ٢٠,٥٢٩,٤٤٧    ١,٦١٨,٣١٢,٥٧٦    ٤٠١,١٧٨,٤٥٨    ١٦,٠٠٤,٣١٣,١٥٣    ٧,٩٦٥,١٩٣,٨٣٣   ٤٣,٢٠٧,٠٩٩,٣٨٤    اإلمجايل



 

  - ٥٧ -

 .العمالت صرف أسعارو الفوائد أسعار يف التقلبات عن السوق خماطر تنشأ :السوق خماطر -ب

  .يومي بشكل بالسقوف ومقارنتها سعاراأل يف التغري مراقبة ويتم املقبولة، املخاطر لقيمة سقوف باعتماد دارةاإل جملس يقوم

  أساليب ختفيف خماطر السوق -
عن وكاالت  ةإن املراقبة الدورية املستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية واملتابعة اليومية ألخبار البنوك اليت يتعامل املصرف معها وخاصة الصادر

لعناية الالزمة يف ا التصنيف العاملية كفيلة بأن تبني قبل وقٍت كاٍف احتمالية خطٍر حمتمل احلدوث وبالتايل العمل على جتنبه. هذا باإلضافة إىل بذل
 تجتنب كافة أنواع التركزات سواء يف عمالت معينة أوبلداٍن معينة أو بنوٍك معينة وذلك وفقًا ملعايري وسقوف حمددة مسبقًا حبسب السياسا

  واالجراءات.

  خماطر السوق إدارة -
خماطر السوق كيفية التعامل مع خمتلف أنواع املخاطر السوقية اليت قد تنجم عن عمليات املصرف سواء يف  إدارةحتدد سياسات وإجراءات 

لتأكد الصرف مقابل العمالت األجنبية هذا إىل جانب ا أسعارالفوائد الدائنة أو املدينة أو تغري  أسعاراملوجودات أو يف املطلوبات وذلك عند تغري 
ة مقبولة يف كافة العمالت يف كل األوقات ومن حتقيق نسبة كفاية رأس املال كما هي حمددة من قبل مصرف سورية املستمر من توفر نسبة سيول

  املركزي.

  :الفائدة أسعارخماطر  )١(
صرف ملخاطر امل املالية، يتعرض دواتالفائدة على أرباح املصرف أو على قيمة األ أسعارالفائدة عن احتمال تأثري التغريات يف  أسعارتنجم خماطر 

الفوائد  سعارأالفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات حسب اآلجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراجعة  أسـعار
  الفوائد على املوجودات واملطلوبات. أسعارعن طريق مراجعة  هذه املخاطر إدارةفترة زمنية معينة ويقوم املصرف بيف 

الفائدة  سعارأاملوجودات واملطلوبات بدراسة خماطر  إدارةالفائدة وتقوم جلنة  أسعارساسية حل ًااملوجودات واملطلوبات حدود إدارةتتضمن سياسة 
ة عالفائدة السائدة واملتوق أسـعارمن خالل اجتماعاا الدورية ويتم دراسـة الفجوات يف اسـتحقاقات املوجودات واملطلوبات ومدى تأثرها ب

  ذا لزم األمر.ليها وتطبيق استراتيجيات التحوط إومقارنتها باحلدود املوافق ع
جوات الفوائد املخاطر ويتم مراقبة ف إدارةالفائدة من خالل استراتيجيات  أسعارقد حتدث نتيجة ارتفاع او اخنفاض ويتم احلد من أية آثار سلبية 

  ن سياسات املصرف.بشكل مستمر ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها ضم
  

  :)%٢(التغري بسعر الفائدة  الفائدة أسعارالوصف الكمي ملخاطر 

  )%٢زيادة بسعر الفائدة (
        (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف           
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    %٧٥امللكية       (األرباح واخلسائر)      التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ٤٧٣,٢٥٢,٧١٦        ٦٣١,٠٠٣,٦٢١        ٣١,٥٥٠,١٨١,٠٦٥      دوالر أمريكي  
    ٣٩,٥٣٦,٤٦٠        ٥٢,٧١٥,٢٨٠        ٢,٦٣٥,٧٦٤,٠٠٦        يورو 
       ١,٧١٧          ٢,٢٩٠          ١١٤,٤٨٩      جنيه استرليين  

 )  ٢٤١,٧٢٢,٩١٨(  )  ٣٢٢,٢٩٧,٢٢٤(  )  ١٦,١١٤,٨٦١,١٩٨(     لرية سورية  

      ٣,٩٠١          ٥,٢٠٢          ٢٦٠,٠٩٩      سويسريفرنك   



 

  - ٥٨ -

    )(مدققة ٩٢٠١كانون األول  ٣١كما يف     
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    %٧٥امللكية       (األرباح واخلسائر)      التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ١٥١,٥٢٣,٧٢٥        ٢٠٢,٠٣١,٦٣٣        ١٠,١٠١,٥٨١,٦٥٨      دوالر أمريكي  
  )  ١,٠٨٧,٠٠٠(  )  ١,٤٤٩,٣٣٣(  )  ٧٢,٤٦٦,٦٧٢(      يورو 
     ٥٣١          ٧٠٨          ٣٥,٣٨٧      جنيه استرليين  
 )  ٢٢٠,٧٨٦,٦٦١(  )  ٢٩٤,٣٨٢,٢١٥(  )  ١٤,٧١٩,١١٠,٧٣٩(    لرية سورية  
      ٣١٣          ٤١٧          ٢٠,٨٦٦      فرنك سويسري  

 

 )%٢نقص بسعر الفائدة (

    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف     
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    %٧٥امللكية       (األرباح واخلسائر)      التراكمية      العملة    
    ل.س.        ل.س.        ل.س.          
  )  ٤٧٣,٢٥٢,٧١٦(  )  ٦٣١,٠٠٣,٦٢١(      ٣١,٥٥٠,١٨١,٠٦٥      دوالر أمريكي  
  )  ٣٩,٥٣٦,٤٦٠(  )  ٥٢,٧١٥,٢٨٠(      ٢,٦٣٥,٧٦٤,٠٠٦        يورو 
 )    ١,٧١٧(  )    ٢,٢٩٠(        ١١٤,٤٨٩      جنيه استرليين  

   ٢٤١,٧٢٢,٩١٨        ٣٢٢,٢٩٧,٢٢٤    )  ١٦,١١٤,٨٦١,١٩٨(    لرية سورية  

  )    ٣,٩٠١(  )    ٥,٢٠٢(        ٢٦٠,٠٩٩      فرنك سويسري  
  

    )(مدققة ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما يف     
  حقوق حساسية      حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    %٧٥امللكية       (األرباح واخلسائر)      التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  )  ١٥١,٥٢٣,٧٢٥(  )  ٢٠٢,٠٣١,٦٣٣(      ١٠,١٠١,٥٨١,٦٥٨      دوالر أمريكي  
      ١,٠٨٧,٠٠٠        ١,٤٤٩,٣٣٣    )  ٧٢,٤٦٦,٦٧٢(      يورو 
 )    ٥٣١(  )    ٧٠٨(        ٣٥,٣٨٧      جنيه استرليين  
     ٢٢٠,٧٨٦,٦٦١        ٢٩٤,٣٨٢,٢١٥    )  ١٤,٧١٩,١١٠,٧٣٩(      سوريةلرية   
  )    ٣١٣(  )    ٤١٧(        ٢٠,٨٦٦      فرنك سويسري  

  :الصرف أسعار) خماطر ٢(
  صرف العمالت األجنبية. أسعاراملالية بسبب التغريات يف  دواتتتمثل خماطر العمالت بتغري قيمة األ

تم املصرف بوضع حدود ملراكز العمالت، ويتم مراقبة املركز بشكل يومي لي إدارةيعترب املصرف اللرية السورية العملة الرئيسية له، ويقوم جملس 
  التأكد من عدم جتاوز املستويات املحددة.

  .الصرف سعارأال حدوث تغري معقول يف يقوم املصرف بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف األرباح واخلسائر يف ح



 

  - ٥٩ -

 ) يف سعر الصرف%١٠زيادة (

    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف     
  األثر على حقوق          األثر على األرباح         مركز            
    امللكية          واخلسائر         القطع        العملة    
  ل.س.          ل.س.         ل.س.            
    ٣,٦٥٣,٩١٠,٥٨١        ٣,٦٥٩,٨٣٩,٦٥٤        ٣٦,٥٩٨,٣٩٦,٥٤٢      دوالر أمريكي  
  )  ١٠,٠٧٦,٧٨١(  )  ١٣,٤٣٥,٧٠٨(  )  ١٣٤,٣٥٧,٠٨٠  (      يورو  
      ١٥,٧٣٦          ٢٠,٩٨١          ٢٠٩,٨١٠      جنيه استرليين 
      ١٨,٧٨١          ٢٥,٠٤١          ٢٥٠,٤٠٧      فرنك سويسري  
    ٤,٠٠٤,١٧١        ٥,٣٣٨,٨٩٥        ٥٣,٣٨٨,٩٥١      أخرىعمالت  

  
    )(مدققة ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما يف     
  األثر على حقوق          األثر على األرباح         مركز            
    امللكية          واخلسائر         القطع        العملة    
  ل.س.          ل.س.         ل.س.            
    ١,٢٥٧,٦٢٥,٤٤٤        ١,٢٥٨,٧٠٤,٥٦٢        ١٢,٥٨٧,٠٤٥,٦٢٤      دوالر أمريكي  
  )    ٣٢٥,٧٩٥(  )    ٤٣٤,٣٩٣(  )  ٤,٣٤٣,٩٣١(      يورو  
      ٥,٨٧١          ٧,٨٢٨          ٧٨,٢٧٦      جنيه استرليين 
      ١,٥٦٥          ٢,٠٨٧         ٢٠,٨٦٦      فرنك سويسري  
      ١,٤٤٩,٥٧٩        ١,٩٣٢,٧٧٢        ١٩,٣٢٧,٧١٥      عمالت أخرى 

  
  ) يف سعر الصرف%١٠نقص (

    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف     
  األثر على حقوق          األثر على األرباح         مركز            
    امللكية          واخلسائر         القطع        العملة    
  ل.س.          ل.س.         ل.س.            
  )  ٣,٦٥٣,٩١٠,٥٨١(  )  ٣,٦٥٩,٨٣٩,٦٥٤(      ٣٦,٥٩٨,٣٩٦,٥٤٢      دوالر أمريكي  
      ١٠,٠٧٦,٧٨١        ١٣,٤٣٥,٧٠٨    )  ١٣٤,٣٥٧,٠٨٠  (      يورو  
  )    ١٥,٧٣٦(  )    ٢٠,٩٨١(        ٢٠٩,٨١٠      جنيه استرليين 
  )    ١٨,٧٨١(  )    ٢٥,٠٤١(        ٢٥٠,٤٠٧      فرنك سويسري  
  )  ٤,٠٠٤,١٧١(  )  ٥,٣٣٨,٨٩٥(      ٥٣,٣٨٨,٩٥١      عمالت أخرى 

    



 

  - ٦٠ -

    (مدققة) ٩٢٠١كانون األول  ٣١كما يف     
  األثر على حقوق          األثر على األرباح         مركز            
    امللكية          واخلسائر         القطع        العملة    
  ل.س.          ل.س.         ل.س.            
  )  ١,٢٥٧,٦٢٥,٤٤٤(  )  ١,٢٥٨,٧٠٤,٥٦٢(      ١٢,٥٨٧,٠٤٥,٦٢٤      دوالر أمريكي  
      ٣٢٥,٧٩٥          ٤٣٤,٣٩٣    )  ٤,٣٤٣,٩٣١(      يورو  
  )    ٥,٨٧١(  )    ٧,٨٢٨(        ٧٨,٢٧٦      جنيه استرليين 
  )    ١,٥٦٥(  )    ٢,٠٨٧(       ٢٠,٨٦٦      فرنك سويسري  
  )  ١,٤٤٩,٥٧٩(  )  ١,٩٣٢,٧٧٢(      ١٩,٣٢٧,٧١٥      عمالت أخرى 

  
 التحليل القطاعي  -١٣

  :قطاعات أعمال املصرف . معلومات عنأ

  الرئيسية التالية : عمالاألمن خالل قطاعات ألغراض إدارية يتم تنظيم املصرف 
    األفرادحسابات  -
  حسابات املؤسسات  -
     اخلزينة  -

  :طاعات أعمال املصرففيما يلي معلومات عن ق
    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠ املنتهية يف أشهر ستةالفترة     
    املجموع      أخرى      اخلزينة      املؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ٢٦,٤٢٤,٦٠٨,٦٩٨    -    ٢٥,٠٧١,٩٧٨,٠٠٥    ١,٩٢٨,٧٩٣,٩١٣  )  ٥٧٦,١٦٣,٢٢٠(    إمجايل الدخل التشغيلي  
  )  ٩٧٤٥,٤٨٥,١٣(    -    )  ٦٨١,٦٢٦,٤٦(  )  ٦٦٢,٣٣١,٧٩٨(  )  ١,٥٢٦,٨٧٥(  مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية   

    ٩٢٥,٦٧٩,١٢٣,٥٥    -    ٣٩٢٤,٩٩٠,٣٥١,٥    ١,٢٦٦,٤٦٢,١١٥  )  ٥٥٧٧,٦٩٠,٠٩(    نتائج أعمال القطاع  
  )  ٢٢٢١,٠٠٤,١٠٦,(  )  ١,٠٠٤,١٠٦,٢٢٢(    -      -      -    مصاريف غري موزعة على القطاعات  
 ٢٤,٦٧٥,٠١٧,٣٣٧    -      -      -      -      بح قبل الضرائبالر   

  )  ٤٤٣,٠٥٤,٤٣٧(    -      -      -      -      مصروف ضريبة الدخل   

    ٨٩٤,٩٦٢,٢٣٧,٢٤    -      -      -      -      ةصايف ربح الفتر  
  

    (غري مدققة) ٢٠١٩حزيران  ٣٠املنتهية يف  الستة أشهرفترة     
    املجموع      أخرى      اخلزينة      املؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ٢,٢٩٧,٢٨٢,٦٠٦    -      ٥٤١,٠٨٥,٠٧٣    ٢,٣٠٧,٥٣٣,٣٦٠  )  ٥٥١,٣٣٥,٨٢٧(    إمجايل الدخل التشغيلي  
    ٤٥٥,٩١٣,٠٠٢    -    )  ١٦,٠١٢,٢٤٠(    ٤٤٣,٧٩٨,٤٩٨    ٢٨,١٢٦,٧٤٤  مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية   

    ٢,٧٥٣,١٩٥,٦٠٨    -      ٥٢٥,٠٧٢,٨٣٣    ٢,٧٥١,٣٣١,٨٥٨  )  ٥٢٣,٢٠٩,٠٨٣(    نتائج أعمال القطاع  
  )  ٧٦٦,٣٧٧,٢٣٧(  )  ٧٦٦,٣٧٧,٢٣٧(    -      -      -    مصاريف غري موزعة على القطاعات  
   ١,٩٨٦,٨١٨,٣٧١    -      -      -      -      بح قبل الضرائبالر   

  )  ٤٣٦,٧٣٣,٢٨٧(    -      -      -      -      مصروف ضريبة الدخل   

    ١,٥٥٠,٠٨٥,٠٨٤    -      -      -      -      فترةصايف ربح ال  



 

  - ٦١ -

    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف     
    املجموع      أخرى      اخلزينة      املؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ١٣٨,٦٥٩,٩٩٣,٤٣٥    -      ١٠٥,٧٠٩,٢١٠,٠١٨    ٣٢,٩٣٢,٣٩٦,٦٩٨    ١٨,٣٨٦,٧١٩    موجودات القطاع  
    ١٨,٨٦٧,٥٣٠,١٠    ١٨,٨٦٧,٥٣٠,١٠    -      -      -    غري موزعة على القطاعات موجودات  

    ٦١٤٧,٥٢٧,٥٢٣,٥٣    ١٨,٨٦٧,٥٣٠,١٠  ١٠٥,٧٠٩,٢١٠,٠١٨   ٨٣٢,٩٣٢,٣٩٦,٦٩    ٩١٨,٣٨٦,٧١    جمموع املوجودات  

    ١٠٤,٩٩٣,٠٥٤,٠٢٩    -      ٧١٣,٨٥١,١٣١   ١٩,١٧٩,٢٦٦,٧٥٨    ٨٥,٠٩٩,٩٣٦,١٤٠    مطلوبات القطاع  
    ٠٧٤,٦٨٦,٧٧٠,٣    ٠٧٤,٦٨٦,٧٧٠,٣    -      -      -    موزعة على القطاعاتمطلوبات غري   

    ١٠٣,٧٤٠,٧٦٣,١٠٨    ٠٧٤,٦٨٦,٧٧٠,٣    ٧١٣,٨٥١,١٣١    ١٩,١٧٩,٢٦٦,٧٥٨    ٨٥,٠٩٩,٩٣٦,١٤٠    جمموع املطلوبات  
    ٣٩٩,٣٥٤,٤٦٦    -      -      -      -      مصاريف رأمسالية  
  ١٢١,٩٠٥,٦٢٢  )  ٢١,١٤٨,٧٢٧(    -      -      -      استهالكات وإطفاءات  
  

    (مدققة) ٩٢٠١ كانون األول ٣١كما يف     
    املجموع      أخرى      اخلزينة      املؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
   ٧٥,٨٩٤,٢٤٧,٢٠٦    -    ٤٤,٩٥٧,٢٥٥,٦٦٤    ٣٠,٩١٦,٤٦٢,٠٩٥    ٢٠,٥٢٩,٤٤٧    موجودات القطاع  
    ٥٦,٠٥٢,٠٤٦,٢٨    ٥٦,٠٥٢,٠٤٦,٢٨    -      -      -    القطاعاتموجودات غري موزعة على   
   ٨١,٩٤٦,٢٩٣,٤٩١    ٥٦,٠٥٢,٠٤٦,٢٨  ٤٤٤,٩٥٧,٢٥٥,٦٦    ٣٠,٩١٦,٤٦٢,٠٩٥    ٢٠,٥٢٩,٤٤٧    جمموع املوجودات  
    ٦٥,٣٦٧,٨٤٨,٧٦١    -    ٢,٨٣٧,١٣٨,١٩٥    ٣٤,٧٤٢,٣٠١,١٧٩    ٢٧,٧٨٨,٤٠٩,٣٨٧    مطلوبات القطاع  
    ٢,١٣١,٢٦٢,٦١٣    ٢,١٣١,٢٦٢,٦١٣    -      -      -    القطاعاتمطلوبات غري موزعة على   
    ٦٧,٤٩٩,١١١,٣٧٤    ٢,١٣١,٢٦٢,٦١٣    ٢,٨٣٧,١٣٨,١٩٥    ٣٤,٧٤٢,٣٠١,١٧٩    ٢٧,٧٨٨,٤٠٩,٣٨٧    جمموع املطلوبات  
   ١,٦١٤,٩٠٤,٣٣٠    -      -      -      -      مصاريف رأمسالية  
    ٢٧٧,٦٩٩,٤٤٧  )  ٣٤,٠٨٦,١٠١(    -      -      -      استهالكات وإطفاءات  

  التوزيع اجلغرايف:. معلومات ب
 لديه فروع أو مسامهات يف اخلارج.  ميارس املصرف نشاطه بشكل رئيسي يف القطر وال يوجد

  :املصرفالتوزيع اجلغرايف ألعمال  اإليضاحميثل هذا 
    (غري مدققة) ٢٠٢٠ حزيران ٣٠كما يف     
    املجموع      سوريةخارج       سوريةداخل     
    ل.س.      ل.س.      ل.س.    

    ٢٦,٤٢٤,٦٠٨,٦٩٨    ١٢٢,٩٨٧,٩٩٨    ٢٦,٣٠١,٦٢٠,٧٠٠  إمجايل الدخل التشغيلي
    ١٤٧,٥٢٧,٥٢٣,٥٣٦    ٣٣,٥٩٢,٧٥٠,٧٦٤    ١١٣,٩٣٤,٧٧٢,٧٧٢  جمموع املوجودات

    ٣٩٩,٣٥٤,٤٦٦    -      ٣٩٩,٣٥٤,٤٦٦    املصروفات الرأمسالية
 

    (غري مدققة) ٩٢٠١ حزيران ٣٠كما يف     
    املجموع      خارج سورية      سوريةداخل     
    ل.س.      ل.س.      ل.س.    

    ٢,٢٩٧,٢٨٢,٦٠٦    ١٩١,٣٥٩,٠٤٢    ٢,١٠٥,٩٢٣,٥٦٤    إمجايل الدخل التشغيلي
    ٨٥,٧٩٢,٧٢٥,٠٩٩    ١٥,٣٩٩,٢٥٦,٣٤٨    ٧٠,٣٩٣,٤٦٨,٧٥١    جمموع املوجودات

    ٣٠٤,٥٥٩,٧٩٣    -      ٣٠٤,٥٥٩,٧٩٣    املصروفات الرأمسالية



 

  - ٦٢ -

  رأس املال إدارة  -٢٣
لصادرة س املال من خالل النسب اأنشطته املختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية رأس مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت تالزم أحيافظ املصرف على ر

  مبوجب مقررات بازل الدولية واليت يتم تبنيها من خالل مصرف سورية املركزي. 
  حسب تعليمات مصرف سورية املركزي  %٨والبالغة  س املالأدىن ملتطلبات كفاية رملحافظة على معدالت تفوق احلد األيلتزم املصرف با

  تلك التركزات.س املال التنظيمي كمؤشر لأيراعي كافة النسب املتعلقة بالتركزات االئتمانية واليت تستخدم ر ا)، كمحسب جلنة بازل الدولية %٨(
ته، ودف ظروف االقتصادية ووصف املخاطر يف أنشطس ماله وجيري تعديالت عليه يف ضوء التغريات اليت تطرأ على الأيدير املصرف هيكلية ر

قد يقرر املصرف توزيع أرباح نقدية أو تدوير أرباحه أو رمسلتها ويراعي املصرف  وحني حتقيق أرباح املحافظة أو التعديل على هيكل رأس املال
  :البند ما يلييتضمن هذا لدى اختاذه قرار بتوزيع األرباح تعليمات السلطات الرقابية ذا اخلصوص. 

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

      ٢,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠       ٢,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠    رأس املال املكتتب به واملدفوع 
      ٦٦٢,١٤٨,٦٦٠       ٦٦٢,١٤٨,٦٦٠    االحتياطي القانوين
      ٥٩١,٥٩٩,١٦٠       ٥٩١,٥٩٩,١٦٠    االحتياطي اخلاص

      ١,٥٩٥,٥٨٦,٧٩٨       ١,٥٩٥,٥٨٦,٧٩٨    حمققة  دورةأرباح م
      ٨,٨٩٠,٩٥٤,٥٥٣       ٨,٨٩٠,٩٥٤,٥٥٣    غري حمققة * دورةأرباح م

  خسائر غري حمققة ملوجودات مالية بالقيمة العادلة من
  )  ٤٣,١٠٧,٠٥٤  (     -      خالل الدخل الشامل اآلخر   

    -         ٢٣,٧٤٢,٧١٣,٧٨٠    تقييم مركز القطع البنيوي األرباح الناجتة عن
  )  ٩,٣٩٩,٧٤٧  (  )  ١٣,٢٥٧,٠٦٨  (  صايف املوجودات الثابتة غري ملموسة

      ١٤,٤٣٧,٧٨٢,٣٧٠       ٨٨٣,٥٣٨,٢١٩,٧٤    صايف األموال اخلاصة األساسية
  بنود رأس املال املساعد:

  صايف األرباح غري املحققة عن االستثمارات يف
    -         ١٧,٧٦٥,٦٨٤    منها %٥٠موجودات مالية بالقيمة العادلة بعد خصم    

      ٦٥٠,٥٩٠,٠٠٠       ٦٨٨,١٥٩,٠٦١١,    خمصصات لقاء اخلسائر االئتمانية املتوقعة
      ٦٥٠,٥٩٠,٠٠٠        ١,٠٧٨,٩٢٥,٣٧٢     األموال اخلاصة املساعدة

      ١٥,٠٨٨,٣٧٢,٣٧٠       ٥٣٩,٢٩٨,٦٧١,٢٥    صايف األموال اخلاصة (رأس املال التنظيمي)
      ٥٢,٠٤٧,١٩٦,٦٥٠       ٨٤,٨٩٢,٧٧٥,٠٣٣    جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر 

      ٤١٢,٧٨٠,٢٤٨       ٩٣١,٩٢٧,٥٢٠    حسابات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر
  )  ٤١,٤٧٣,٠٠٠  (     ٢٨٥,٣٥٧,٠٠٠    خماطر السوق

      ٢,٢٢٧,٣١٦,١٠٢       ٢,٢٢٧,٣١٦,١٠٢    املخاطر التشغيلية
      ٠٠٠٥٤,٦٤٥,٨٢٠,       ٥٨٨,٣٣٧,٣٧٥,٦٥    املوجودات وااللتزامات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر جمموع

      %٢٧,٦١         %٤٤,٤٩      نسبة كفاية رأس املال (%)
      %٢٦,٤٢         %٤٣,٢٧      نسبة كفاية رأس املال األساسي (%)

      %٩٩,٩٣         %٩٨,٦٠      نسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل حقوق امللكية



 

  - ٦٣ -

/م ن) يتم االعتراف باملخصصات املكونة لقاء اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتعرضات املصنفة ضمن ٤مبوجب قرار جملس النقد التسليف رقم ( *
افًا إليها ضاملرحلتني األوىل والثانية ضمن األموال اخلاصة املساندة، وذلك على أال تتجاوز قيمة املخصصات املعترف ا ضمن هذه األموال، م

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

مع  %٨جيب أن التقل نسبة كفاية رأس املال عن  ٢٠٠٧كانون الثاين  ٢٤تاريخ  ٤/م ن/ ب  ٢٥٣بناًء على قرار جملس النقد والتسليف رقم 
  مراعاة النسب املتعلقة بالتركزات االئتمانية واليت تستخدم رأس املال التنظيمي كمؤشر هلا.

، والذي تضمن تعديل املادة الثامنة من قرار جملس النقد ٢٠١٤شباط  ٢٦تاريخ  ٤/م ن/ب١٠٨٨صـدر قرار جملس النقد والتسـليف رقم   *
حبيث يتم إدراج فروقات تقييم القطع البنيوي غري املحققة ضمن األموال اخلاصة  ٢٠٠٨شباط  ٤تاريخ  ١/م ن / ب ٣٦٢والتسـليف رقم 

  . ٢٠٠٧لعام  ٤/م ن/ب ٢٥٣والتسليف رقم األساسية ألغراض احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات قرار جملس النقد 
  
  تزامات حمتملةلارتباطات وا  -٣٣

 يتكون هذا البند ممايلي:

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

  والتزامات إئتمانية إرتباطات
  كفاالت زبائن:

      ٤٩,١٧٣,٠٠٠       ٢٨,٦٠٠,٠٠٠    تأمينات أولية  
      ٧١٠,٩٤٤,٨٠٩       ٣,٠٢٢,٢٣٩,٩٧٦    حسن تنفيذ  
      ١٤٥,٢٤٠,٨٩١       ٤٣٧٢,٥٤٨,٩٣    أخرى  
      ٩٠٥,٣٥٨,٧٠٠       ٣,٤٢٣,٣٨٨,٩١٠      

      ٥,٦٨١,٦٨٨,٤٤٥       ١٦,٢٠٧,٦٠٧,٨١٩    كفاالت بنوك
      ٣٤٣,٢٦٢,٥٧٥       -      لالسترياد اعتمادات مستندية

      ٤,٣١٧,٧٣١,٣٤٥       ٤٠٠,٤٨١,٩٩٠    سقوف تسهيالت ائتمانية غري مستعملة

      ١١,٢٤٨,٠٤١,٠٦٥       ٩٢٠,٠٣١,٤٧٨,٧١      
 

 الحقة أحداث  -٣٤

 وقدره مببلغ املدورة األرباح رصيد ضم جزء من طريق عن مال املصرف رأس زيادة قررتو العادية العامة اهليئة عقدت ،٢٠٢٠ وزمت ٨ بتاريخ
 على موزع سورية لرية ٤,١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ الزيادة مبلغ بعد صرفامل رأمسال ليصبح املال، رأس إىل سورية ريةل ١,٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠

حاليني  مملوكني سهمني لكل منحة سهم بواقع جمانًا النامجة األسهم وتوزيع الواحد للسهم سورية لرية ١٠٠ إمسية بقيمة سهم ٤١,٢٥٠,٠٠٠
  . الرقابية اجلهات موافقة على احلصول بعد لذلك، وذلك من النظام األساسي تبعًا /٦/وتعديل املادة رقم 

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


