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  ش.م.م.ع.  سوريةبنك عوده 
  إيضاحات حول املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة

  ٢٠٢٠آذار  ٣١املنتهية يف  أشهر ثالثةاللفترة 
  (غري مدققة)

    
  

  عامة معلومات  -١

)، وبناًء على ١٤٤٥٦مبوجب السجل التجاري رقم ( ٢٠٠٥آب  ٣٠ تأسيس بنك عوده سورية ش.م.م.ع (البنك) كشركة مسامهة مغفلة يف مت
لعام  ٢٨ومبوجب قانون املصارف اخلاصة رقم  ٢٠٠٥أيلول  ١٣سورية املركزي بتاريخ  مصرف إدارة/ل أ الصادر عن جلنة ٧٠٣القرار رقم 

٢٠٠١.  

  سورية. –ًا خاصًا. اختذ البنك مركزًا رئيسيًا له يف دمشق مصرفبوصفه  ١٢ك لدى مفوضية احلكومة حتت رقم سجل البن

ألف لرية سورية للسهم الواحد، وقد مت زيادة رأس  إمسيةمليون سهم بقيمة  ٢,٥إىل  مليار لرية سورية موزع ٢,٥تأسس البنك برأمسال مقداره 
ليصبح مخسة مليارات وثالمثائة ومخسون  ٢٠١٠حزيران  ٢١يف أخرى  مخسة مليارات لرية سورية وزيادةىل إ ليصل ٢٠٠٩آب  ٢٠املال بتاريخ 

مخسة مليارات وسبعمائة وأربع وعشرون مليون ومخسمائة ألف إىل  ليصل ٢٠١١حزيران  ١مليون لرية سورية، كما متت زيادة رأس املال بتاريخ 
  لرية سورية.

  لرية سورية وذلك مبا يتفق مع أحكام املادة  ١,٠٠٠لرية سورية بدًال من  ١٠٠للسهم لتصبح  مسيةتعديل القيمة اإلمت  ٢٠١٢حزيران  ٦بتاريخ 
 ٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠ليصبح رأس مال البنك والبالغ  ٢٠١١شباط  ١٤/ تاريخ  ٢٩/ من قانون الشركات الصادر باملرسوم التشريعي رقم /  ٩١/ 

  لرية سورية للسهم الواحد. ١٠٠ إمسيةسهم بقيمة  ٥٧,٢٤٥,٠٠٠لرية سورية موزعًا على 

فرع مرخص، علمًا بأنه يوجد فرع واحد  ١٨ية واملالية من خالل مركزه وفروعه داخل اجلمهورية وعددها صرفيقوم البنك بتقدمي مجيع األعمال امل
  بعد احلصول على املوافقات الالزمة. ٢٠١٩ول ليأ ١يقة بتاريخ ر، وقد مت إغالق فرع احلمازال قيد اإلجناز ومل يبدأ بتقدمي اخلدمات

وهي فرع  صرفع لدى امليف ثالثة فرو نتيجة للظروف االستثنائية اليت تشهدها بعض املناطق يف اجلمهورية العربية السورية، مت إيقاف العمل مؤقتًا
وال الظروف حلني ز سورية املركزي على إيقافهم مؤقتًا مصرفسوق اإلنتاج حبلب وفرع درعا وفرع القامشلي، وذلك بعد احلصول على موافقة 

  اخلدمة. إىل  االستثنائية لتعود بعدها

  إن أسهم البنك مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية.

  يف رأمسال البنك. %٤٧تساهم جمموعة عوده ش.م.ل بنسبة 

حدودة املسؤولية واملسجلة يف السجل التجاري حتت رقم امل كابيتال تراست أهلييف شركة  %٩٩,٩٩بنسبة  يساهم بنك عوده سورية ش.م.م.ع
  .٢٠٠٩كانون الثاين  ٢٧بتاريخ  ١٥٦٦٣

  .٢٠٢٠متوز  ٢٨مبوافقة جملس اإلدارة بتاريخ  ٢٠٢٠ آذار ٣١كما يف للمصرف  املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزةمتت املوافقة على إصدار 
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 تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية    -٢

لبيانات املالية املوحدة اك اليت اتبعت يف إعداد تلمتفقة مع جزة حلية املورامل املوحدة املالية علوماتتبعة يف إعداد اململإن السياسات املحاسبية ا
دون أن يكون هلا  ٢٠٢٠كانون الثاين  ١من  عتبارًاالتعديالت التالية اق طبيبت صرفامل، قام ٢٠١٩كانون األول  ٣١للسنة املالية املنتهية يف 

  :أي تأثري

  ." ألعمالا " تعريف )٣تعديالت على معيار التقارير املالية الدويل رقم (

، " الماندماج األع" ) ٣ر املالية الدويل رقم (يارتقيف معيار ال " األعمال" يف ر املحاسبة الدولية تعديالت على تعريأصدر جملس معاي
م ال. توضح ا " ألعمال" اعليها ينطبق عليها تعريف  حوذوجودات املستاملوملساعدة املنشأت على حتديد ما إذا كانت جمموعة األنشطة 

عناصر ال اي ى استبدللسوق قادرين عا أعمال غي تقييم ما إذا كان املشاركون يفتل كما يالت احلد األدىن ملتطلبات األعمال،دهذه التع
فات يرعليها جوهرية، وتضيق تع ستحوذت على تقييم ما إذا كانت العملية املآدة، وتضيف توجيهات ملساعدة املنشأعمال غري موجو

  اختياري.بشكل يمة العادلة قبار تركز التدخال اخإخرجات، وامل األعمال و

حواذها يف أو خ استيكون تارياليت  و ستحواذ على األصوليت تكون إما اندماج األعمال أو الاملعامالت ا لىجيب تطبيق التعديالت ع
إعادة النظر يف هذه  صرفامل لى. وبالتايل، ال يتعني ع٢٠٢٠كانون الثاين  ١ أو بعد يفاليت تبدأ و بالغ سنوية إ ةبعد بداية أول فتر

  اإلفصاح عنها.ت سابقة. يسمح بالتطبيق املبكر هلذه التعديالت وجيب ااملعامالت اليت حدثت يف فتر

ن تطبيق إيق األويل، فبتطخ اليحتدث عند أو بعد تار يتى الراملعامالت أو األحداث األخ لىع مستقبليألن التعديالت تطبق بأثر  ًانظر 
  .صرفلن ينتج عنه أثر على امل م املاليةائالقو لىهذه التعديالت ع

  )٧قم (رية الدويل ال) ومعيار التقارير امل٩رقم (ويل ى معيار التقارير املالية الدلدة عفائتعديل معدالت ال

ات ليد من عمدل عشمت ٧ومعيار التقارير املالية الدويل رقم  ٩دة ملعيار التقارير املالية الدويل رقم فائإن تعديالت معايري معدالت ال
عالقة التحوط إذا أدى أثرتدة. تئافالت الدر بتعديل معايري معشل مباشك تتأثر بليتاءات اليت تنطبق على مجيع عالقات التحوط افاإلع

اة التحوط. نتيجة دىل املعيار، لبند التحوط أو أإو حجم التدفقات النقدية املستندة / أ ن توقيت وشأن بقم التيدىل حالة من عإالتعديل 
التحوط،  املعيار، لبند التحوط او أداةأو حجم التدفقات النقدية املستندة إىل /  ن حول توقيت وقتي هلذا التعديل، قد يكون هناك عدم

ن فيما ققد يؤدي ذلك إىل عدم التي ).RFR(دة خايل من املخاطر فائدة احلايل بسعر فائبدال معيار معدل التخالل الفترة السابقة الس
  ن تكون عالقة التحوط فعالة للغاية.أتوقع ملكانت املعاملة املتوقعة حمتملة للغاية وما إذا كان من اإذا 

 يلدة احلافائالعر سني قبل استبدال معيار قترة عدم اليفموقتة واليت متكن حماسبة التحوط من االستمرار خالل  إعفاءاتالتعديالت توفر 
  ).RFR(دة خال من املخاطر فائبسعر 

جعي. ر أثرب التطبيقاملبكر. ويتم بالتطبيق اح ممع الس ٢٠٢٠كانون الثاين  ١بعد و أ يف أية اليت تبدلترات املافال لىع التعديالتري تس
جارب عالقات حتوط باالستفادة من التي أميكن تعيني وال ، التطبيقعند  ًاقمسبها ئاغإلالقات حتوط مت عأي إال أنه ال ميكن إعادة 

  ة.قالساب

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

  الدولية.
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إاء حلد الذي يتطلب ا إىل عالقات التحوطعلى التعديل ال يؤثر عن بكر للتعديالت حيث أن عدم التيقن الناشئ بالتطبيق امل صرفمل يقم امل
  العالقة.

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

ويل رقم دومعيار املحاسبة ال ة "عرض القوائم املالي" ) ١ املحاسبة الدولية تعديالت على معيار املحاسبة الدويل رقم (يريدر جملس معاصأ
 كافةري ضمن املعاي " جوهري"  هوف ما ي، لتوحيد تعر" واألخطاء املحاسبية تقديراتيف ال والتغييراتالسياسات املحاسبية " ) ٨(

 إخفائها، أوا فها أوإغفاهلذح عن جاملعلومات تعترب جوهرية إذا نت أنف اجلديد على يتعرلعريف. ينص اتوتوضيح جوانب معينة من ال

املالية،  القوائم كتلاس سض العامة على أراغألئم املالية لاوقستخدمون األساسيون للت اليت يتخذها املاررقتأثري بشكل معقول على ال
  ليت توفر معلومات مالية حمددة حول املنشأة.او

ء اسو إىل تقييم ما إذا كانت املعلومات، صرفحتاج امليو أمهية املعلومات أو كليهما. سأستعتمد على طبيعة  " اجلوهرية"  أنتوضح التعديالت 
 يقومر ان عند تطبيق التعديالت يف وقت مبك صرفالية. جيب على اململم اقوائجوهرية يف سياق ال أخرى،ك مع معلومات ارتو باالشأي ردبشكل ف

  فصاح عنها.إلتطبيقها بأثر مستقبلي واب

 .املرحلية املوجزة للمصرفية املوحدة لاملاعلومات على امل أثر " ي" جوهرف ما هو ريكون للتعديالت على تعين أمن غري املتوقع 

  
   السياسات املحاسبية  -٣

  إعداد املعلومات املالية والسياسات املحاسبية

  . إن أهم السياسات املحاسبية املطبقة هي مذكورة أدناه

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

 صرفائج أعمال املكما أن نت ،املالية السنويةإن املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للبيانات 
  .٢٠٢٠كانون األول  ٣١(غري مدققة) ال متثل بالضرورة مؤشرًا على النتائج املتوقعة للسنة املنتهية يف  ٢٠٢٠آذار  ٣١املنتهية يف  أشهر ثالثةاللفترة 

املالية اليت يتم تقييمها  املوجودات املالية ومشتقات األدوات بعض وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء املرحلية املوجزةمت إعداد املعلومات املالية املوحدة 
  . بتاريخ املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة القيمة العادلةأساس على 

مبوجب  حلية املوجزةاملرمت تصنيف احلسـابات يف املوجودات واملطلـوبات حسب طبيعـة كل منها وجـرى تبويبها يف املعلومات املالية املوحدة 
  ترتيب تقريبـي تبعًا لسيولتها النسبية.

  وعملة االقتصاد. لية للمصرف،العملة التشغي وهي باللرية السورية (ل.س.)، املرحلية املوجزةاملوحدة تظهر املعلومات املالية 

آذار  ٣١ كما يف تشمل املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة على املعلومات املالية املرحلية لبنك عوده سورية ش.م.م.ع. والشركة التابعة
٢٠٢٠.  
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  التوحيد أسس  )أ(

 لمصرفل املرحلية املوجزة املالية علوماتتتضمن املمسامهة مغفلة عامة  شركة -لبنك عوده سورية  املرحلية املوجزة املالية املوحدة علوماتاملن إ
  املصرف.لسيطرة والشركة اخلاضعة 

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

يريات على أن هناك تغإىل  ال على الشركة املستثمر فيها إذا كانت احلقائق والظروف تشريأو  سيطريقد  كان بإعادة تقدير ما إذا املصرفقوم ي
  .أكثر من العناصر الثالثة من السيطرة املذكورة أعالهأو  واحد

كانت حقوق  ذاإأغلبية حقوق التصويت للشركة املستثمر فيها، فقد يكون لديه السلطة على الشركة املستثمر فيها  املصرفلك ميعندما ال 
ق والظروف ذات الصلة عترب املصرف مجيع احلقائي. القدرة العملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة املستثمر فيها مبفرده التصويت كافية لتعطيه

  :ال، مبا يف ذلكأو  حقوق التصويت للمصرف يف الشركة املستثمر فيها تكفي لتعطيه القوة تكانيف تقييم ما إذا 
  سهم أصحاب األصوات األخرى؛أحلقوق التصويت بالنسبة حلجم وتوزيع  املصرفحجم امتالك 
  ا حيحقوق التصويت املحتملة اليت األطراف األخرى؛أو  ، وأصحاب األصوات األخرىاملصرفتفظ 
 احلقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى ؛ و 
 القيام ىل إ ليس لديه، القدرة احلالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة عندما حتتاجأو  لديه، املصرفأن إىل  ي وقائع وظروف إضافية تشريأ

  .بالقرارات املناسبة، مبا يف ذلك أمناط التصويت يف اجتماعات املسامهني السابقة

عباء أوإيرادات  تدرج .قد املصرف السيطرة على الشركة التابعةيفسيطر املصرف على الشركة التابعة ويتوقف عندما ييبدأ توحيد شركة تابعة عندما 
  .لتابعةالسيطرة حىت تاريخ فقدانه السيطرة على الشركة ا املصرفمن تاريخ كسب  املباعة خالل السنة يف بيان الدخلأو  الشركة التابعة املشتراة

 رباحن األإ. باشرةغري مأو  مباشرة املصرفلكها مياخلسارة وصايف موجودات الشركات التابعة اليت ال أو  احلقوق غري املسيطرة متثل اجلزء من الربح
م واحلقوق غري املسيطرة حىت ولو نتج عن ذلك عجز يف رصيد احلقوق ألاخلسائر وكل عنصر يف الدخل الشامل اآلخر هو عائد ملسامهي الشركة اأو 

  :القيام مبا يلي ليهعلى شركة تابعة، عندئذ جيب ع ذا فقد املصرف السيطرةإيتم تعديل البيانات املالية للشركة التابعة . قتضاءغري املسيطرة عند اإل
 الشركة التابعة؛ومطلوبات ) مبا يف ذلك الشهرة(االعتراف مبوجودات  إلغاء 
 عتراف باملبلغ ألي حصص غري مسيطرة؛اإل إلغاء 
 ؛لكيةجنبية الظاهر ضمن حقوق املأحتياطي فروقات حتويل عمالت اعتراف باإل إلغاء 
 ض النقدي املستلم؛يعوتة العادلة لليمعتراف بالقاإل 
 ي استثمار حمتفظ به؛عتراف بالقيمة العادلة ألاإل 
 خسارة؛ وأو  ما ربحإنه أعتراف بأي فرق ناتج على اإل 
 ا يف الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بالشركة التابعةإ إىل  نقلها مباشرةأو  اخلسائر،أو  رباححساب األإىل  عادة تصنيف املبالغ املعترف

  .خرى ذلكاملدورة يف حال اشترطت املعايري األ رباحاأل
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 الشركات التابعة املوحدة من: تتكون
  مركز الشركة        

    نشاط الشركة      نسبة امللكية      القانوين      اسم الشركة  

  تقدمي االستشارات وحتليل ونشر املعلومات املتعلقة    % ٩٩,٩٩      سورية      كابيتال املحدودة املسؤولية أهلي تراستشركة 
  رسة أعمال شراء اممإىل  باألوراق املالية باإلضافة              
   .الشركة وحساب الغرياب املالية حلساألوراق  وبيع              

  العمالت األجنبية  )ب(

طع السائدة أسعار القأساس  (عمالت أجنبية) يتم تسـجيلها علىاملوحدة املرحلية املوجزة املالية  علوماتإن العمليات بعمالت غري عملة إعداد امل
دة بتاريخ بيان الوضع أسعار القطع السائأساس  األجنبية على حتويل البنود املالية بالعمالتإعادة  بتواريخ العمليات. بتاريخ كل بيان وضع مايل يتم

 لرية ســورية للدوالر األمريكي ٤٣٦(مقابل  (غري مدققة) ٢٠٢٠ذار آ ٣١كما يف  لرية ســورية للدوالر األمريكي ٧٠٤ حيث بلغ املايل املوحد
سعار القطع أ أساس القيمة العادلة يعاد حتويلها علىأساس  املسجلة علىن البنود غري املالية بالعمالت األجنبية إ. )٢٠١٩كانون األول  ٣١كما يف 

  ال يعاد حتويلها. أجنبيةملة الكلفة التارخيية بعأساس  ن البنود غري املالية اليت جرى تقييمها علىإالسائدة يف التاريخ الذي مت فيه حتديد القيمة العادلة. 
ددة الفترة اليت نشأت فيها، باستثناء فروقات القطع على العمليات املنفذة بقصد التحّوط ملخاطر حم اخلسـائر يفرباح أو فروقات القطع يف األ تقيد

املتوقع تسديدها و أ نشاط أجنيب من غري املقررإىل  دائنة متوجبةأو  مدينة مطلوبة من أرصدةبعمالت أجنبية وفروقات القطع على بنـود مالية متثل 
ل عند ومن مث تقيد يف الدخ لكية،ظهارها يف حساب فـــروقات حتويل عمالت أجنبية ضمن حقوق املإاآلخر وتسجيلها يف الدخل الشامل يتم 

  التفرغ عن صايف املسامهة.

  األدوات املالية  )ج(

 .يف األحكام التعاقدية لألداة ًاصبح املصرف طرفياملايل للمصرف عندما  بيان الوضعُيعترف باملوجودات واملطلوبات املالية يف 

إصدار املوجودات و أ بالقيمة العادلة. كما ُتضاف تكاليف املعامالت املتعلقة مباشرة باقتناء ًالوبات املالية املعترف ا مبدئيُتقاس املوجودات واملط
لعادلة للموجودات القيمة اإىل  )اخلســائررباح أو األاملالية واملطلوبات املالية (خبالف املوجودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل 

دات . كما ُتثبت تكاليف املعاملة املتعلقة مباشرة باقتناء موجوعند اإلعتراف األويل، حسـب اإلقتضاء، تطرح منها، أو املطلوبات املاليةأو  املالية
  .ارةاخلسأو  مباشرة يف الربح ئراخلساأو  رباحألمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل اأو  مالية

  :عاجل هذا الفرق حماسبيًا على النحو التايليفإن املصرف ، إذا كان سعر املعاملة خيتلف عن القيمة العادلة عند اإلعتراف األويل
قط بيانات بناًء على أسلوب تقييم يستخدم فأو  مطلوبات متماثلةأو  إذا مت إثبات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات •

 األول)؛ اليوممنذ خسارة أو  اخلسارة عند اإلعتراف األويل (أي ربحأو  فإنه ُيعترف بالفرق يف الربح، ميكن مالحظتهامن أسواق 

وم األول من الي منذ خسارةأو  ُتعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر املعاملة (أي أنه سيتم تأجيل ربح، يف مجيع احلاالت األخرى •
  اإللتزام).أو صل قيمة الدفترية األولية لألخالل تضمينه / تضمينها يف ال

ن تغيري يف احلد الذي ينشأ فيه عإىل  ، فقطمنطقيأساس  اخلسارة علىأو  الربحإىل  اخلسارة املؤجلةأو  الربح تسـجيليتم ، عتراف األويلبعد اال
  .اإللتزامأو صل عامل (مبا يف ذلك الوقت) يأخذه املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعري األ
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  املوجودات املالية
صل وطه تسليم األاملالية مبوجب عقد تتطلب شرصول األ بيع أحدأو  ُتثبت مجيع املوجودات املالية ويعترف ا يف تاريخ املتاجرة حيث يكون شراء

ملوجودات املالية باستثناء تلك ا، تكاليف املعاملةإىل  ويقاس مبدئيًا بالقيمة العادلة باإلضافة، املايل ضـمن اإلطار الزمين املحدد من السـوق املعين
). كما ُتثبت تكاليف املعامالت املتعلقة مباشرة باقتناء موجودات FVTPL( خالل األرباح أو اخلسائرالقيمة العادلة من أسـاس  املصـنفة على

 .اخلسارةأو  اخلسارة مباشرة يف الربحأو  مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح

القيمة أو  بالكلفة املطفأة الحقًا ٩رقم إلعداد التقارير املالية  جيب قياس مجيع املوجودات املالية املعترف ا واليت تقع ضــمن نطاق املعيار الدويل
 :حديدوعلى وجه التاملالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية. صول األ دارةمنوذج أعمال املنشأة إلأساس  العادلة على

هي فقط مدفوعات  واليت هلا تدفقات نقدية تعاقدية، تقاس أدوات الدين املحتفظ ا يف منوذج أعمال هدفها حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية •
 بالتكلفة املطفأة ؛ و الحقًا (SPPI) املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم

دفقات نقدية تعاقدية واليت هلا ت، ا يف منوذج أعمال هدفها حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدينتقاس أدوات الدين املحتفظ  •
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و الحقًا )SPPIمدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم ( هي

ألسهم بعد ذلك ااملحتفظ ا للبيع) واستثمارات أو  القيمة العادلةأساس  (مثل أدوات الدين اليت تدار علىُتقاس مجيع أدوات الدين األخرى  •
 .اخلسارةأو  بالقيمة العادلة من خالل الربح

  :على حدةل أصكل أساس  على ةاملالي باملوجوداتختيار / التعيني غري القابل لإللغاء بعد االعتراف األويل الاإجراء  جيوز للمصرف، ومع ذلك

إلعتبار و أ جيوز للمصرف أن خيتار بشكل غري قابل لإللغاء إدراج التغيريات الالحقة يف القيمة العادلة الستثمار أسهم غري حمتفظ ا للمتاجرة •
الدخل الشامل  يف )،IFRS 3( ٣الدويل للتقارير املالية رقم  حوذ يف جمموعة األعمال اليت ينطبق عليها املعيارستحمتمل معترف به من امل

 اآلخر؛ و

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  معايريأو  جيوز للمصرف تعيني أداة دين غري قابلة لإللغاء تتوافق مع الكلفة املطفأة •
)FVTOCI ه بشكل تقليلأو  إزالة عدم التطابق املحاسيبإىل  خلسارة إذا أدى ذلكاأو  تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربحي) كما

 .كبري (يشار إليه خبيار القيمة العادلة)

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

 إدارةة املايل. كما حيدد املصرف مناذج العمل على مستوى يعكس كيفيصل لتصنيف األ ًاأساسي املالية أمرًاصول األ دارةيعترب تقييم مناذج العمل إل
وبالتايل ، ديةفيما يتعلق بأداة فر دارةلتحقيق هدف أعمال معني. ال يعتمد منوذج العمل اخلاص باملصرف على نوايا اإل ًااملالية معصول األ جمموعات

 .داة على حدةكل أأساس  يقيم منوذج العمل عند مستوى جتميع أعلى وليس على

املصرف ألصوله املالية من أجل توليد التدفقات النقدية.  إدارةاملالية اليت تعكس كيفية  أدواته دارةلدى املصـرف أكثر من منوذج أعمال واحد إل
 .كليهماأو  ملاليةاصول األ بيعأو  حتدد مناذج أعمال املصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية

ُيعاد تصنيف الربح / اخلسارة املتراكمة املعترف ، (FVTOCI)  عندما ُتستبعد أداة الدين املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
على  ةناالستثمار يف األسهم املعيصوص وخب، اخلسارة. وعلى النقيض من ذلكأو  الربحإىل  من حقوق امللكية ا سـابقًا يف الدخل الشامل اآلخر

 ال يعاد تصنيف الربح / اخلسارة املتراكمة املعترف ا سابقًا يف الدخل الشامل اآلخر أا مقاسـة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،
  .اخلسارة ولكن حتول ضمن حقوق امللكيةأو  الربحإىل  الحقًا

  .بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للتدينأو  بالكلفة املطفأة الحقًا ختضع أدوات الدين اليت تقاس
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القيمة العادلة من  معايري أو طبق املصرف خيار القيمة العادلة وكذلك حدد أدوات الدين اليت تفي بالكلفة املطفأة، يف فترة التقرير احلالية والسابقة
  ).FVTPL( ئراخلساأو  رباحاأل قياسها بالقيمة العادلة من خالل) كما مت FVTOCI( خالل الدخل الشامل اآلخر

 رئاخلساأو  رباحاملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األ

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

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

 يعها ؛ أواالحتفاظ ا وبأو  املوجودات املحتفظ ا يف منوذج أعمال خبالف االحتفاظ ا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية •

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

  اخلسارة.أو  يف الربح لقياسدة اعاإ ناجتة عن خسائرأو  حباأر بأية عترافالامع ، لةدلعاا بالقيمة تقاس هذه املوجودات
 :إعادة التصنيف

طلبات التصنيف والقياس مت. تسري املالية املتأثرة املوجودات تصنيففإنه يعاد ، مبوجودات ماليةتفظ مبوجبه املصرف حيي الذ تغري منوذج األعمالإذا 
 تصنيفإعادة  عنهي ينتج اليت تعقب التغيري يف منوذج األعمال والذ يوم األول من فترة التقرير األويلمن ال ًااملتعلقة بالفئة اجلديدة بأثر مستقبلي اعتبار

  . لمصرفلاملالية صول األ
  تدين قيمة املوجودات املالية:

 اخلسائر:رباح أو االئتمانية املتوقعة على األدوات املالية التالية اليت مل تقاس بالقيمة العادلة من خالل 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 اإلئتمان  جيب قياس، عتبارها بشكل منفصل أدناه)ا(اليت يتم  (POCI) الناشئة ذات التدين االئتماينأو  باستثناء املوجودات املالية املشتراة
  :من خالل خمصص خسارة مببلغ مساوي املتوقعة

مدى احلياة الناجتة عن تلك األحداث االفتراضية على األدوات  خسارة إئتمانية متوقعة أي، شهرًا ١٢متوقعة ملدة  خسارة إئتمانية •
 ) ؛ أو١(يشار إليها يف املرحلة ، بعد تاريخ اإلبالغ ًاشهر ١٢ن حتقيقها يف غضون املالية اليت ميك

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

ة بشكل كبري ليخسـارة للخسارة اإلئتمانية املتوقعة على مدى احلياة لألداة املالية إذا زادت خماطر االئتمان على تلك األداة املا تكوين مؤونةجيب 
 ١٢ملدة  اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة مببلغ يعادل اخلسـارة اإلئتمانية املتوقعة تقاس، منذ االعتراف األويل. وخبصـوص مجيع األدوات املالية األخرى

  .  ًاشهر
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 حتمالية للقيمة احلالية خلســائر االئتمان، وتقاس على أا القيمة احلالية للفرق بني التدفقاتانية املتوقعة هي تقدير مرجح باالائر اإلئتمســاخلإن 
ة مستقبلية، توقع املصرف تلقيها واليت تنشأ من ترجيح عدة سيناريوهات اقتصادييالنقدية املستحقة للمصرف مبوجب العقد والتدفقات النقدية اليت 

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

 ض ؛ وتوقع املصرف تلقيها يف حالة السحب من القريإذا قام املقترض بسحب القرض والتدفقات النقدية اليت  املستحقة للمصرف

د حامل أداة الدين املضمونة هي الفرق بني املدفوعات املتوقعة لتسدي اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة فإن، الضمان املايلخبصوص عقود  •
 .أي طرف آخرأو  املدينأو  توقع املصرف استالمها من املالكيأي مبالغ  ًاناقص

ملحافظ القروض اليت تتقاسم خصائص خماطر اقتصادية مماثلة.  مجاعيأساس  على، أو فرديأساس  على يقيس املصـرف اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة
النظر عما إذا  باستخدام سعر الفائدة الفعال األصلي لألصل، بصرفصل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة لألإىل  ويستند قياس بدل اخلسارة

  .مجاعيأساس على أو  فرديأساس  كان ُيقاس على

 :ئتمانيًااتدنية املوجودات املالية امل

. لموجودات املاليةلأكثر له تأثري ضار على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة أو  إئتمانيًا عند وقوع حدث ةاملالي وجوداتحيصـل "التدين" يف امل
. تشــمل األدلة على التدين االئتماين بيانات ميكن مالحظتها حول ٣كموجودات املرحلة  املوجودات املـالية ذات التدين اإلئتماينإىل  ويشــار

 :األحداث التالية

 املصدر ؛ أوأو  صعوبة مالية كبرية للمقترض •

 املتأخر ؛ أوأو  خرق للعقد مثل احلدث االفتراضي •

 تنازًال ؛ أو، املالية للمقترضتعاقدية تتعلق بالصعوبة أو  ألسباب اقتصادية، قيام املصرف مبنح املقترض •

 اختفاء سوق نشط لألوراق املالية بسبب الصعوبات املالية ؛ أو •

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

موجودات إىل  اليةاملصول األ لوقد يتسبب التأثري املشترك لعدة أحداث يف حت، وبدًال من ذلك، حتديد حدث منفرد يقوم املصـرف ويف حال تعذر
 املطفأة بالكلفة ةملقاسا املوجودات املالية اليت متثل لدينقد حصل تدين إئتماين ألدوات ا نکاإذا ما يقوم املصرف بتقييم . ذات قيمة ائتمانية متدنية

الدين ئتماين يف أدوات ان هناك تدين کاإذا ما  لتقييم. تقرير كل تاريخفي  (FVTOCI) ل الدخل الشــامل اآلخرخال منلة دلعاا القيمةأو 
 زيادة التمويل علی ملقترضاعائدات السندات والتصنيف االئتماين وقدرة  عوامل مثلبعني االعتبار املصرف  ذأخوالعائدة للشركات، ي السيادية

 :)POCI( املنشأة املتدنية إئتمانيًاأو  املوجودات املالية املشتراة

يكون ذو قيمة ائتمانية منخفضة عند صل ألن األ ًاطريقة خمتلفة نظر) بPOCI( املنشأة املتدنية إئتمانيًاأو  يتم التعامل مع املوجودات املالية املشتراة
راف األويل املتوقعة على مدى احلياة منذ االعت يستدرك املصرف مجيع التغريات يف اخلسارة اإلئتمانية، االعتراف األويل. وخبصوص هذه املوجودات

  .قيمةحتقيق مكاسب تدين الإىل صول األ اخلسارة. يؤدي التغيري اإلجيايب ملثل هذهأو  وتستدرك أي تغيريات يف الربح، كمخصص خسارة

  :التخلف عن السداد
ياس قيمة اإلئتمانية املتوقعة. يستخدم تعريف التخلف عن السداد يف قُيعترب تعريف التخلف عن السداد أمرًا يف غاية األمهية عند حتديد اخلسارة 

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

    .زيادة الكبرية يف خماطر االئتمانوحتديد ال
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  :يعترب املصرف ما يلي مبثابة حدث ختلف عن السداد
 املصرف ؛ أوإىل  خبصوص أي التزام ائتماين مهم ًايوم ٩٠قترض عن السداد ألكثر من ختلف امل •
 .من غري املحتمل أن يدفع املقترض التزاماته اإلئتمانية للمصرف بالكامل •

ُيصمم تعريف التخلف عن السداد بشكل مناسب ليعكس اخلصائص املختلفة ألنواع خمتلفة من األصول. وتعترب السحوبات على تسهيالت ائتمانية 
 .صغر من املبلغ احلايل غري املسددمت إعالمه حبد أأو  ًاحمدد ًاقة الدفع مبجرد إنتهاك العميل حدمستح

ومات يأخذ املصرف يف احلسبان املؤشرات النوعية والكمية. وتعتمد املعل، عند تقييم ما إذا كان من غري املحتمل أن يدفع املقترض التزامه االئتماين
وهو أمر غري  ،النوعي املستخدم هو خرق العهودفإن املؤشر ، وعلى سبيل املثال يف اإلقراض املؤسسي، تقييم على نوع األصلال تستخدم يف اليت

يف هذا  هي مدخالت رئيسية، مثل التأخر يف السداد وعدم سداد إلتزام آخر للطرف املقابل ذاته، مناسب لإلقراض بالتجزئة. إن املؤشرات الكمية
 ادر خارجية. يتم احلصول عليها من مصأو  ًاداخلير التحليل. كما يستخدم املصرف مصادر معلومات متنوعة لتقييم التخلف عن السداد واليت ُتَطو

  :الزيادة الكبرية يف خماطر االئتمان
القروض الصادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت  يراقب املصرف مجيع املوجودات املالية وإلتزامات

خلسارة فإن املصرف يقيس خمصصات ا، هناك زيادة كبرية يف خماطر االئتمان منذ االعتراف األويل. إذا كانت هناك زيادة كبرية يف خماطر االئتمان
 .شهرًا ١٢مدى احلياة بدًال من  اخلسارة اإلئتمانية املتوقعةأساس على 

حدوث التخلف  يقوم املصرف مبقارنة خماطر، منذ االعتراف األويل كبريًا ًااألداة املالية قد ارتفعت ارتفاععند تقييم ما إذا كانت خماطر االئتمان على 
لفترة  ان متوقعًاك املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث ختلف عن السداد اإلستحقاقإىل  يف السداد على األداة املالية يف تاريخ التقرير استنادًا

من  االعتبار كًالب هذا التقييم، يأخذ املصرفإجراء  . عندعتراف باألداة املالية ألول مرةاالستحقاق املتبقية يف تاريخ التقرير احلايل عندما مت اال
، جهد ال مربر لهو أ مبا يف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة، للدعماملعلومات الكمية والنوعية اليت تكون معقولة وقابلة 

  بناًء على اخلربة التارخيية للمصرف وتقييم اخلبري اإلئتماين مبا يف ذلك املعلومات املستقبلية.

 :املالية وجوداتتعديل واستبعاد امل

ُتعدل بطريقة أخرى أو  للموجودات املاليةالتفاوض على الشروط التعاقدية اليت حتكم التدفقات النقدية إعادة  عند املوجودات املاليةحيدث التعديل يف 
يف تاريخ مستقبلي. و أ املايل. يؤثر التعديل على مبلغ و/أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سواء على الفورصل بني االعتراف األويل واستحقاق األ

عد على التدفقات املعدلة بأو  تعديل املواثيق القائمة لقرض قائم تعديًال حىت إذا مل تؤثر هذه املواثيق اجلديدةأو  سيشكل إدخال، باإلضافة لذلك
غيري يف زيادة معدل سبيل املثال الت على ما إذا كان امليثاق مستوفيًا أم ال ( على ًاؤثر على التدفقات النقدية اعتمادالنقدية على الفور ولكنها قد ت

  .الفائدة الذي ينشأ عندما يتم خرق املواثيق)
عدم إىل  ليؤدي التعدي، لسياسة املصرف ًاعتراف. ووفقإلغاء االإىل  ذا التعديل يؤديم املصرف ما إذا كان هقيي، املوجودات املاليةعند تعديل 

  االعتراف عندما ينتج عنه اختالف كبري يف الشروط. 
هاء الصالحية الناجتة عن (مبا يف ذلك انتصل املايل فقط عندما تنتهي صالحية احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية لألصل عتراف باأليلغي املصرف اال

أو  فكيان آخر. إذا مل حيول املصرإىل صل فة خماطر ومزايا ملكية األاملايل وكاصل عندما حيول األ، أو حد كبري)إىل  التعديل مع شروط خمتلفة
صل ملحتفظ ا يف األا فإن املصرف يعترف حبصته، يف السيطرة على املوجودات املحولة مزايا امللكية بشكل جوهري واستمرتفظ بكافة خماطر وحي

رف يستمر يف اإلعتراف فإن املص، املايل املحولصل املصرف بكافة خماطر ومزايا ملكية األضطر لدفعها. إذا احتفظ يوااللتزام املرتبط باملبالغ اليت قد 
 .قتراض مضمون للعائدات املستلمةاب ًاقر أيضياملايل وصل باأل
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/ رباحلم واملدين واألاملست وجمموع اإلعتبار لموجوداتفإنه ُيعترف بالفرق بني القيمة الدفترية ل، بالكامل باملوجودات املاليةعند إلغاء اإلعتراف 
 األسهم املحددة بإستثناء االستثمار يف، اخلسارةأو  مت يف حقوق امللكية يف الربحتراكاليت مت إثباا يف الدخل الشامل اآلخر و اخلسائر املتراكمة

 يف الدخل الشامل ًااملتراكمة املعترف ا سابقسائر / اخل رباححيث ال تصنف األ، (FVTOCI) من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة
  .اخلسارةأو  الربحإىل  اآلخر

فإن ، )ةاملحول داتملوجوشراء جزء من اإعادة  خبالف بالكامل (على سبيل املثال عندما حيتفظ املصرف خبيار باملوجودات املاليةعتراف عند إلغاء اال
عترف به على ي عديدرجه كتحسني مستمر واجلزء الذي مل يزال يبني اجلزء الذي ما  املاليةللموجودات املصرف خيصص القيمة الدفترية السابقة 

موع جمالقيم العادلة النسبية لتلك األجزاء يف تاريخ التحويل. يتم إثبات الفرق بني القيمة الدفترية املخصصة للجزء الذي مل يعد معترف به وأساس 
اخلسارة. و أ / خسائر تراكمية ُخصصت له واعترف ا يف الدخل الشامل اآلخر يف الربح أرباحرف به وأي اإلعتبار املستلم للجزء الذي مل يعد معت

/ اخلسائر املتراكمة اليت اعترف ا يف الدخل الشامل اآلخر بني اجلزء الذي ما يزال يعترف به واجلزء الذي مل يعد ُيعترف به على  رباحألايتم توزيع 
نسبية لتلك األجزاء. ال ينطبق هذا على االستثمارات يف األسهم املحددة كمقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل القيم العادلة الأساس 
 .اخلسارةأو  الربحإىل  خريف الدخل الشامل اآل ًاسائر املتراكمة املعترف ا سابق/ اخل رباححيث ال يعاد تصنيف األ، اآلخر

 :الشطب

ا). هذه يف جزء منهأو  الدين عندما ال يكون لدى املصرف توقعات معقولة السترداد املوجودات املالية (إما يف جمملهايتم شطب القروض وأوراق 
مصادر دخل قد تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املبالغ اخلاضعة للشطب. أو أصول ال يوجد لدى املقترض  ههي احلالة عندما يقرر املصرف بأن

يف حال قام املصرف باالستعانة بالقوانني والتعليمات النافذة ملحاولة استرداد الذمم املدينة املستحقة على ، اإلعترافميثل الشطب حدث إلغاء 
  املوجودات املالية املشطوبة فإنه يتم قيدها يف بيان الدخل عند استردادها.

 :املايل الوضعيف بيان  عرض خمصص اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة

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

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

 القيمة ملتراكم يفالتقييم يف التغري اإعادة  يتم تضمني خمصص اخلسارة كجزء من مبلغ، حيث أن القيمة الدفترية هي بالقيمة العادلة. ومع ذلك
 وراق مالية؛أالعادلة الستثمارات يف 

 التزامات القروض وعقود الضمان املايل: كمخصص ؛ و •
على مكون التزام  اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة حتديد وال ميكن للمصرف، داة املالية على مكون مسحوب وغري مسحوبعندما تشتمل األ  •

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

 املطلوبات املالية وحقوق امللكية   )ه(

 .كحقوق ملكية وفقًا ملضمون الترتيب التعاقديأو  تصنف أدوات الدين وحقوق امللكية الصادرة إما كمطلوبات مالية

د مطلوبات مالية مع كيان آخر وفق شروط قأو  لتبادل موجودات ماليةأو  مايل آخرأصل أو  تعاقدي بتسليم نقدإن املطلوبات املالية هي التزام 
حيث يكون  اتشتقامل غري من أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملصرف وهو عقدبرمبا يتم تسويته أو  سيتم تسويته عقدأو  تكون غري مواتية للمصرف

أو  تمعقد املشتقات على حقوق امللكية اخلاصة اليت سيأو  بتسليم عدد متغري من أدوات حقوق امللكية اخلاصة به،كون ملزم يقد أو  املصرف ملزم
  .مايل آخر) لعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملصرفأصل ميكن تسويتها خبالف تبادل مبلغ حمدد من النقد (أو 
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 :أدوات حقوق امللكية

ُيعترف بأدوات حقوق امللكية الصادرة عن  .أداة حقوق امللكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية يف موجودات املنشأة بعد خصم مجيع مطلوباا
  .بعد خصم تكاليف اإلصدار املباشرة، املصرف وفقًا للعوائد املستلمة

 :سهم اخلزينةأ

اخلسارة أو   الربح/ خسارة يف ربحف وختصم مباشرة يف حقوق املسامهني. ال يتم إثبات أي ُيعترف بإعادة شراء أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملصر
  .إلغاء أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملصرفأو  إصدارأو  بيعأو  عند شراء

 :أدوات مركبة

 ًاة وفقكمطلوبات مالية وحقوق ملكي منفصلبشكل صرف القابلة للتحويل) الصادرة من املاألوراق  تصنف األجزاء املكونة لألدوات املركبة (مثل
غ نقدي لملضمون الترتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزامات املالية وأدوات حقوق امللكية. إن خيار التحويل الذي سيتم تسويته من خالل تبديل مب

 .هو أداة حقوق ملكية صرفمايل آخر بعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملأصل أو  ثابت

ُتقدر القيمة العادلة ملكون املطلوبات باستخدام معدل الفائدة السائد يف سوق األدوات املماثلة غري القابلة للتحويل. ويف حالة ، يف تاريخ اإلصدار
لفائدة الفعالة فأة باستخدام طريقة االتكلفة املطأساس يتم فصلها أوًال وتسجل باقي املطلوبات املالية على ، وجود مشتقات غري مضمنة ذات صلة

 .يف تاريخ استحقاق األداةأو  حىت إطفائها عند التحويل

  :املطلوبات املالية
  .""املطلوبات املالية األخرىأو  "ئراخلساأو  رباحُتصنف املطلوبات املالية إما كمطلوبات مالية "بالقيمة العادلة من خالل األ

 :اخلسارةأو  العادلة من خالل الربحاملطلوبات املالية بالقيمة 

 الحقًا (FVTPL)سائر اخلرباح أو ا بالقيمة العادلة من خالل األاملالية غري املحتفظ ا للمتاجرة واليت مل يتم حتديدها على أيتم قياس االلتزامات 
  بالكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

  .(FVTPL)ا يتم تعيينها على أأو  عندما يتم االحتفاظ بااللتزام املايل للتداول (FVTPL)ا تم تصنيف املطلوبات املالية على أي
دمج األعمال  املحتمل الذي ميكن أن يدفعه مشتري كجزء من اإلعتبارأو  ميكن حتديد اإللتزام املايل خبالف االلتزام املايل املحتفظ به لغرض املتاجرة

  :) عند االعتراف األويل إذاFVTPLاخلسارة (أو  بالقيمة العادلة من خالل الربح
 االعتراف الذي قد ينشأ خالفًا لذلك ؛ أوأو  يقلل بشكل كبري من عدم تناسق القياسأو  كان هذا التعيني يلغي •
، العادلة القيمةأساس ها على ءيم أداواليت تدار ويق، كليهماأو  مطلوبات ماليةأو  من جمموعة موجودات مالية ًازءكان اإللتزام املايل ُيشكل ج •

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

بعقد  ٩قم رملعيار الدويل للتقارير املالية ويسمح ا، أكثر من املشتقاتأو  من عقد حيتوي على مشتق واحد ًااملايل يشكل جزء ا كان اإللتزامإذ •
 ). FVTPL(اخلسارة أو  هجني بالكامل (املركب) ليتم حتديده بالقيمة العادلة من خالل الربح

  ص املوجودات واملطلوبات املاليةتقا  )و(

عندما ينوي و أ واملطلوبات املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل بالقيمة الصافية فقط عندما يكون هناك حق قانوين لعمل ذلكتقاص املوجودات 
  ن حيقق املوجودات ويسدد املطلوبات بشكل متزامن.صايف القيمة وإما أأساس املصرف إما القيام بالتسوية على 
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  القيمة العادلة  )ز(

 دفعه لتحويل التزام مبوجب عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يفأو صل الذي ميكن احلصول عليه من بيع األن القيمـة العادلة هي السعر إ
  تاريخ القياس.

االعتبار عند عملية  عنيبخذها أاليت يقوم املتشاركني يف السوق بااللتزام وأو صل خصائص األإىل  والتزام معني استنادًاصل أليتم قياس القيمة العادلة 
  .االلتزام يف تاريخ القياسأو صل تسعري األ

ى خذ بعني االعتبار قدرة متشارك يف السوق على انتاج منافع اقتصادية من خالل التوظيفات الفضلية باأللغري املاصول لة لألديتم قياس القيمة العا
  .صليقوم بتوظيفات فضلى لألق الذي قد من خالل بيعه ملتشارك آخر يف السوأو صل لأل

اعتماد تقنيات يقوم املصرف ب داة نشطًاذا مل يكن سوق األإ .دواته املالية املتداولة يف سوق مايل نشطأالسوق لتقييم أسعار يقوم املصرف باعتماد 
  .قصى ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبقة تأخذ يف االعتبار االستعمال األلقياس القيمة العادل

  مستويات التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة : ١٣ رقم املعيار الدويل للتقارير املالية حدد
يها يف تاريخ لطابقة اليت ميكن للمنشأة الوصول إااللتزامات املتأو صول يف األسواق النشطة لألسعار املعلنة (غري املعدلة) األ  : ١املستوى   -

   القياس؛
غري أو  اشربشكل مب ماالتزام إأو صل توى األول واليت تعترب ملحوظة لألاملعلنة املتضمنة يف املس املدخالت عدا األسعار  : ٢املستوى   -

  مباشر؛
  االلتزام.أو صل لألاملدخالت غري امللحوظة   : ٣املستوى   -

. بيان وضع مايلتاريخ كل  قيمتها العادلة يفالحقًا إىل  د قياسهابالقيمة العادلة يف تاريخ إبرام عقد املشتقات ويعا ًاتم إثبات املشتقات املالية مبدئيي
الة يعتمد توقيت ويف هذه احل، اخلسارة على الفور ما مل حتدد املشتقة وتكون فعالة كأداة حتوطأو  / اخلسائر الناجتة يف الربح رباحيتم إثبات األ

 اخلسارة على طبيعة عالقة التحوط. أو  االعتراف يف الربح

 املالية املشتقةاألدوات   )ح(

. مايل بيان وضعتاريخ كل  قيمتها العادلة يفالحقًا إىل  عقد املشتقات ويعاد قياسها بالقيمة العادلة يف تاريخ إبرام ًاتم إثبات املشتقات املالية مبدئيي
يف هذه احلالة يعتمد توقيت و، على الفور ما مل حتدد املشتقة وتكون فعالة كأداة حتوط اخلسائررباح أو بيان األ/ اخلسائر الناجتة يف  رباحيتم إثبات األ
 .على طبيعة عالقة التحوط اخلسائررباح أو بيان األاالعتراف يف 

 :املشتقات املتضمنة

صلة عندما ال كمشتقات منف تقات املتضمنةذات املشاألخرى  العقود املتضمنةأو  خرىدوات املالية واألاأليتم التعامل مع املشتقات املتضمنة يف 
  :تكون خماطرها وخصائصها مرتبطة بشكل وثيق مبخاطر العقود املضيفة

 اخلسارةأو  ال تقاس العقود املضيفة بالقيمة العادلة من خالل الربح   
 ٩ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم صول األ ليست من ضمن.  
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 املايلعقود الضمان   ) ط(

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

أو  بحويف حالة عدم حتديدها بالقيمة العادلة من خالل الر، بالقيمة العادلة هلا ًامبدئي تقاس عقود الضمانات املالية الصادرة من كيان يعود للمصرف
 : الحقًا يتم قياسها، مايلأصل اخلسارة واليت ال تنتج عن حتويل 

 ؛ و٩ارير املالية رقم للمعيار الدويل إلعداد التقوفقًا  مببلغ خمصص اخلسارة املحدد •

يل اإليرادات لسياسات حتصوفقًا  كم املعترف بهاملترا ربحمبلغ ال، ًاعندما يكون ذلك مناسب، مطروحًا منه، ًااملبلغ املعترف به مبدئي •
 أيهما أكرب.، للمصرف

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

حتوطات و أ يتعلق مبخاطر العمالت األجنبية وخماطر سعر الفائدة يف حتوطات القيمة العادلةُيحدد املصرف بعض املشتقات كأدوات حتوط فيما 
 علىألجنيب احتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية حسب االقتضاء. كما يتم املحاسبة عن حتوطات خماطر الصرف أو  التدفقات النقدية

اإلضافة بالتزامات املصرف كتحوطات للتدفق النقدي. ال يطبق املصرف حماسبة التحوط للقيمة العادلة على حتوطات حمفظة خماطر سعر الفائدة. 
أي أن املصرف يطبق قواعد حماسبة ، ٣٩ء ملواصلة قواعد حماسبة التحوط باستخدام معيار املحاسبة الدويل رقم إلعفايستخدم املصرف اال ، لذلك

 .٩رقم  لتحوط ملعيار التقارير املالية الدويلا

تها للقيام مبعامالت املخاطر وإستراتيجي إدارةأهداف إىل  يوثق املصرف العالقة بني أداة التحوط والبند املتحوط له، باإلضافة، عند بداية عالقة التحوط
قيمة املصرف ما إذا كانت أداة التحوط فعالة يف تقاص التغريات يف اليوثق ، مستمرأساس عند بداية التحوط وعلى ، حتوط متنوعة. عالوة على ذلك

ات فعالية التحوط واليت تليب عندها مجيع عالقات التحوط متطلب، التدفقات النقدية للبند املتحوط له اليت ميكن أن تعزى للخطر املتحوط لهأو  العادلة
  :التالية
 ني أداة التحوط ؛ وتواجد عالقة اقتصادية بني البند املتحوط له وب •
 ر خماطر االئتمان على تغريات القيمة اليت تنتج عن هذه العالقة االقتصادية؛ وثيهيمن أال  •
 نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناجتة عن كمية البند املتحوط له واليت يقوم املصرف بالتحوط له فعليًا وكمية أداة التحوط اليت •

 .حوط لتلك الكمية من البند املتحوط لهيستخدمها املصرف بالفعل للت

طبيق اإليقاف قد يتم ت، يقوم املصرف بإعادة توازن عالقة التحوط من أجل االمتثال ملتطلبات نسبة التحوط عند الضرورة. يف مثل هذه احلاالت
، ن عالقة التحوطم جزءًا التحوط ال يعدقد ُتعدل نسبة التحوط بطريقة جتعل جزء من بند ، على جزء فقط من عالقة التحوط. على سبيل املثال

 .من عالقة التحوط جزءًا حلجم بند التحوط الذي مل يعدإال  وبالتايل ال يتم إيقاف حماسبة التحوط

حوط هذه هو ذات املخاطر لعالقة الت إدارةإذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء مبتطلبات فعالية التحوط املتعلقة بنسبة التحوط ولكن ما زال هدف 
  توازن التحوط) حبيث جتتمع معايري التأهيل مرة أخرى. إعادة  الشيء، فإن املصرف يعدل نسبة التحوط لعالقة التحوط (مثل

لقيمة الزمنية لعقد اخليار ا يؤجل تغيري القيمة العادلة ملكون، حيدد املصرف القيمة احلقيقية للخيارات فقط. ويف هذه احلالة، يف بعض عالقات التحوط
اخلسارة أو  الربحىل إ احلد الذي يتعلق به بالبند املتحوط له ويعاد تصنيفه من حقوق امللكيةإىل  ،يف الدخل الشامل اآلخر، على مدى فترة التحوط

االعتراف إىل  دياملخاطر حتوطات البنود اليت تؤ دارةاإلعتراف بالبنود غري املالية. ال تتضمن سياسة املصرف إلإىل  ال يؤدي البند املتحوط له عندما
    .وذلك ألن خماطر املصرف تتعلق باملواد املالية فقط، بالبنود غري املالية



 

- ٢٢ -  

لبند املتعلق با مما يعين أنه ُتطفأ القيمة الزمنية األصلية للخيار، إن البنود املتحوط هلا واليت حيددها املصرف هي بنود حتوط ذات صلة بالفترة الزمنية
 .القة التحوطلطريقة القسط الثابت) على مدى فترة عوفقًا  ،منطقي (على سبيل املثالأساس اخلسارة على أو  الربحإىل  املتحوط له من حقوق امللكية

 .العمالتعرب  طدوات التحوألالفرق على أساس العمالت أو  للعقود اآلجلة اآلجليستبعد املصرف من التحديد العنصر ، ت التحوطعالقابعض في 
العملة أساس  وتعترب معاجلة العنصر اآلجل للعقد اآلجل والعنصر على بقة على القيمة الزمنية للخيارات،ُتطبق معاملة مماثلة للحالة املط، يف هذه احلالة

وص عالقات التحوط زامية. وخبصخبالف معاجلة القيمة الزمنية للخيارات اليت تعترب إل، كل حتوط على حدىأساس أمرًا اختياريًا ويطبق اخليار على 
العملة من ساس أالفرق على أو  عندما ُيستبعد العنصر اآلجل، العمالت األجنبية مثل مقايضات أسعار الفائدة عرب العمالتأو  واملشتقات اآلجلة

 فإن املصرف يعترف عمومًا بالعنصر املستبعد يف الدخل الشامل اآلخر.، التصنيف
 :التحوطات بالقيمة العادلة

 اخلسائر فيما عدا عندما حتوط أداة التحوط أداة حقوق امللكية املحددة بالقيمةرباح أو ُيعترف بتغري القيمة العادلة ألدوات التحوط املؤهلة يف األ
دما عنلة دلعاالقيمة اط تحوت عالقا املصرفحيدد لم ُيعترف به يف الدخل الشامل اآلخر. ، العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويف هذه احلالة

  ). FVTOCI( بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراملحددة لملكية ط أداة حقوق التحوأداة ا حتوط
هلا  املتحوطاملخاطر ی لالذي ميكن أن يعزى إلة دلعاا القيمةغيري يف تباللة دلعاا يتم قياسه بالقيمةللبند املتحوط له الذي مل  القيمة الدفترية ُتعدل

، ال (FVTOCI)  . وخبصوص أدوات الدين اليت ُتقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراخلسارةأو  بحرلافي  مقابلجراء قيد إو
ملرتبط باخلطر ااخلسارة من القيمة العادلة على البند املتحوط له أو  ولكن ُيدرج جزء الربح، ُتعدل القيمة الدفترية كما هي بالفعل بالقيمة العادلة

عندما يكون البند املتحوط له أداة حقوق ملكية حمددة بالقيمة العادلة من خالل  اخلسارة بدًال من الدخل الشامل اآلخر.أو  املتحوط له يف الربح
 .ملطابقة أداة التحوط الدخل الشامل اآلخر / خسائر التحوط يف أرباحتبقى ، )FVTOCIالدخل الشامل اآلخر (

 .فإنه ُيعترف ا يف نفس البند مثل البند املتحوط له، اخلسائررباح أو ترف مبكاسب / خسائر التحوط يف األعندما ُيع
زن، إن وجدت). التواإعادة  عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء باملعايري املؤهلة (بعدإال  ال يتوقف املصرف عن حماسبة التحوط

لقيمة اتعديل  ءطفاإيتم وحيتسب االستبعاد لألثر املستقبلي. كما ، ممارستهاأو  إاؤهاأو  بيعهاأو  صالحية أداة التحوط يتضمن ذلك حاالت انتهاء
بالقيمة أو  ةلمطفأالمقاسة بالكلفة الدين ة الفعلية (أي أدوات الفائدل اطريقة معدبشأا  ُتستخدملتي ط هلا والمتحود الدفترية للبنوالة للقيمة دلعاا

محاسبة ال يتجاوز تاريخ التوقف عن يخ رمن تا ءًابدرة لخسااأو  لربحالها في ط لمتحوالمخاطر اعن  الناتجالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) 
  ط. لتحوا

 :حتوطات التدفق النقدي

ت النقدية يف واليت حتدد وتؤهل كتحوطات للتدفقاُيستدرك اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى املؤهلة 
تحوط له من ملبالتغري التراكمي يف القيمة العادلة للبند ا ًاحمصور، وهو مكون منفصل يف الدخل الشامل اآلخر، احتياطي التحوط للتدفقات النقدية

 .اخلسارةأو  الربحإىل  منه أي مبالغ أعيد تدويرها ًابداية التحوط مطروح
رات اليت يؤثر فيها بند اخلسارة يف الفتأو  يف بيان الربح لكيةيف املبالغ املعترف ا سابقًا يف الدخل الشامل اآلخر وتراكم يف حقوق امليعاد تصن

املبلغ صنيف هذا فإنه يعاد ت، إذا مل يعد املصرف يتوقع حدوث املعاملة يف نفس سطر البند املتحوط له املستدرك.، اخلسارةأو  التحوط على الربح
 اخلسارة.أو  الربحلی فورًا إ

إن وجدت). ، ازنالتوإعادة  يتوقف املصرف عن حماسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء باملعايري املؤهلة (بعد
مرًا حمتمًال أ عندما ال يعترب حدوث معاملة حتوط حمددة، أو ممارستهاأو  إاؤهاأو  يتم بيعهاأو  ويشمل ذلك احلاالت اليت تنتهي فيها أداة التحوط

لك / خسائر معترف ا يف الدخل الشامل اآلخر ومراكمة يف حقوق امللكية يف ذ أرباحأي  وُيحتسب التوقف بأثر مستقبلي. تبقى، بدرجة كبرية
توقعة غري اخلسارة. عندما يصبح حدوث معاملة كانت مأو  ربحالوقت يف حقوق امللكية ويعترف ا عند تسجيل املعاملة املتوقعة يف النهاية يف ال

    .اخلسارةأو  ويعترف ا مباشرة يف الربح لكية/ اخلسائر املتراكمة يف حقوق امل رباحفإنه يعاد تصنيف األ، متوقع
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 :حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية

أداة علی  خسائر/  أرباحي أبات النقدية. ويعترف األجنبية حماسبيًا على حنو مشابه لتحوطات التدفقُتعاجل حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات 
 .وتراكم يف احتياطي حتويل العمالت األجنبية ل للتحوط يف الدخل الشامل اآلخرلفعاا التحوط املتعلقة باجلزء

رباح أو ألاإىل  جنبيةاطي حتويل العمالت األجلزء الفعال للتحوط املتراكم يف احتيواخلسائر الناجتة عن أداة التحوط املتعلقة با رباحُيعاد تصنيف األ
 .ة األجنبية كما هو موضح أعالهالعمالت األجنبية العائدة للعمل اخلسائر بنفس الطريقة كفروقات أسعار صرف

  قروض وتسليفات  )ك(

ر القروض . تظهوغري مدرجة يف سوق مايل ناشط، قابلة للتحديدأو  القروض والتسليفات هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات ثابتة
   .الكلفة املطفأة بعد تنـزيل مؤونة اخلسائر االئتمانية املتوقعةأساس والتسليفات على 

  ثابتة مادية  موجودات  )ل(

  . دتن وجإ، املتراكمة وخسارة تدين القيمةبعد تنـزيل االستهالكات ، الكلفـة التارخييةأساس الثابتة املادية على وجودات امل تظهر

باستعمال  ،راضي والدفعات على حساب نفقـات رأمساليةباستثناء األ، تكلفة املوجودات طفاءالثابتة املادية إلوجودات امل يتم احتساب استهالك
  التالية : نتاجيةاألعمار اإلاملعنية باعتماد صول ت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لألطريقة القسط الثاب

    عدد السنوات        

  ٤٠    مباين    
  ١٠ -٥    وأثاث احلاسب وأجهزة معدات    
  ١٠-٥    نقل وسائط    
  ٣٤-٣    املأجور على حتسينات    

جيلها الثابتة يتم حتديدها بالفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفترية للموجودات ويتم تس واخلسائر الناجتة عن استبعاد أي من املوجودات رباحن األإ
  الدخل.ضمن بيان 

  موجودات غري ملموسة   )م(

يف بار التدين أدناه وهي ختضع الختاألعمار االنتاجية  غري امللموسة، باستثناء الشهرة، باستعمال طريقة القسط الثابت وفق املوجودات إطفاء يتم
  قيمتها.

    عدد السنوات        

  ٥    حاسوب برامج  
  ٧٠      الفروغ  

  املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون مستحقة  )ن(

متلك مثل هذه  نفة ناقص أي خسائر تدين متراكمة. إبالكلوجودات تظهر هذه امل. لضمانات على قـروض وتسليفات متلك عقارات تنفيذًا متلقد 
ويف حال التخلف  .خالل مهلة سنتني من تاريخ التملك املوجوداتهو منّظم من قبل السلطات املصرفية املحلية اليت توجب تصفية هذه  املوجودات

  لكية.من بنود حقوق املة ويظهر ضالسنوية الصافي رباحعن التصفية فإن السلطة املنظمة املعنية توجب ختصيص احتياطي خاص للتصفية يؤخذ من األ
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 املوجوداتيتم نقل  .جيب أن تباعأو  املستملكة من األفضل أن تستخدم للعمليات الداخلية املوجوداتلسياسة املصرف يتم حتديد ما إذا كانت  وفقًا
 املوجودات يتم نقل .املضمون األصلي، أيهما أقلصل القيمة الدفترية لألأو  املشاة حسب قيمتها املستملكة املوجوداتاملفيدة للعمليات الداخلية لفئة 

 للموجوداتكاليف البيع ت القيمة العادلة ناقصًاأو  اليت يتم حتديد خيار بيعها ليكون اخليار األفضل، للموجودات املحتفظ ا للبيع بالقيمة العادلة
   .مع سياسة املصرفاشيًا غري املالية يف تاريخ التملك وذلك مت

  ملموسة وغري ملموسة  موجوداتالتدين يف قيمة   )س(

وذة استيفاء لديون) املأخ املوجوداتامللموسة وغري امللموسة (مبا فيها  وجوداتهيقوم املصرف مبراجعة القيم الدفترية مل، مايل وضع بتاريخ كل بيان
ردادية يتم تقدير القيمة االست، مؤشرن وجد هكذا إ. صاا خسارة تدين يف قيمتهاوجودات قد أن تلك املي مؤشر بأذا كان يوجد أإديد فيما لتح
  .ى خسارة تدين القيمة (إن وجدت)لتحديد مدصل لأل

يتم حسم التدفقات  ،. عند حتديد القيمة االستعماليةيةالقيمة االستردادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة ناقص كلفة البيع والقيمة االستعمال
زمة متها احلالية باستعمال نسبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املالقيإىل  النقدية املستقبلية املقدرة

  .ليةالذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبصل لأل

تقيد خسارة . لتوازي القيمة االسترداديةصل لألنقاص القيمة الدفترية يتم إ، قـل من قيمته الدفتريةأصل لألذا كان تقدير القيمـة االستردادية إ
رة تدين القيمة ويف هذه احلالة تعامل خسا، التقييمدفتريًا بقيمة إعادة  املختص مسجلصل األكان  إذاإال  ،اخلسائررباح أو يف األحاًال  تدنـي القيمة

  التقييم ( املقيد سابقًا ).إعادة  كتخفيض لوفر

التقدير املعّدل  إىل ن تصلأإىل  )(وحدة منتجة لتدفقات نقديةصل لأليتم زيادة القيمة الدفترية ، الحقًا ن خسارة تدين القيمة انعكستأ يف حال
م قيد خسارة تدين قيمة ن حتدد فيما لو مل يتالقيمة الدفترية اليت كان ميكن أ ن القيمة الدفترية بعد الزيادة ال تفوقألكن حبيث ، لقيمتها االستردادية

املختص صل األكان  إذاإال  ،يف بيان الدخلحاًال  يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة. ( وحدة منتجة لتدفقات نقدية ) يف سنوات سابقةصل لأل
  .)(املقيد سابقًا التقييمإعادة  رويف هذه احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوف، التقييمإعادة  بقيمةدفتريًا  مسجل

  مؤونة تعويضات اية اخلدمة للموظفني  )ع(

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

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

 يتوجبأن  حتملنه من املنتاجي ميكن تقديره بشكل موثوق، وأاستأو  املصرف موجب قانوين ترتب على، نتيجة حدث سابق، إذايتم قيد املؤونات 
  اخلارج لتسديد املوجب. إىل  اقتصادية منافعتدفق إجراء 

  الفوائدإيرادات  صايف  )ص(

املحددة بالقيمة العادلة و أ تلك املقاسةأو  للمتاجرةوأعباء الفوائد جلميع األدوات املالية باستثناء تلك املصنفة على أا حمتفظ ا إيرادات  يتم إثبات
ريقة الفائدة اخلسائر باستخدام طرباح أو الفوائد" كـ "إيرادات فوائد" و "أعباء فوائد " يف حساب األإيرادات  الصافية يف "صايف رباحمن خالل األ

ضمن حركة القيمة العادلة خالل  (FVTPL) اخلسارةأو  رباحة من خالل األالفعالة. كما ُتدرج الفوائد على األدوات املالية املقاسة بالقيمة العادل
 .."رئاخلساأو  رباحبالقيمة العادلة من خالل األمتاجرة دوات املالية للعلى حمافظة األ أرباح"صايف  انظر، الفترة
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، الية أواملقدرة لألداة املالية خالل العمر املتوقع لألداة امل هو السعر الذي ُيخفض بالضبط التدفقات النقدية املستقبلية (EIR) يةمعدل الفائدة الفعل
اعاة مجيع الشروط كما تقدر التدفقات النقدية املستقبلية مبر املطلوبات املالية.أو  للموجوداتصايف القيمة الدفترية إىل  لفترة أقصر،، عند اإلقتضاء

  .التعاقدية لألداة
ترتيبات ىل إ املستلمة بني أطراف العقد واليت تكون إضافية وتنسب مباشرةأو  ع الرسوم والنقاط املدفوعةمجي يةيتضمن احتساب سعر الفائدة الفعل

عادلة من ملدرجة بالقيمة الاخلصومات األخرى. وفيما يتعلق باملوجودات املالية اأو  ومجيع األقساط األخرى، وتكاليف املعاملة، اإلقراض املحددة
  .اخلسارة عند اإلعتراف األويلأو  ُتثبت تكاليف املعامالت يف الربح، أواخلسائر رباحألاخالل 

الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على القيمة الدفترية اإلمجالية للموجودات املالية غري املتدنية إئتمانيًا أعباء  الفوائد /إيرادات  ُتحتسب
ية. وخبصوص الكلفة املطفأة للمطلوبات املالإىل  أو سوية ألي خمصص خسارة ائتمانية متوقعة)املايل قبل التصل الكلفة املطفأة لألأساس  (أي على

ية الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على الكلفة املطفأة للموجودات املالية املتدنإيرادات  ُتحتسب، املوجودات املالية املتدنية إئتمانيًا
ريت وهي متدنية إشتأو  خمصص خسائر اإلئتمان املتوقعة). أما خبصوص املوجودات املالية اليت نشأت دفترية ناقصًاالقيمة الإئتمانيًا (أي إمجايل 

التدفقات النقدية املستقبلية املتوقع  يف حتديد )ECLs) يعكس اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة (EIRفإن معدل الفائدة الفعال (، (POCI)إئتمانيًا 
 .املايلصل استالمها من األ

 الرسوم والعموالتإيرادات  صايف  )ق(

ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعال (انظر أعاله). كما تتضمن  جزءًا غري الرسوم اليت تشكلرسومًا  الرسوم والعموالت واألعباءإيرادات  تتضمن
دام ورسوم عدم االستخ، املفروضة على خدمة القرضالرسوم ، ضمن أمور أخرى، اخلسارة للمصرفأو  الرسوم املدرجة يف هذا اجلزء من بيان الربح

 ترتيب حمدد لإلقراض ورسوم التمويل املشترك للقروض. إىل  يؤدي ذلكأن  املتعلقة بالتزامات القروض عندما يكون من غري املحتمل

  .الرسوم والعموالت فيما يتعلق باخلدمات عند استالم اخلدماتأعباء  ُتحتسب
 اخلسائررباح أو بالقيمة العادلة من خالل األمتاجرة املالية للاألوراق  على حمفظة أرباحصايف   ) ر(

عادلة واخلسائر الناجتة عن التغريات يف القيمة ال رباحاخلسارة مجيع األأو  يشمل صايف الدخل من األدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
  لة.لصذات األسهم ح اباوأرئد الفواأعباء ادات ويرإلك ذبما في اخلسائر رباح أو للموجودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األ

 رباحتوزيعات األ  ) ش(

  .عند إثبات حق استالم املدفوعات رباحتوزيعات األإيرادات  تتحقق

  ضريبة الدخل  )ت(

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

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

الغ غري ية الواردة يف بيان الدخل املوحد بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالصاف رباحاخلاضعة للضريبة عن األ رباحاأل ختتلف
  اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب.
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البيانات املالية  املطلوبات يفأو  استردادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجوداتأو  إن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها
ند تسوية االلتزام للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عوفقًا  والقيمة اليت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسها. وحتتسب الضرائب املؤجلة

  حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.أو  الضرييب

. بينما يتم الً سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقب يتم االعتراف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت
  باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف ترتل مستقبًال عند احتساب الربح الضرييب.االعتراف 

دم إمكانية االستفادة ويتم ختفيضها يف حالة توقع عة املرحلية املوجزة داملوحالية امل ملعلوماتيتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ ا
  كليًا.أو  من تلك املوجودات الضريبية جزئيًا

  النقد وما يوازي النقد  )ث(

  .ساسية تقل عن ثالثة أشهرذات استحقاقات تعاقدية أ أرصدةيتضمن النقد وما يوازي النقد 
  
  ساسية لعدم اليقني يف التقديراهلامة واملصادر األاملقررات املحاسبية   - ٤

تتخذ قرارات وتقوم بتقديرات وافتراضات بشأن القيم أن  دارة، يتوجب على اإل٣املذكورة يف االيضاح ، عند تطبيق السياسات املحاسبية للمصرف
ة السابقة وعوامل اخلربأساس  ضات اخلاصة ا تبىن علىن التقديرات واالفتراخرى. إال تتوضح بسهولة من مصادر أالدفترية ملوجودات ومطلوبات 

  النتائج الفعلية قد ختتلف عن هذه التقديرات. ن إ .تعترب ذات صلةأخرى 

ة اليت حيصل القيود الناجتة عن تعديل التقديرات املحاسبية يف الفترة املاليإجراء  يتم ،يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات اخلاصة ا بصورة مستمرة
ؤثر على الفترة احلالية كان التعديل ي إذايف فترة التعديل وفترات الحقة أو  كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة، إذافيها تعديل التقدير وذلك 

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

  خمصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة

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

  :أدناه رة املصرف مفصلةاوالتقديرات املستخدمة من قبل إد

  تقييم منوذج األعمال

عمال. مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم واختبار منوذج األ نتائج اختبارعلی يعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية 
لتحقيق هدف أعمال معني. ويتضمن هذا  ًاجمموعات املوجودات املالية مع 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  دلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالقيمة العاأو  . يراقب املصرف املوجودات املالية املقاسة بالكلفة املطفأةداراوكيفية إ املوجودات

 زءًاج مت استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلدف من األعمال املحتفظ ا. وتعترب املراقبة
وإذا كان من ، ًااملالية املتبقية مناسب ملوجوداتحول ما إذا كان منوذج األعمال الذي يتم مبوجبه االحتفاظ با صرفللمصل امن التقييم املتو
  لتصنيف تلك املوجودات. ًامستقبلي ًالتايل يتم إدخال تغيريهناك تغيري يف منوذج األعمال وبا ألنغري املناسب 
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  زيادة هامة يف خماطر االئتمان

اخلسارة ، أو األوىلشهرًا ملوجودات املرحلة  )١٢(يتم قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة كمخصص يعادل اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة 
ادة خماطر االئتمان املرحلة الثانية يف حال زيإىل صل . ينتقل األالثالثةاملرحلة أو  الثانيةاالئتمانية على مدى العمر الزمين للموجودات من املرحلة 

ما الذي يشكل زيادة كبرية يف خماطر االئتمان. وعند تقييم  )٩(ة رقم لتقارير املاليل. ال حيدد املعيار الدويل ويلبشكل كبري منذ االعتراف األ
املستقبلية  ةيف االعتبار املعلومات الكمية والنوعي صرفيأخذ امل، ما إذا كانت خماطر االئتمان ألي من املوجودات قد ارتفعت بشكل كبري

ف ضمن تغري التصنيإىل  واليت تؤدي املصرف املتعلقة بالتغري املهم يف خماطر اإلئتمان إدارةملستخدمة من قبل التقديرات ايف  املعقولة واملدعومة
  ).٣و  ٢و ١املراحل الثالث (

  إنشاء جمموعات من املوجودات ذات خصائص خماطر ائتمانية مماثلة

ل نوع خصائص املخاطر املشتركة (مثأساس  مجاعي، يتم جتميع األدوات املالية علىأساس  عندما يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة على
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 
 تقسيم للموجودات بشكل مناسب. وقد ينتج عن ذلك إنشاء حمافظ جديدةإعادة  أنه يف حالة تغيري خصائص خماطر االئتمان، تكون هناك

  ت.حمفظة حالية تعكس بشكل أفضل خصائص خماطر االئتمان املماثلة لتلك املجموعة من املوجوداإىل  نقل موجوداتأو 

  إعادة تقسيم املحافظ واحلركات بني املحافظ

حدوث زيادة كبرية يف خماطر االئتمان (أو عندما تنعكس تلك الزيادة  عند ًاواحلركات بني املحافظ أكثر شيوع تقسيم املحافظإعادة  يعد
العكس، ولكنها قد حتدث أو  آخر،إىل  ًاشهر )١٢(من اخلسائر االئتمانية املتوقعة اليت تتراوح مدا بني صول األ الكبرية) وبالتايل تنتقل

مدى احلياة ولكن مقدار أو  شهرًا )١٢(من اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدة ساس ضمن املحافظ اليت يستمر قياسها على نفس األ ًاأيض
  .الختالف خماطر االئتمان من املحافظ ًااخلسائر االئتمانية املتوقعة نظرتغيريات 

  املصادر الرئيسية للتقديرات غري املؤكدة   ب).٤(

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:

عمال تلك املوارد الالزمة ملواصلة األاملصرف بتقييم قدرة املصرف على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة بأن املصرف مي إدارةقامت 
ي شكوك جوهرية اليت قد تؤثر بشكل جوهري على قدرة أاملصرف ليست على علم ب إدارةن لك، إذإىل  يف املستقبل املنظور. باإلضافة
  ارية.مبدأ االستمرأساس  حمضرة علىاملوحدة املرحلية املوجزة ت املالية ن املعلوماإ شأة مستمرة. وبالتايلاملصرف على االستمرار كمن

  :ةحتديد القيم العادل

. )ز( ٣اليضاح ان حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا سعر سوق ميكن حلظه يتطلب استعمال تقنيات تقييم كما هو مذكور يف إ
وتتطلب درجات  ،فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضوعية، سعارها قليلة الشفافيةالية املتداولة بشكل غري متكرر وأدوات املوبالنسبة لأل

  عنية.تؤثر على األداة املأخرى  وخماطر، افتراضات تسعري، كيدةعوامل سوق غري أ، التركيز، متفاوتة من األحكام تعتمد على السيولة
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املنظورة يف قياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفرة، وبالتايل تنطبق يف احلاالت اليت تكون  تستخدم املعطيات غري
أن  يــاس القــيمة العــادلة نفسها، أن تبقى الغـاية من قين وجدت، وجيب ألسـوق بتاريخ التقييم ضعيفة هذا إفيها حركة ا

ات غري املنظورة ياملعطإىل  مالية. يتم الوصول أدواتصاحب االلتزام ملطلوبات أو  املالية دواتن مالك األمتثل السعر املقبول للتفرغ عنها م
تطبيق إىل  ةتتضمن املعلومات املتوفرة لدى املنشأة باإلضافأن  فضل املعلومات املتوفرة يف ظل الظروف املحيطة، واليت ميكنباالعتماد على أ

 ية الظاهرة علىاملالاألوراق  باالجراءات الداخلية للمصرف وذلك ضمن منوذج التقييم املستخدم يف تقييم حمفظة معدالت حسم معينة عمًال
 الكلفة املطفأة.أساس  وعلى خالل األرباح أو اخلسائرالقيمة العادلة من أساس 

ة ذات الصلة املنتجات / السوق وحتديد املعلومات املستقبلياملستقبلية لكل نوع من أنواع النظرة  ،حتديد العدد والوزن النسيب للسيناريوهات
  بكل سيناريو

ملستقبلية ملختلف افتراضات احلركة اإىل  معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند صرفيستخدم امل، عند قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة
  املحركات االقتصادية وكيف تؤثر هذه املحركات على بعضها البعض.

  احتمال التعثرسبة ن
 السداد عن التعثر الحتمالية يرًاتقداحتمال التعثر  نسبةيف قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة. وتعترب  ًارئيسي احتمال التعثر مدخًال نسبة تشكل

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

  يف حال التعثراخلسارة 

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

  :الثابتة للموجوداتاألعمار اإلنتاجية املقدرة 

اإلنتاجية يف اية كل فترة مالية. خالل الفترة مل تظهر أية مؤشرات  ملصرف يراجع األعمار) أعاله إن ا٣يف اإليضاح رقم ( موضحكما هو 
  الثابتة. موجوداتتغيري األعمار املقدرة للإىل  تدعو

 :تدين قيمة املوجودات غري املالية وتكوين املؤونات الالزمة

 ة وذلك من خاللغري املاليصول بتقدير القيمة االستردادية لأل دارةالراهنة اليت متر ا اجلمهورية العربية السورية، قامت اإل الظروفيف ظل 
ت لتكوين ، ال توجد مؤشرادارة. باعتقاد اإللتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر على تدين قيمتهاصول األ الدفترية هلذه للقيممراجعة إجراء 

  تدين إضافية. مؤونات
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  املركزي سورية مصرف لدى أرصدةو نقد  -٥

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

      ٤,٨٢٤,٢٤٠,٨٣٧        ٦,٦٧٦,٨٨١,٠٢٠    نقد يف اخلزينة 
  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

      ١٦,٣٥٨,٠٤٨,٣٧١        ١٢,٥٥٨,٨١٠,٠٨٢    حسابات جارية وحتت الطلب  
      ٣,٤٧٢,٩٣١,٣٢٣        ٤,١٠٦,١٧٧,٢٢٦    احتياطي نقدي إلزامي*  

  )  ٥,٨٩٥,٠٧٣(  )  ١٠,٦٦٧,٠٥٤(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 

      ٢٤,٦٤٩,٣٢٥,٤٥٨        ٢٣,٣٣١,٢٠١,٢٧٤    
  تاريخ ٥٩٣٨ رقم لوزراءا جملس رئاسة عن الصادر القرار بناًء علىو السورية العربية اجلمهورية يف املطبقة املصرفية والتشريعات للقوانني وفقًا  *

 الطلب، حتت الودائع متوسط من %٥ بنسبة املركزي ةسوري مصرف لدى إلزامي نقدي باحتياطي حتتفظ أن املصارف على ٢٠١١ أيار ٢ 
  .السكين اإلدخار ودائع باستثناء ألجل والودائع التوفري ودائع

  .للمصرف التشغيلية األنشطة يف استعماله يتم وال إلزامي االحتياطي هذا إن

  ال يوجد نقد لدى الفروع املغلقة.

  :السنةالفترة / ركزي خالل مصرف سورية امل فيما يلي احلركة على األرصدة لدى
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف         
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         األوىلاملرحلة         
  ل.س.          ل.س.          ل.س.         ل.س.        

  ١٩,٨٣٠,٩٧٩,٦٩٤       -          -        ١٩,٨٣٠,٩٧٩,٦٩٤   ةفترالالرصيد كما يف بداية 
  )  ٥,٥٤٧,٢٧٩,٩٢٤(     -         -      )  ٥,٥٤٧,٢٧٩,٩٢٤(  ةفترالتغري خالل ال

    ٢,٣٨١,٢٨٧,٥٣٨       -          -          ٢,٣٨١,٢٨٧,٥٣٨  أسعار الصرفتعديالت نتيجة تغري 

    ١٦,٦٦٤,٩٨٧,٣٠٨       -          -        ١٦,٦٦٤,٩٨٧,٣٠٨    ةفترالرصيد كما يف اية ال
  

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

    ٤١,٤٨٨,٥٧٣,٤٤٦       -          -        ٤١,٤٨٨,٥٧٣,٤٤٦   الرصيد كما يف بداية السنة
  )  ٢١,٦٤٦,٥٠٠,٣٠٥(     -         -      )٢١,٦٤٦,٥٠٠,٣٠٥(  التغري خالل السنة

  )  ١١,٠٩٣,٤٤٧(     -          -      )  ١١,٠٩٣,٤٤٧(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ١٩,٨٣٠,٩٧٩,٦٩٤       -          -       ١٩,٨٣٠,٩٧٩,٦٩٤    اية السنةالرصيد كما يف 
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  السنة:الفترة / خالل ركزي مصرف سورية امل لدىرصدة لألفيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف         
    املجموع          املرحلة الثالثة          الثانية املرحلة         املرحلة األوىل        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.         ل.س.        

    ٥,٨٩٥,٠٧٣       -         -          ٥,٨٩٥,٠٧٣   فترةالرصيد كما يف بداية ال
    ٤,٧٧١,٩٨١       -          -          ٤,٧٧١,٩٨١    فترةالتغري خالل ال

    ١٠,٦٦٧,٠٥٤       -          -          ١٠,٦٦٧,٠٥٤    فترةالرصيد كما يف اية ال
  

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

      ١٤٠,٤٨١       -         -          ١٤٠,٤٨١   الرصيد كما يف بداية السنة
    ٥,٧٥٤,٥٩٢       -          -          ٥,٧٥٤,٥٩٢    التغري خالل السنة

    ٥,٨٩٥,٠٧٣       -          -          ٥,٨٩٥,٠٧٣    الرصيد كما يف اية السنة
  
  مصارف لدى أرصدة  -٦

 يتكون هذا البند مما يلي:
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف       
    املجموع      خارجية مصارف      حملية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      
    ٢٠,٠٣٢,٦٧٥,٣١٠    ١٧,٢٠٣,٤٩٩,٥٧٢    ٢,٨٢٩,١٧٥,٧٣٨  الطلب حتتو جارية حسابات

    ٦٨,٠٣١,٩٩٧,٧٤٠    ٦٥,٥٣١,٩٩٧,٧٤٠    ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  أقل) أشهر أو ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فترة 
  )  ٢,٠٦٠,٧٣٤,٠١٨(  )  ٢,٠٥٥,٩١٥,٨٧٢(  )  ٤,٨١٨,١٤٦(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 

      ٨٦,٠٠٣,٩٣٩,٠٣٢      ٨٠,٦٧٩,٥٨١,٤٤٠        ٥,٣٢٤,٣٥٧,٥٩٢    
  

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

    ١٣,٣٤٣,٤٥٠,٤٠٩        ٩,٢٦٣,٤٩٠,٥٦٣        ٤,٠٧٩,٩٥٩,٨٤٦    حسابات جارية وحتت الطلب
  ٤٢,٣٠٧,٩٤٣,٣٤٧      ٤٠,٨٠٧,٩٤٣,٣٤٧        ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    أشهر أو أقل) ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فترة 

  )  ١,٢٣٩,٤١٠,٧٨٦(  )  ١,٢٣٢,٤٨٩,٢٩٤(  )  ٦,٩٢١,٤٩٢(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 

      ٥٤,٤١١,٩٨٢,٩٧٠      ٤٨,٨٣٨,٩٤٤,٦١٦        ٥,٥٧٣,٠٣٨,٣٥٤    

(مقابل (غري مدققة)  ٢٠٢٠ آذار ٣١لرية سورية كما يف  ٣,٠٥٨,٤٩٧,٤٧٠بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال تتقاضى فوائد 
  ).(مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ٥,٥٥١,٢٤٤,١٢٠

كانون األول  ٣١يف كما و ٢٠٢٠ آذار ٣١ ال يوجد أرصدة مقيدة السحب مرتبطة بعمليات جتارية (تأمينات نقدية مقابل اعتمادات) كما يف
٢٠١٩.    



 

- ٣١ -  

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

    ٥٥,٦٥١,٣٩٣,٧٥٦       -         ٤٩,٩٩١,٧١٩,٧٩٨        ٥,٦٥٩,٦٧٣,٩٥٨   فترةالرصيد كما يف بداية ال
    ١٨١,٦٤٨,٠٦٥       -          ١,٤٧٦,١٤٩,٢٠٩    )  ١,٢٩٤,٥٠١,١٤٤(  خالل الفترةالتغري 

    ٣٢,٢٣١,٦٣١,٢٢٩       -          ٣١,١٤١,١١٢,٥٣٢        ١,٠٩٠,٥١٨,٦٩٧   تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٨٨,٠٦٤,٦٧٣,٠٥٠       -          ٨٢,٦٠٨,٩٨١,٥٣٩        ٥١١,٦٩١,٤٥٥٥,    ةالفترالرصيد كما يف اية 

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

    ٢٩,٩٢٨,٩٨٢,٤٤٥       -         -          ٢٩,٩٢٨,٩٨٢,٤٤٥   الرصيد كما يف بداية السنة
    -         -          ٢٦,١٢٤,٢٠٢,٩١٤    )٢٦,١٢٤,٢٠٢,٩١٤(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

  )    ٥٥٣,٨٤٤(     -          -     )  ٥٥٣,٨٤٤(  املسددة خالل السنة األرصدة
    ٢٦,٠٨١,٠٦٤,٠٣٤       -          ٢٤,١٤٥,٤٧٦,٦٧٥        ١,٩٣٥,٥٨٧,٣٥٩    خالل السنةالتغري 

  )  ٣٥٨,٠٩٨,٨٧٩(     -      )  ٢٧٧,٩٥٩,٧٩١(  )  ٨٠,١٣٩,٠٨٨( تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٥٥,٦٥١,٣٩٣,٧٥٦       -          ٤٩,٩٩١,٧١٩,٧٩٨        ٥,٦٥٩,٦٧٣,٩٥٨    الرصيد كما يف اية السنة
  

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

    ١,٢٣٩,٤١٠,٧٨٦       -         ١,٢٣٢,٤٨٧,٨١٩        ٦,٩٢٢,٩٦٧   ةلفترالرصيد كما يف بداية ا
    ٨٢٤,٥٣٦,٨٣١       -          ٨٢٦,٦٣٩,٣١٢    )  ٢,١٠٢,٤٨١(  ةخالل الفترالتغري 

  )  ٣,٢١٣,٥٩٩(     -      )  ٩٩٣,٢١٣,٥(      -     تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٢,٠٦٠,٧٣٤,٠١٨       -          ٢,٠٥٥,٩١٣,٥٣٢      ٤,٨٢٠,٤٨٦    ةفترالالرصيد كما يف اية 
  

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

    ٥٩,٩٣١,٢٧٠       -         -          ٥٩,٩٣١,٢٧٠   الرصيد كما يف بداية السنة
    -         -          ٥٩,٨٥٩,٧٣٥    )  ٥٩,٨٥٩,٧٣٥(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

    ١,١٧٩,٤٧٩,٥١٦       -          ١,١٧٢,٦٢٨,٠٨٤        ٦,٨٥١,٤٣٢    خالل السنةالتغري 

    ١,٢٣٩,٤١٠,٧٨٦       -          ١,٢٣٢,٤٨٧,٨١٩      ٦,٩٢٢,٩٦٧    الرصيد كما يف اية السنة



 

- ٣٢ -  

  

   مصارف لدى إيداعات  -٧

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

    ١,٣٩٨,٤٦٢,٤٩٢        -          ١,٣٩٨,٤٦٢,٤٩٢    ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر)
  )      ٨٦,٧٨٤  (      -      )    ٨٦,٧٨٤(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 

      ١,٣٩٨,٣٧٥,٧٠٨        -          ١,٣٩٨,٣٧٥,٧٠٨    
  

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

    ١,٣٨٩,٨٥٨,٠٢٧        -          ١,٣٨٩,٨٥٨,٠٢٧    ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهر)
  )    ١٤٤,٠٧٤  (      -      )  ١٤٤,٠٧٤(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 

      ١,٣٨٩,٧١٣,٩٥٣        -          ١,٣٨٩,٧١٣,٩٥٣    
  

  السنة:الفترة / فيما يلي احلركة على اإليداعات لدى املصارف خالل 
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف         
    املجموع          املرحلة الثالثة          الثانيةاملرحلة          املرحلة األوىل        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.         ل.س.        

    ١,٣٨٩,٨٥٨,٠٢٧       -         -          ١,٣٨٩,٨٥٨,٠٢٧   ةفترالرصيد كما يف بداية ال
    ٨,٦٠٤,٤٦٥       -          -          ٨,٦٠٤,٤٦٥    فترةالتغري خالل ال

    ١,٣٩٨,٤٦٢,٤٩٢       -          -          ١,٣٩٨,٤٦٢,٤٩٢  فترةالرصيد كما يف اية ال
  

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

    ٢٤,٠٤٠,٧٦٤,٥٠٨       -         -        ٢٤,٠٤٠,٧٦٤,٥٠٨   الرصيد كما يف بداية السنة
  )  ٢٢,٦٥٠,٩٠٦,٤٨١(     -          -      )٢٢,٦٥٠,٩٠٦,٤٨١(  التغري خالل السنة

    ١,٣٨٩,٨٥٨,٠٢٧       -          -          ١,٣٨٩,٨٥٨,٠٢٧  الرصيد كما يف اية السنة
   



 

- ٣٣ -  

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

      ١٤٤,٠٧٤       -         -          ١٤٤,٠٧٤   لفترةالرصيد كما يف بداية ا
  )    ٥٧,٢٩٠(     -          -      )    ٥٧,٢٩٠(  فترةالتغري خالل ال

      ٨٦,٧٨٤       -          -           ٨٦,٧٨٤    فترةالرصيد كما يف اية ال
  

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

    ٧٠٩,٧٧٦,٤٥٤       -         -          ٧٠٩,٧٧٦,٤٥٤   الرصيد كما يف بداية السنة
  )  ٧٠٩,٦٣٢,٣٨٠(     -          -      )  ٧٠٩,٦٣٢,٣٨٠(  التغري خالل السنة

      ١٤٤,٠٧٤       -          -        ١٤٤,٠٧٤    الرصيد كما يف اية السنة
  
  الدخل الشامل اآلخرمالية بالقيمة العادلة من خالل  موجودات  -٨

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

  *سوقية أسعار هلا متوفربالقيمة العادلة  مالية موجودات
      ١,١٣٤,٣١٧,٢٢٤        ١,٨٣١,٥٥٨,٠٨٧    تكلفة سندات  
  )  ١,١٣٤,٣١٧,٢٢٤(  )  ١,٨٣١,٥٥٨,٠٨٧(  خمصصات مقابلة ملوجودات مالية  
        -          -      

  **سوقية أسعار هلا متوفر غريبالقيمة العادلة  مالية موجودات
      ٢٤٣,٧٤٥,٧٨١        ٢٤٣,٧٤٥,٧٨١    أسهم  
      ٢٤٣,٧٤٥,٧٨١        ٢٤٣,٧٤٥,٧٨١      

  الدخل الشامل اآلخر صادرة عن بنك خارجي على شكل سندات متوسطة  بيانيتضمن هذا البند استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
وجود تراجع يف القيمة الســوقية هلذه  ٢٠٠٨كانون األول  ٣١مليون دوالر أمريكي، وقد تبني بتاريخ  ٥األجـل بقيمـة إمسيـة مقدارها 

من قيمة االستثمار كخسارة ناجتة عن  %٩٢,٢ذي ميثل عمل على حتديد القيمة العادلة هلا واعتبار الفرق الي صرفاالستثمارات، مما جعل امل
من قيمة االستثمارات املشار إليها بنهاية  %١٠٠هبوط دائم يف قيمة هذا االستثمار. مت الحقًا تشكيل مؤونة إضافية ليصل جمموع املؤونة إىل 

  .٢٠٠٩كانون األول  ٣٠ريخ ) تا٤/م ن/ب٦١٦استنادًا ألحكام قرار جملس النقد والتسليف ( ٢٠١٠الشهر األول لعام 
   



 

- ٣٤ -  

  وقد كانت التحصيالت من هذه السندات وفق اجلدول التايل:
      ما يعادله باللرية السورية          دوالر أمريكي        السنة    

    ٣٣,٦١٥,٩٦٦         ٤٩٤,٤٧٤      ٢٠١٢    
    ٧٠,٠٩٢,٣٦٦          ٥٣٩,٩٨٦      ٢٠١٣    
    ٩١,٨١٦,٦٨٣          ٥٥٤,٣١٦      ٢٠١٤    
    ٧٦,٤٣٥,٠٨٩          ٢٨٠,٣٩٩      ٢٠١٥    
    ٨٢,٧٥٠,١٢٠          ١٦٩,٥٧١      ٢٠١٦    
    ٨٢,٦٤٢,٦٦٤          ١٦٩,٦٢٢      ٢٠١٧    
    ٣٣,٢٣٩,٩٩٩          ٧٦,٢٣٩      ٢٠١٨    
    ١٣,٦٢٤,١٤١          ٣١,٢٤٨      ٢٠١٩    

          ٤٨٤,٢١٧,٠٢٨        ٢,٣١٥,٨٥٥    
  

بأن اجلزء مع العلم من القيمة اإلمسية للسندات،  %٤٦,٣٢ وقد بلغت نسـبة هذه التحصيالتمت قيد هذه التحصـيالت يف بيان الدخل املوحد 
  وفق ما يلي:من قيمة السندات مغطى بشكل كامل باملؤونات  املتبقي

    دوالر أمريكي            

    ٤,٩١٧,٥٠٠    التكلفة التارخيية  
  )  ٢,٣١٥,٨٥٥(  أقساط   
  )  ٢,٦٠١,٦٤٥(  خمصصات  
        -    

مؤونة التدين  بالصايف بعد طرح املرحلي املوجز املايل املوحد وضعيف بيان ال خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من ظهرت املوجودات املالية 
  .املشار إليها أعاله

من رأمسال الشركة علمًا بأن أسهم الشركة غري مدرجة يف سوق  %٥ميثل املبلغ اسـتثمار املصـرف يف الشركة السورية العربية للتأمني بنسبة   **
، إضافة إىل االستثمار يف رأس مال مؤسسة ضمان خماطر عتزم املصـرف االحتفاظ ذا االسـتثمار على املدى البعيديق املالية. دمشـق لألورا

من حصة املصرف من رأس  %٤٠ميثل  ٢٠١٩كانون الثاين  ٣١من رأس مال املؤسـسة علمًا أن الرصيد كما يف  %٤,٩٦القروض والبالغة 
  بعد صدور شهادة األسهم. ٢٠١٩صنيف هذه احلصة من موجودات أخرى خالل العام مال املؤسسة. حيث مت إعادة ت

  وقد كانت احلركة على هذه االستثمارات وفق اجلدول التايل:  
    كانون األول ٣١كما يف           آذار ٣١كما يف      
      (مدققة) ٢٠١٩          (غري مدققة) ٢٠٢٠      
    ل.س.          ل.س.      

    ١٥١,١٢٦,٨١٢        ٢٤٣,٧٤٥,٧٨١   الرصيد كما يف بداية السنة
    ٩٩,٢٩٤,٥٦٠        -      إضافات خالل الفترة / السنة

  )  ٦,٦٧٥,٥٩١(      -      اخلسائر الناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة

    ٢٤٣,٧٤٥,٧٨١        ٢٤٣,٧٤٥,٧٨١    الفترة / السنةالرصيد كما يف اية 
   



 

- ٣٥ -  

 موجودات مالية بالكلفة املطفأة  -٩

تستحق بعد سنة من االكتتاب  ٢٠١٩شباط  ٢١شهادة) مت االكتتاب ا لدى مصرف سورية املركزي بتاريخ  ٣٠هذا البند شهادات إيداع ( ميثل
علمًا أن هذه  .بتاريخ التسوية %٤,٥مليون لرية سورية لكل شهادة وقد مت تسديد القيمة خمصومة مبعدل  ١٠٠وتبلغ قيمتها اإلمسية عند استحقاقها 

   مالية بالكلفة املطفأة وغري متوفر هلا أسعار سوقية. هادات هي موجوداتالش

 ٢٠١٩كانون األول  ٣١إن شهادات اإليداع املكتتب ا لدى مصرف سورية املركزي هي باللرية السورية ومصنفة ضمن املرحلة األوىل كما يف 
من  مليار لرية سورية ٣قيمة هذه الشهادات مببلغ صيل حت ٢٠٢٠شباط  ٢٣ مت بتاريخو ومل يتم تشكيل خمصص خسائر ائتمانية متوقعة مقابلة هلا.

  .مصرف سورية املركزي
  

  املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف  -١٠
 يتكون هذا البند مما يلي:

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

  الكربىالشركات 
      ٢,٣٠٦,٢٥٥,٨٩٠        ٢,٣٨٩,٤٢٧,٥٧٩    مدينة جارية حسابات  
      ٢٧,٢١٥,٢١٨,٧٢٤        ٣٠,٨٢٨,٦٦٠,٣٨٠    وسلف قروض  
  )  ٥٢,٦٩٥,٤٤٤(  )  ٩٠,٤٥٤,٥٩٢(  قروض وسلف عن مقدمًا مقبوضة فوائد  
      ٥,٣٠٠,٨٠٠        ٥,٣٠٠,٨٠٠    حمسومة سندات  

      ٢٩,٤٧٤,٠٧٩,٩٧٠        ٣٣,١٣٢,٩٣٤,١٦٧      
  فراد (التجزئة)األ
      ٤٩٩,٩٤٢,٠١٠        ٧٧١,٥٦٥,٤٧٤    بطاقات ائتمان  
      ٤,١٣٢,٩٨٠,٤٤٤        ٤,٦٧٥,٨٤٧,٣١٧    قروض وسلف  

      ٤,٦٣٢,٩٢٢,٤٥٤        ٥,٤٤٧,٤١٢,٧٩١    
        الشركات الصغرية واملتوسطة

      ٦٠٤,٩٧٢,٢٣٣        ٦٠٨,٦٣٤,٠٩٥    قروض وسلف  
  )  ٤٨,٩٧٥,٠٩١(  )  ٤٩,٨٤٠,٤٧٥(  وسلف قروض عن مقدمًا مقبوضة فوائد  

      ٥٥٥,٩٩٧,١٤٢        ٥٥٨,٧٩٣,٦٢٠      

     ٣٤,٦٦٢,٩٩٩,٥٦٦        ٣٩,١٣٩,١٤٠,٥٧٨    املجموع
  )  ٢,٧٤٤,٣٤٢,٣٦٨(  )  ٢,٦٩٧,٠٣٥,٢٨١(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 

  )  ١,٦٩٣,٤٢٤,٧١٥(  )  ١,٩٩٤,٣٣٠,٤٤٠(  معلقة فوائد

    ٣٠,٢٢٥,٢٣٢,٤٨٣        ٣٤,٤٤٧,٧٧٤,٨٥٧    املباشرة االئتمانية التسهيالت صايف
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  :/ السنةخالل الفترة باشرةاملئتمانية االتسهيالت ال أرصدةفيما يلي احلركة على 
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١الثة أشهر املنتهية يفلفترة الث        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٣٤,٦٦٢,٩٩٩,٥٦٦       ٣,٥٦٥,٧٣٧,٣٧٧        ٤,٢٣٦,٧٢٩,٣٠٨      ٢٦,٨٦٠,٥٣٢,٨٨١   فترةالبداية يف  كما الرصيد
    -         -      )  ٥٤٠,١١٤,٥٢٤(      ٥٤٠,١١٤,٥٢٤    املرحلة األوىل إىل  ما مت حتويله
    -         -          ١,٤٦٥,٣٤٩,٩٥٢    ) ١,٤٦٥,٣٤٩,٩٥٢(  الثانيةاملرحلة إىل  ما مت حتويله
    -         ١٧,٧٨٨,٨٣٨    )  ١٧,٢٢٥,٤٥٨(  )  ٥٦٣,٣٨٠(  املرحلة الثالثةإىل  ما مت حتويله

    ١,٠٩١,٣٨٣,٨٣٣       -           ٣٥,٦٨٠        ١,٠٩١,٣٤٨,١٥٣    التسهيالت اجلديدة خالل الفترة
  )  ٤٤,٩٨٠,٧٣١(  )  ٢٧,٥٢٧,٠٦٤(  )  ١٠,٩١١,٥٦٩(  )  ٦,٥٤٢,٠٩٨(  التسهيالت املسددة خالل الفترة

    ٣,١١٩,٧٣١,٤٩٤       ٧٧,٠٣٨,١٠٦    )  ٩٣,٥٢٢,٦٢٧(      ٣,١٣٦,٢١٦,٠١٥    التغري خالل الفترة
  )  ٤,٥٩٨,٨٢٧(  )  ٤,٥٩٨,٨٢٧(      -          -      شطوبةالتسهيالت امل

      ٣١٤,٦٠٥,٢٤٣       ٣١٤,٦٠٥,٢٤٣        -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٣٩,١٣٩,١٤٠,٥٧٨       ٣,٩٤٣,٠٤٣,٦٧٣        ٥,٠٤٠,٣٤٠,٧٦٢        ٣٠,١٥٥,٧٥٦,١٤٣      الفترةالرصيد كما يف اية 
  

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

    ١٧,٧٩٩,٣١٥,٩٦٠       ٣,٧٠٠,٦٧٦,٢٦٣       ٥,٢١١,٩٤٠,٤٩٥        ٨,٨٨٦,٦٩٩,٢٠٢   سنةالبداية يف  كما الرصيد
    -      )  ٨٤١,٧٨٣(  )  ١٤٦,٩٠٠,٩١٥(      ١٤٧,٧٤٢,٦٩٨    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٣٠,٠٦٢,٥٢٨(      ٦٦٣,٧٨٣,٤٨٢    ) ٦٣٣,٧٢٠,٩٥٤(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

    -         ٤٤,٢٣٠,٤٨٣    )  ٧,٣٠٥,٥٦٦(  )  ٣٦,٩٢٤,٩١٧(  ه إىل املرحلة الثالثةما مت حتويل
    ١٢,٨٨١,٧٥٨,٧٤٤       ٦٨٠,٧٥٤        ١٥,٥٦٥,٩٦١      ١٢,٨٦٥,٥١٢,٠٢٩    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ١,٦٣٨,٤٦٤,٤٩٠(  )  ٢٢٩,٢٥٢,٥٦٢(  )  ١,٢٦٨,٣٠٧,١١٩(  )  ١٤٠,٩٠٤,٨٠٩(  التسهيالت املسددة خالل السنة

    ٥,٩٠٩,٧٧٦,٠٦٣       ٢٩٢,١٩٣,٤٦١    )  ١٥٤,٥٤٧,٠٣٠(      ٥,٧٧٢,١٢٩,٦٣٢    التغري خالل السنة
  )  ٢٨٧,٨١٢,٤٢٥(  )  ٢١٠,٣١٢,٤٢٥(  )  ٧٧,٥٠٠,٠٠٠(      -      التسهيالت املشطوبة

  )  ١,٥٧٤,٢٨٦(  )  ١,٥٧٤,٢٨٦(      -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٣٤,٦٦٢,٩٩٩,٥٦٦       ٣,٥٦٥,٧٣٧,٣٧٧        ٤,٢٣٦,٧٢٩,٣٠٨      ٢٦,٨٦٠,٥٣٢,٨٨١      الرصيد كما يف اية السنة
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  فيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة خالل الفترة/ السنة:
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١الثة أشهر املنتهية يفلفترة الث        
    املجموع          الثالثةاملرحلة           املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٢,٧٤٤,٣٤٢,٣٦٨     ١,٧٤٧,١٩٥,٩٩١        ٣١٩,٩٤٤,٢٤٢        ٦٧٧,٢٠٢,١٣٥    فترةالبداية يف  كما الرصيد
    -         -      )  ٣٣,٠٠٣,٣٧٤(      ٣٣,٠٠٣,٣٧٤    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -         -          ٢٦,٤٠٩,٤٧١    )  ٢٦,٤٠٩,٤٧١(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -         ١٣٩,٦٦٣    )  ١٢٥,٤٩٨(  )    ١٤,١٦٥(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    خسارة التدين على التسهيالت
    ٥٥,٦٩٩,٠٨٥       -            ٦,٣٤٤        ٥٥,٦٩٢,٧٤١    اجلديدة خالل الفترة   

  املسترد من خسارة التدين على
  )  ١٤,٧٨١,٩٩٨(  )  ١٢,٩٣١,١٦٥(  )  ١٨٨,٠٨٤(  )  ١,٦٦٢,٧٤٩(  التسهيالت املسددة   

  )  ١٦٥,٠٨٤,٤٢٥(     ٣٣,١٢٤,١٩٧    )  ١٢٤,٣٠٥,٩٢١(  )  ٧٣,٩٠٢,٧٠١(  التغري خالل الفترة
    ٧٦,٨٦٠,٢٥١       ٧٦,٨٦٠,٢٥١        -          -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٢,٦٩٧,٠٣٥,٢٨١       ١,٨٤٤,٣٨٨,٩٣٧        ١٨٨,٧٣٧,١٨٠        ٦٦٣,٩٠٩,١٦٤    الرصيد كما يف اية الفترة
  

    (مدققة) ١٩٢٠كانون األول  ٣١للسنة املنتهية يف        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٢,٦٣٩,٥٥٣,١٥٥       ١,٩٥٣,٤٥٣,١١٠        ٤٩٣,٢١٩,٢٤١        ١٩٢,٨٨٠,٨٠٤    سنةالبداية يف  كما الرصيد
    -      )  ٧٤٩,١٢٣(  )  ٨,٣٣٦,٤٩٩(      ٩,٠٨٥,٦٢٢    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٢٨,٠٤٥,٠١٥(      ٣٢,٦٢٩,٧٢٥    )  ٤,٥٨٤,٧١٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -         ١,٦١٢,٧٢١    )  ٤٥١,٩١٢(  )  ١,١٦٠,٨٠٩(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    اخلسارة االئتمانية املتوقعة على
    ٣٥١,٣٦٢,١٢٢       ٦٧٩,٦٨١          ٥٦٢        ٣٥٠,٦٨١,٨٧٩    التسهيالت اجلديدة  

  املسترد من اخلسارة االئتمانية املتوقعة
  )  ٢٧٢,٣٠١,٣١٨(  )  ٢١٩,٠٢٢,١٩١(  )  ٥٢,١٠٤,٥٠٧(  )  ١,١٧٤,٦٢٠(  على التسهيالت املسددة  

    ١٣٧,٢٠٤,٨٤٢       ٧٣,٢٤٣,٢٤١    )  ٦٧,٥١٢,٣٦٨(      ١٣١,٤٧٣,٩٦٩    التغري خالل السنة
  )  ١١٠,٧٨٣,١٧١(  )  ٣٣,٢٨٣,١٧١(  )  ٧٧,٥٠٠,٠٠٠(      -      التسهيالت املشطوبة *

  تعديالت نتيجة 
  )  ٦٩٣,٢٦٢(  )  ٦٩٣,٢٦٢(      -          -     تغري أسعار الصرف **

    ٢,٧٤٤,٣٤٢,٣٦٨       ١,٧٤٧,١٩٥,٩٩١        ٣١٩,٩٤٤,٢٤٢        ٦٧٧,٢٠٢,١٣٥    الرصيد كما يف اية السنة

استخدام مبلغ باملقابل مت  ،٢٠٢٠آذار  ٣١املنتهية يف  الثالثة أشهر لفترةاملشطوبة  تسهيالتالخصصات مقابل مبلغ من املأي  استخدام ممل يت  *
وذلك نتيجة القيام مبجموعة  ٢٠١٩كانون األول  ٣١يف للسنة املنتهية من املخصصات مقابل شطب تسهيالت  لرية سورية ١١٠,٧٨٣,١٧١

     .من التسويات مع بعض العمالء
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تشكلت فروقات أسعار الصرف نتيجة تكوين خمصصات بالعملة األجنبية مقابل التسهيالت املمنوحة بالعملة األجنبية، حيث نتج هذا الفرق   **
  هذه املخصصات.عن تغري سعر صرف العمالت األجنبية على 

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

      ١,٥٩٩,١٦٨,٨٦٥        ١,٦٩٣,٤٢٤,٧١٥    الفترة / السنة بداية يفكما  الرصيد
  يضاف:

      ٣٢٧,٤٩٩,٣٨٧        ٥٦,٨٩٢,٨٤٨    الفترة / السنةالفوائد املعلقة خالل   
  ينـزل:

  )  ٥٦,٥٥٢,١١٥(  )  ١٨,١٨٥,٨٤٧(  الفترة / السنةالفوائد املعلقة املحولة لإليرادات خالل   
  )  ١٧٦,٦٩١,٤٢٢(  )  ٤,٥٩٨,٨٢٧(  الفترة / السنةالفوائد املعلقة اليت مت شطبها خالل   
    -          ٢٦٦,٧٩٧,٥٥١    تأثري فروقات أسعار الصرف  

      ١,٦٩٣,٤٢٤,٧١٥        ١,٩٩٤,٣٣٠,٤٤٠    الفترة / السنةالرصيد كما يف اية 
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  موجودات أخرى  -١١

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

  فوائد وإيرادات حمققة غري مستحقة القبض
     ٦٦,٨٥٩,٤٠٣        ٧٥,١٢٣,٣٠٦    مصارف  
      ١١٦,١٣٦,٩٨٧        -      مصرف سورية املركزي  
      ١١٦,٥٤٧,٧٨٣        ٢٥٥,٩٥٠,١٢٠    شركات  -تسهيالت ائتمانية مباشرة   
      ٣٧,٩٧٢,٣٣٢        ٣٨,٥٥٣,١٤٧    أفراد -تسهيالت ائتمانية مباشرة   
      ٣٣٧,٥١٦,٥٠٥        ٣٦٩,٦٢٦,٥٧٣      

      ٥٥,٤٨٦,٧٥٨        ٥٩,٦٤٢,١٩٦    مقدمًامدفوعة  مصاريف تأمني
      ١,٨٨٨,١٣٠        -      مكاتب وفروع إجياراتعن  مصاريف مدفوعة مقدمًا

      ١٥٤,٥٢٤,٠١٩        ٣٦٠,٤٦٨,٠٠٠    مصاريف أخرى مدفوعة مقدمًا
      ١٨,٨٢٦,٤٢٥        ٣٥,٩٩٠,٦٨٠    مصارف  مستحقة من عموالت
        ٧٠٢,٥٩٥          ٧٥٣,١٨٠    طوابعالخمزون 

        ٩٠٩,٧١٨          ٩٠٩,٧١٨    من مقاصة الصراف اآليل مبالغ مستحقة التحصيل
      ١٨٨,١٠٤,١٢٩        -      حواالت وشيكات قيد التحصيل

      ٥٦٤,٣٩٢,٦٢٠        ٦٧٠,٢٢٦,٣٥٦    ضرائب قيد االسترداد
      ٣٦,٩٣٢,٥٠٠        ٣٦,٩٣٢,٥٠٠    موجودات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة*

      ٩٦,٢٧٩,٠١٤        ١٠٩,٥٠١,٧٦٤    ذمم مدينة أخرى **

      ١,٤٥٥,٥٦٢,٤١٣        ١,٦٤٤,٠٥٠,٩٦٧     

، وقد ٢٠٠٩حزيران  ١٨ميثل املبلغ قيمة عقار مت احلصول عليه استيفاء للتسهيالت االئتمانية العائدة ألحد العمالء مبوجب العقد املربم بتاريخ   *
، على أن تتم تصفية العقار خالل سنتني من تاريخ ٢٠٠٩متوز  ١بتاريخ  ٥/١٠٠/٤٠٦٢مت احلصول على موافقة مصرف سورية املركزي رقم 

، ونظرًا لتدين القيمة السوقية للعقار عن القيمة الدفترية وجتنبًا لتحقق ٢٠٠٢عام  ٢٣/ب من القانون رقم ١٠٠/٢إبرام العقد وفق أحكام املادة 
 آذار ٣١حبيث تصبح لغاية  ٤/م ن/ب١١٠٣قرار رقم خسائر نتيجة عملية تصفية العقار حصل املصرف على مهلة لتصفية العقار مبوجب ال

، ومت متديد املهلة ٢٠١٥حزيران  ١٠تاريخ  ٤/م ن/ب١٢٧٨وفقًا للقرار رقم  ٢٠١٥كانون األول  ٣١، كما مت متديد املهلة لغاية ٢٠١٥
  صدر القرار ٢٠١٧شباط  ٢٣. بتاريخ ٢٠١٦أيار  ١٩تاريخ  ٤/م ن/ب١٣٧٨وفقًا للقرار رقم  ٢٠١٦كانون األول  ٣١أيضًا لغاية 

، إال أنه مل يتسىن للمصرف ٢٠١٧حزيران  ٦/م ن املتضمن إلزام املصرف بتصفية العقار املذكور خالل مدة ثالثة أشهر تنتهي بتاريخ ٣٥ 
/م ١٤ر رقم صدر القرا ٢٠١٩نيسان  ١، وبتاريخ تصفية العقار ضمن املدة املحددة، لذلك مت الطلب من مصرف سورية املركزي متديد املهلة

تصفية العقارات املستملكة لقاء ديون، علمًا بأنه لاللتزام بوللمرة األخرية  ٢٠١٩كانون األول  ٣١الذي منح املصارف مهلة حىت تاريخ  ن.
  للمصرف. املرحلية املوجزة املالية املوحدة تصفية العقار حىت تاريخ إعداد املعلوماتمل تتم 
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 مة وبناًء علی هذا مت االعتراف خبسارة تدين يفيت اخنفاضًا يف القهرمة العقار واليت أظيبتخمین ق ٢٠١٥قام املصرف خالل الربع الثاين من عام 
  ة.ية سورريل ٥٥,٣٩٨,٧٥٠مة يمة العقار بقيق

  يلي: كانت حركة املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة كما
    كانون األول ٣١كما يف       آذار ٣١كما يف     
    (مدققة) ٢٠١٩      (غري مدققة) ٢٠٢٠    
    ل.س.      ل.س.    

      ٩٢,٣٣١,٢٥٠        ٩٢,٣٣١,٢٥٠    السنةالفترة /رصيد بداية   
  )  ٥٥,٣٩٨,٧٥٠(  )  ٥٥,٣٩٨,٧٥٠(  خمصص تدين موجودات آلت ملكيتها للمصرف  

      ٣٦,٩٣٢,٥٠٠        ٣٦,٩٣٢,٥٠٠    السنةالفترة /رصيد اية   

لرية سورية  ٢١٢,٦٨١,٤٤٢لرية سورية (مقابل  ٢٢٠,٥١٩,٥٠٤مبلغ  (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١تتضمن املوجودات األخرى كما يف   **
) متثل مصاريف الدعاوى القضائية املستحقة من املقترضني املتعثرين وقد مت تغطية هذه املبالغ بالكامل (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١ كما يف

  .باملؤونات
 

  سورية املركزي مصرفوديعة جممدة لدى   -١٢

يتوجب على مصارف القطاع اخلاص أن حتتجز  ٢٠٠١) لعام ٢٨رقم () للفقرة (ب) من التعليمات التنفيذية للقانون ١٢بناًء على أحكام املادة (
  .صرفسورية املركزي كحساب جممد بدون فوائد ميكن استرداده عند تصفية امل مصرفمن رأمساهلا لدى  %١٠

  سورية املركزي كالتايل: مصرفبلغ رصيد الوديعة املجمدة لدى 
    كانون األول ٣١كما يف       آذار ٣١كما يف     
    (مدققة) ٢٠١٩      (غري مدققة) ٢٠٢٠    
    ل.س.      ل.س.    

      ٢٢١,٠٤٧,٩٠٠        ٢٢١,٠٤٧,٩٠٠    لرية سورية
      ٣,٠٠١,٩٨٣,٤٨٨        ٤,٨٤٧,٢٣٩,٣٩٤    دوالر أمريكي

      ٣,٢٢٣,٠٣١,٣٨٨        ٥,٠٦٨,٢٨٧,٢٩٤      

  

  صارف املودائع    -٣١

 يتكون هذا البند مما يلي:

    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف       
    املجموع      مصارف خارجية      مصارف حملية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٥,٦٧٥,٢٥٧,٧٤١    ١٥١,١٦٠,٥٩٤    ٥,٥٢٤,٠٩٧,١٤٧  حسابات جارية وحتت الطلب
    ٢٩,٤٩٦,٧٤٠,٠٠٠    ٢٩,٤٩٦,٧٤٠,٠٠٠    -    أشهر) ٣(استحقاقها األصلي أقل من  ودائع ألجل

    ٣٥,١٧١,٩٩٧,٧٤١    ٢٩,٦٤٧,٩٠٠,٥٩٤    ٥,٥٢٤,٠٩٧,١٤٧    
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    )(مدققة ٩٢٠١كانون األول  ٣١كما يف       
    املجموع      مصارف خارجية      مصارف حملية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٦,٠٦٧,٢٢٢,١١٨    ٩٥,٢٩٥,٩٢١    ٥,٩٧١,٩٢٦,١٩٧  حسابات جارية وحتت الطلب
    ١٨,٥٦٧,٩٤٠,٠٠٠    ١٨,٥٦٧,٩٤٠,٠٠٠    -    أشهر) ٣(استحقاقها األصلي أقل من  ودائع ألجل

    ٢٤,٦٣٥,١٦٢,١١٨    ١٨,٦٦٣,٢٣٥,٩٢١    ٥,٩٧١,٩٢٦,١٩٧    
  

  ودائع الزبائن  -٤١

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

      ٣٤,٢٣٨,٢٩٨,٦٧٦        ٣٥,٠٣٨,٠٤٥,٠٦٢    حسابات جارية وحتت الطلب  
      ٢١,٥١٥,١٨٣,٥٢٨        ٢٩,٩٧١,٩٨٩,٤٩٨    ودائع ألجل وخاضعة إلشعار  
      ٩,٢٤١,٣٠٧,٩٥٤        ٩,٠٨٥,٦٢٩,٥٧٦    ودائع التوفري  
      ٩٦,٧٢٣,٣٤٢        ٤٩,٧٥٦,٩١٨    حسابات جممدة أخرى  

     ٦٥,٠٩١,٥١٣,٥٠٠        ٧٤,١٤٥,٤٢١,٠٥٤      

دائع من إمجايل و %٠,٠٧أي ما نسبته (غري مدققة)  ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف لرية سورية  ٤٩,٧٥٦,٩١٨األخرى جمدة امل ساباتاحل بلغت
من إمجايل ودائع الزبائن)، وهي  %٠,١٥أي ما نسبته  (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ٩٦,٧٢٣,٣٤٢(مقابل  الزبائن

  ختص حسابات اكتتاب رأس مال شركات قيد التأسيس وحسابات احلجز االحتياطي والتنفيذي.

 ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف من إمجايل ودائع الزبائن  %٤٨,٩٣لرية سورية أي ما نسبته  ٣٦,٢٧٥,٩٢٧,٨١٠بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد 
 ٢٠١٩كانون األول  ٣١من إمجايل ودائع الزبائن كما يف  %٥٥,٠٧لرية سورية أي ما نسبته  ٣٥,٨٤٥,٧٧٤,٣٢٦(مقابل (غري مدققة) 

  ).(مدققة)
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  تأمينات نقدية  -٥١

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

      ٩٦,١٢٣,٤٣١        ٩٠,٣٩٦,٩٥٩    تسهيالت مباشرةتأمينات مقابل 
      ٤٠٣,٥٧٧,٠٠٠        ٥٣١,٠٨٦,٦٨٠    تأمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة

      ١٥٤,٦٧٨,١٧٣        ٢١٠,٧٩٧,٦٢٨    تأمينات نقدية أخرى*

      ٦٥٤,٣٧٨,٦٠٤        ٨٣٢,٢٨١,٢٦٧      

  دل املؤجرة لعمالء املصرف، إضافة إىل مؤونة استرياد يتم احتجازها مبا يعامتثل التأمينات النقدية األخرى تأمينات مقابل الصـناديق احلديدية
من  %٢٥من القيمة املقابلة ملشــروع اإلجازة بدون فوائد وذلك حىت تاريخ تنفيذ اإلجازة أو عدم اســتخدامها، ومؤونة مبا يعادل  %١٥

بلغ املحتجز بعد مرور شهر من تاريخ طلب اإلجازة وفقًا لقرار وزارة القيمة املقابلة ملشـروع اإلجازة باللرية السـورية على أن يتم حترير امل
 .٢٠١٩تشرين الثاين  ٢١/ الصادر بتاريخ ٩٤٤االقتصاد والتجارة اخلارجية رقم /
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  خمصصات متنوعة  -٦١
  احلركة على املخصصات املتنوعة هي كما يلي:

  رصيد اية          ما مت رده          املستخدم خالل          تأثري فروقات          املكون خالل         رصيد بداية      
      الفترة / السنة          إىل اإليرادات          الفترة / السنة          أسعار صرف          الفترة /السنة         الفترة / السنة      

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

      ٨,٠٣٣,٨٢٨    )    ٥,٨٠٦,٦٨٠(      -          -          -         ١٣,٨٤٠,٥٠٨    خمصص مركز القطع التشغيلي
    ٣٢٢,١١٥,٦٨٨        -          -          -          -         ٣٢٢,١١٥,٦٨٨    ضريبية حمتملة*أعباء  ات مقابلخمصص

    ٣٨,٨١١,٥٠٠        -          -          ١٤,٣٨٠,٠٠٠        -         ٢٤,٤٣١,٥٠٠    *حمتملة*أعباء  خمصصات مقابل
    ٥٦,٩٤٥,٠٥٥        -          -          ٣,٦٠٣,٧٩٦        -         ٥٣,٣٤١,٢٥٩    خمصصات أخرى

      ٤٢٥,٩٠٦,٠٧١    )    ٥,٨٠٦,٦٨٠(      -          ١٧,٩٨٣,٧٩٦        -         ٤١٣,٧٢٨,٩٥٥    
  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية غري املباشرة:

    ١٢,٤٤٨,٠٠٦        -          -          -            ٧٦٤,٤٠٧       ١١,٦٨٣,٥٩٩    املرحلة األوىل –مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة خمصص   
      ٨٧١,٠٢٣        -          -          -            ٧٦١,٠٢٠         ١١٠,٠٠٣    املرحلة الثانية–مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة خمصص   
    ٤,٧٢٥,٠٧٤        -          -          -          ٢,٨٠٩,٨١٣       ١,٩١٥,٢٦١    املرحلة الثالثة–مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة خمصص   

      ٤٤٣,٩٥٠,١٧٤    )    ٥,٨٠٦,٦٨٠(      -          ١٧,٩٨٣,٧٩٦        ٤,٣٣٥,٢٤٠       ٤٢٧,٤٣٧,٨١٨    
  (مدققة) ٩٢٠١كانون األول  ٣١

    ١٣,٨٤٠,٥٠٨        -          -          -          ٧,١٥٩,٧٨٨       ٦,٦٨٠,٧٢٠    خمصص مركز القطع التشغيلي
    ٣٢٢,١١٥,٦٨٨        -          -          -          ٥,٤٤٥,١٥٦       ٣١٦,٦٧٠,٥٣٢    ات مقابل أعباء ضريبية حمتملة*خمصص

    ٢٤,٤٣١,٥٠٠    )    ٧١,٣١٣,٩٥٠(      -      )  ١,٤١١,٣٥٠(      -         ٩٧,١٥٦,٨٠٠    *خمصصات مقابل أعباء حمتملة*
    ٥٣,٣٤١,٢٥٩    )    ٥٤٥,٠٠٠(      -          -          -         ٥٣,٨٨٦,٢٥٩    خمصصات أخرى

      ٤١٣,٧٢٨,٩٥٥    )    ٧١,٨٥٨,٩٥٠(      -      )  ١,٤١١,٣٥٠(      ١٢,٦٠٤,٩٤٤       ٤٧٤,٣٩٤,٣١١    
  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية غري املباشرة:

    ١١,٦٨٣,٥٩٩        -          -          -          ١,٠٤٧,٨٩٣       ١٠,٦٣٥,٧٠٦    املرحلة األوىل –مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة خمصص   
      ١١٠,٠٠٣    )    ٧١٧,٤٣٠(      -          -          -           ٨٢٧,٤٣٣    املرحلة الثانية–مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة خمصص   
    ١,٩١٥,٢٦١        -          -          -          -         ١,٩١٥,٢٦١    املرحلة الثالثة–مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة خمصص   

      ٤٢٧,٤٣٧,٨١٨    )    ٧٢,٥٧٦,٣٨٠(      -      )  ١,٤١١,٣٥٠(      ١٣,٦٥٢,٨٣٧       ٤٨٧,٧٧٢,٧١١    

لرية سورية كما  ٣٢٢,١١٥,٦٨٨وقدره  مببلغضريبية حمتملة قد تنتج عن تدقيق الدوائر املالية عن السنوات السابقة أعباء  ضريبية حمتملة مؤونات إضافية مت تشكيلها يف سنوات سابقة وذلك ملواجهةأعباء  بند خمصصات مقابل يتضمن  *

  لرية سورية. ٥,٤٤٥,١٥٦افية مببلغ تكوين مؤونة إض ٢٠١٩خالل العام حيث مت ، (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ٣٢٢,١١٥,٦٨٨ (غري مدققة) (مقابل ٢٠٢٠آذار  ٣١يف 
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لرية سورية  ٣٨,٨١١,٥٠٠ التأمني حيث بلغت قيمة هذه املخصصات لصايتضمن بند خمصصات مقابل أعباء حمتملة مؤونات إضافية على بو  **
 ٧١,٣١٣,٩٥٠مت رد مبلغ يف حني  ٢٠١٩كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ٢٤,٤٣١,٥٠٠ (غري مدققة) (مقابل ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف 

وليصة حيث تغطي هذه املبالغ احلد األدىن من املخاطر اليت ال تشملها ب )اإليراد نتيجة عدم جتديد بوليصة التأمني ضد أعمال الشغبإىل  لرية سورية
  التأمني وذلك لسد أي ضرر قد يصيب املصرف على اختالف قيمته أو طبيعته.

  

  :خالل الفترة/ السنة باشرةامل غري ئتمانيةاالهيالت تسال أرصدةفيما يلي احلركة على 
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف      
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية          املرحلة األوىل       
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ٦,٣٤٥,٢٩١,٤٢٤        ٩,٨١٣,٠٠٠        ١٥,٠٧١,٤٥٠       ٦,٣٢٠,٤٠٦,٩٧٤   فترةالبداية يف  كما الرصيد
    -          -          ١٤٩,٧١٢,٧٣٠    )  ١٤٩,٧١٢,٧٣٠(  الثانيةاملرحلة إىل  ما مت حتويله
    -          ٣,٥٥٠,٠٠٠    )  ٣,٥٥٠,٠٠٠(      -     املرحلة الثالثةإىل  ما مت حتويله
  )  ٥٦,٠٩٥,٤٥٠(      -      )  ١,٧٩٥,٤٥٠(  )  ٥٤,٣٠٠,٠٠٠(  املستحقة خالل الفترةالتسهيالت 

  )  ١٥,٤٦٨,١٠٥(      -      )  ٣٨,٨٨٨,٠٣٠(      ٢٣,٤١٩,٩٢٥   التغريات خالل الفترة
     ٣,٠٢٤,٦٧٨,٣٣٢        -          -          ٣,٠٢٤,٦٧٨,٣٣٢   تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٩,٢٩٨,٤٠٦,٢٠١        ١٣,٣٦٣,٠٠٠        ١٢٠,٥٥٠,٧٠٠        ٩,١٦٤,٤٩٢,٥٠١    اية الفترةالرصيد كما يف
  

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

    ١٢,٢٨٣,٨٣٨,٨٢٣        ٤,٤٨٨,٠٠٠        ٨٧,٩٨٢,٥٩١     ١٢,١٩١,٣٦٨,٢٣٢   سنةالبداية يف  كما الرصيد
    -          -      )  ٧٤,٥٣٧,١٤١(      ٧٤,٥٣٧,١٤١   ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -          -          ٢٦,٦٢٧,٩٧٦    )  ٢٦,٦٢٧,٩٧٦(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -          ٥,٣٢٥,٠٠٠        -      )  ٥,٣٢٥,٠٠٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    ١٦٩,٥٠٤,٣٥٠        -          -          ١٦٩,٥٠٤,٣٥٠   السنةالتسهيالت اجلديدة خالل 
  )  ٦,٠٠٦,٢٨٦,٢٦٠(      -      )  ٢,٩٠٠,٠٠٠(  ) ٦,٠٠٣,٣٨٦,٢٦٠(  التسهيالت املستحقة خالل السنة

  )  ٣٠,١٣٧,٠٤٨(      -      )  ٢٢,١٠١,٩٧٦(  )  ٨,٠٣٥,٠٧٢(  التغريات خالل السنة
  )  ٧١,٦٢٨,٤٤١(      -          -      )  ٧١,٦٢٨,٤٤١(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ٦,٣٤٥,٢٩١,٤٢٤        ٩,٨١٣,٠٠٠        ١٥,٠٧١,٤٥٠        ٦,٣٢٠,٤٠٦,٩٧٤   الرصيد كما يف اية السنة
  



 

- ٤٥ -  

  :خالل الفترة/ السنة باشرةاملتوقعة للتسهيالت غري امل ئتمانيةفيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر اال
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١يف الثة أشهر املنتهيةلفترة الث        
    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية          املرحلة األوىل        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ١٣,٧٠٨,٨٦٣        ١,٩١٥,٢٦١        ١١٠,٠٠٣        ١١,٦٨٣,٥٩٩    فترةالبداية يف  كما الرصيد
    -          -          ٣٦٣,٤٠٦    )  ٣٦٣,٤٠٦(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -            ٢٠,٨٩١    )    ٢٠,٨٩١(      -      ةما مت حتويله إىل املرحلة الثالث

  اخلسارة االئتمانية على 
      ١١,٠٨٢        -          -            ١١,٠٨٢    فترةالتسهيالت اجلديدة خالل ال  

  املسترد من اخلسارة 
  )    ٢٢٤,٧٩٣(      -          -      )  ٢٢٤,٧٩٣(  االئتمانية على التسهيالت املسددة  

    ٤,٥٤٨,٩٥١        ٢,٧٨٨,٩٢٢        ٤١٨,٥٠٥        ١,٣٤١,٥٢٤    التغري خالل الفترة

    ١٨,٠٤٤,١٠٣        ٤,٧٢٥,٠٧٤        ٨٧١,٠٢٣        ١٢,٤٤٨,٠٠٦    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        

    ١٣,٣٧٨,٤٠٠        ١,٩١٥,٢٦١        ٨٢٧,٤٣٣        ١٠,٦٣٥,٧٠٦    سنةالبداية يف  كما الرصيد
    -          -      )  ٤٨٠,٤٩٦(      ٤٨٠,٤٩٦    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -          -            ٩٠,٩٧٢    )  ٩٠,٩٧٢(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

  اخلسارة االئتمانية على 
      ٣٦٨,٤٠١        -          -          ٣٦٨,٤٠١    التسهيالت اجلديدة خالل السنة  

  املسترد من اخلسارة 
  )    ٨٧٤,٥١٥(      -      )    ٨٧,٥٦١(  )  ٧٨٦,٩٥٤(  االئتمانية على التسهيالت املسددة  

      ٨٣٦,٥٧٧        -      )  ٢٤٠,٣٤٥(      ١,٠٧٦,٩٢٢    التغري خالل السنة

    ١٣,٧٠٨,٨٦٣        ١,٩١٥,٢٦١       ١١٠,٠٠٣        ١١,٦٨٣,٥٩٩    الرصيد كما يف اية السنة

  



 

- ٤٦ -  

  ضريبة الدخل  -٧١
  احلركة على خمصص ضريبة الدخل هي كما يلي:

  :خمصص ضريبة الدخل -أ
    كانون األول ٣١كما يف       آذار ٣١كما يف     
    (مدققة) ٢٠١٩      (غري مدققة) ٢٠٢٠    
    ل.س.      ل.س.    

      -          ١١٧,٩٦٦,٧٠٧    الفترة / السنة بدايةيف كما الرصيد 

      -      )  ١١٤,٦٧٥,٢١٠(  **الفترة / السنةخالل ضريبة املدفوعة ال
  ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة على 

      ١١٧,٨٣٧,٧٤١        ٤١,٣٣٥,٣١٦    إيرادات املصرف خارج سورية*  
  فروقات أسعار الصرف ناجتة عن ضريبة ريع رؤوس 

       ١٢٨,٩٦٦        ٦,٤٩٨,١٢٩    األموال املتداولة على إيرادات املصرف خارج سورية  

      ١١٧,٩٦٦,٧٠٧        ٥١,١٢٤,٩٤٢    الفترة / السنةيف اية كما الرصيد 

  

(ضمنًا) حسب التواريخ املحددة لذلك، ومت تسديد خمصصات الضريبة كما وردت يف  ٢٠١٨إىل  ٢٠٠٥مت تقدمي البيانات الضريبية عن األعوام 
  هذه البيانات، يف حني وصلت مراحل التكليف عن هذه السنوات نتيجة ألعمال التدقيق اليت قامت ا الدوائر الضريبية إىل ما يلي:

 ٢٠١٦لرية سورية خالل العام  ١٣٦,٣١٥,٣٣٧. ومت دفع مبلغ لرية سورية ١٦٠,٢٠٥,٦٥٤ بلغ إضايف قدرهمت تكليف املصرف مب: ٢٠١١عام ال
  .تقدمي اعتراض لدى الدوائر املالية ومت لالستفادة من اإلعفاء على فوائد التأخري وحسم السداد املبكر.

  اعتراض لدى الدوائر املالية. ، ومت سداد هذا املبلغ، ومت تقدميلرية سورية ٢٤١,٠٦٤,٣٤٦التكليف مببلغ إضايف قدره مت  :٢٠١٢عام ال

  قيد املراجعة لدى الدوائر الضريبية. ٢٠١٨إىل  ٢٠١٣ما زالت األعوام من 

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

من قيمة الضريبة ورسم اإلدارة املحلية  %١٠من إمجايل اإليرادات يف اخلارج باإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل  %٧,٥مبعدل 
 .٢٠١٩كانون الثاين  ١ من قيمة الضريبة ابتداًء من %١٠مبعدل 

بالعملة  ٢٠١٩، تسديد مبلغ ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة عن إيرادات املصرف خارج سورية عن العام ٢٠٢٠كانون الثاين  ٩مت بتاريخ   **
  لرية سورية. ١١٤,٦٧٥,٢١٠يعادل مبا األصلية 

    



 

- ٤٧ -  

  :ملخص تسوية الربح املحاسيب مع الربح الضرييب -ب

  كما يلي: ضريبة الدخل الظاهرة يف بيان الدخل املوحد املرحلي املوجزمت احتساب 
    (غري مدققة)آذار  ٣١كما يف     
   (معدّلة) ٩٢٠١      ٢٠٢٠    
    ل.س.      ل.س.    

  )  ١,٥٧٨,٨٣٢,٧٤٤(      ١٤,٦٩٢,٦١٨,١٥٢   الفترة قبل الضريبة / (خسارة) ربح
  يضاف:

     ٣,٥٩٤,٥٧٩        ٥,٠٧١,٩٠٨    استهالك املباين 
      ٣٥٦,١٢١          ٣٥٦,١٢١    الفروغ إطفاء 
     ٢,٢٧٧,٥١٩        ٢,٨٧٤,٩٥٠    استهالك حتسينات مباين مملوكة 
       ١٦٠,٣٠١        -      غري مقبولة ضريبيًاأخرى  مصاريف  
     ١,٦٢٥,٤٦٤,٢٩٥        ٧٠٩,٤١٩,٤٢٤    مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
       ٦٦١,٠٤١        ٧,٩٦٧,٤١١    متعثرينرضني تخمصص نفقات قضائية مستحقة من مق  
     ٥,٤٦١,٦٧٥        -      مركز القطع التشغيلي خمصص  

    ينـزل:
     -      )  ١٤,٥٧٧,٣٦٣,٩١٦(  تقييم مركز القطع البنيوي غري املحققةأرباح   
  )  ٤٤,٦٣٢,٧٣٦  (      -      املتوقعةاسترداد خمصص اخلسائر االئتمانية  
  )  ٤,٣٨٢,٩٩٩  (  )  ٣,٣٩٨,٢٧٢(  شركة تابعة  أرباح 
  )  ٢٢,٢٦١,٩٥٠  (      -      حمتملةأعباء خمصصات مقابل استرداد   
  إيراد فوائد حمققة خارج سورية خاضعة  
   -      )  ٤٨٠,٨٠٦,٦٥١(  لضريبة نوعية أخرى    
  )  ٤٧٥,٠٢٦,٠٢٢  (  )  ٤٧٥,٠٢٦,٠٢٢(  ٢٠١٧لعام  اخلسائر املدورة املقبولة ضريبيًا  
  )  ١,٠٠٨,٥٥٤,٠٤٧  (  )  ١,٠٠٨,٥٥٤,٠٤٧(  ٢٠١٨لعام  دورة املقبولة ضريبيًااخلسائر امل  
    -          ٧٠٥,١٢٧,٨٦٩    ٩٢٠١لعام  رباح الضريبيةاأل  
  )  ١,٤٩٥,٧١٤,٩٦٧  (  )  ٤٢١,٧١٣,٠٧٣(  اخلاضعة للضريبة سائراخل  

  الفترة أرباحضريبة الدخل املستحقة عن 
     -          -      اخلاضعة للضريبة)  رباحمن األ %٢٥(   

     -          -      ) %١٠اإلعمار (إعادة  ضريبة

     -          -      مصروف ضريبة الدخل

    عدم تشكيل موجودات ضريبية مؤجلة. جموعةامل إدارةقررت 



 

- ٤٨ -  

  مطلوبات أخرى  -٨١

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

    مستحقة غري مدفوعة:فوائد 

      ٣٠,٨٢٥,١١٣        ١٧٦,٥٩٦,٩٤٥    ودائع الزبائن  
        ٤٦,٤٢٠          ٦٥,٥٤٥    ودائع مصارف  
        ٨٧٢,٤٤٩        ٢,٤٢٦,٦٠٢    تأمينات نقدية  
      ١,١٣٦,٥١٢        ١,٧٣٥,٤٤٢    التزامات عقود األجار  
      ٣٢,٨٨٠,٤٩٤        ١٨٠,٨٢٤,٥٣٤      

      ١,٠٣٢,٥٧٦,٢٥٣        ١,٠١٢,٨٢٤,٧٥٧    شيكات قيد التحصيلحواالت و
      ٤٢١,٢١٣,٩٨٣        ٢٢٧,٧٥٦,٥٠٤    غرفة التقاص

      ٣٩٧,٨٩٣,٠٠٤        ٢٦٩,٩٤٥,٧٤٣    مصاريف مستحقة وغري مدفوعة
     ١٩١,٩١٩,٥٩٩        ١٤١,٦١٦,٣٩٧    ضرائب مستحقة
      ٩,٦٧٦,٤٨١        ٩,٨٧٢,٦٥٣    تأمينات اجتماعية

      ٢٥,٠٣٨,٨٠٧        ٤٠,٨٥٠,٨٦٣    مستحقات شبكة البطاقات االلكترونية
      ٣١,٢٥٨,٩٩٠        ١٩,٥٣٦,٨٦٩    إيرادات مقبوضة مقدمًا

      ١,٨٦٧,٢١٢        ١,٨٦٤,٩٧٢    أنصبة أرباح موزعة غري مدفوعة
      ٣٨,٤٦٩,٢٧٧        ٥٥,٧٦٩,٨٢٣    حسابات دائنة أخرى 

      ٢,١٨٢,٧٩٤,١٠٠        ١,٩٦٠,٨٦٣,١١٥      
  

  رأس املال املكتتب به واملدفوع  -١٩

قدرها  إمسيةسهم بقيمة  ٥٧,٢٤٥,٠٠٠موزع على  .لرية سورية ٥,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠املصـرح واملكتتب به واملدفوع  صـرفرأس مال امليبلغ 
  فئتني:إىل  تقسم مسيةاإل صرفمجيع أسهم امل لرية سورية للسهم الواحد. ١٠٠

سوريني اعتباريني وتسدد قيمتها باللريات السورية. باستثناء الأو  من قبل أشـخاص سوريني طبيعينيإال  وهي األسـهم اليت ال جيوز متلكها -فئة أ
 .ة املركزينشرة مصرف سوريرف صسعر حسـب م باألسـهم بالقطع األجنيب ااملقيمني يف اخلارج اللذين يتوجب عليهم تسـديد قيمة اكتتاب

  من رأس مال البنك. %٥١تشكل هذه الفئة نسبة 

 أجانب بقرار من جملس الوزراء وتسدد قيمتها بالقطعأو  اعتباريني عربأو  األسـهم اليت جيوز متلكها من قبل أشـخاص طبيعيني وهي -فئة ب
  من رأس مال البنك. %٤٩تشكل هذه الفئة  .نشرة مصرف سورية املركزيرف صسعر حسب األجنيب 

  ل متلكها ألسهم من فئة ب.من رأمسال البنك من خال %٤٧متتلك جمموعة عوده ش.م.ل. ما نسبته 
   



 

- ٤٩ -  

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

مت متديد املهلة لتصبح  ٢٠١٣لعام  ٦٣احلد األدىن املطلوب، ومبوجب املرسوم التشريعي رقم إىل  مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأمساهلا
، واليت انتهت مبوجب سنوات ٦ح مت متديد املهلة لتصب ٢٠١٥نيسان  ٢٢/م تاريخ ١٣مخس سنوات، ومبوجب قرار رئاسة جملس الوزراء رقم 

، حيث سيتم متابعة موضوع الزيادة املطلوبة عند استالم البنك التوجيهات املطلوبة من قبل اجلهات الرقابية كوا ٢٠١٦القرار املذكور خالل عام 
 صاحبة االختصاص حسب األصول.

لرية سورية عن  ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠دة رأس مال املصرف مببلغ وقدره ، عقدت اهليئة العامة غري العادية واليت قررت زيا٢٠٢٠متوز  ٢٨بتاريخ 
طريق استعمال كامل رصيد االحتياطي اخلاص وجزء من رصيد األرباح املدورة املحققة، ليصبح رأمسال املصرف بعد الزيادة مبلغ 

الواحد وتوزيع األسهم النامجة جمانًا بواقع لرية سورية للسهم  ١٠٠سهم بقيمة إمسية  ٦٧,٢٤٥,٠٠٠لرية سورية موزع على  ٦,٧٢٤,٥٠٠,٠٠٠
/ من النظام األساسي تبعًا لذلك، وذلك بعد احلصول على موافقة اجلهات ٦سهم مملوكني حاليًا وتعديل املادة رقم / ٥,٧٢٤٥سهم منحة لكل 

  .الرقابية
  
  حمققةغري  مدورة أرباححمققة و أرباح مدورة  -٠٢

الصادر  ٩٥٢/١٠٠/١والتعميم رقم  ٢٠٠٨لعام  ١/م ن/ ب ٣٦٢سورية املركزي وقرار جملس النقد والتسليف رقم  مصرفبناًء على تعليمات 
لتوزيع من تقييم مركز القطع البنيوي وغري القابلة لإعادة  املدورة لفروقات القطع غري املحققة الناجتة عن رباحيتم فصل األ ٢٠٠٩ شباط ١٢بتاريخ 

 املدورة. رباححساب األ

لرية سورية كما يف  ٣٦٨,١٤٧,٩٥٢مدققة) (مقابل  (غري ٢٠٢٠آذار  ٣١لرية سورية كما يف  ٣٦٨,١٤٧,٩٥٢بلغت األرباح املدورة املحققة 
  (مدققة)). ٢٠١٩كانون األول  ٣١

 ٢٠,٩٧٤,٩٨٤,٩٣٣(غري مدققة) (مقابل  ٢٠٢٠آذار  ٣١لرية سورية كما يف  ٢٠,٩٧٤,٩٨٤,٩٣٣كما بلغت األرباح املدورة غري املحققة 
  (مدققة)). ٢٠١٩كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف 
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  الفوائد الدائنة  -١٢

  يلي: يتكون هذا البند مما
   (غري مدققة) آذار ١٣أشهر املنتهية يف  ثالثةفترة الل             
    (معدّلة) ١٩٢٠          ٢٠٢٠              
  ل.س.          ل.س.              

  تسهيالت ائتمانية مباشرة
  كربى شركات  
      ٤٣١,٤٥٧,٩٢٦        ٨٦٦,٧٠٤,٥١٠      قروض وسلف    
        ٤٩٨,٢١٠        ١٨,٩٠٠,٥٩٩      حسابات جارية مدينة    
  :أفراد  
      ٥٠,٣٦٧,٢٩٣        ١٢٣,٧٢٤,٦٥٤      قروض وسلف    
      ١٢,٩٥٤,٩٩٧        ٨,٦٦٢,٨٣٩    بالصدفة وفوائد تأخري مقبوضة حسابات جارية مدينة    
  شركات صغرية ومتوسطة:  

      ٧٠١٠,٧٠٩,٨        ٢١,٢٦٦,٣٤٥      قروض وسلف    

          ٥٠٥,٩٨٨,٢٩٦        ١,٠٣٩,٢٥٨,٩٤٧      
      ٥,٣٨٦,٣٤٨        -        لدى مصرف سورية املركزي  أرصدة

      ١٤,٤٢٤,٦٥٨        ١٨,٨٦٣,٠١٣    شهادات إيداع لدى مصرف سورية املركزي
      ٣٣٤,٧٠٤,١٨٨        ٥٢٤,٧٦٣,٥٨٠      وودائع لدى املصارف أرصدة

          ٤٩٠,٥٠٣,٨٦٠        ١,٥٨٢,٨٨٥,٥٤٠      
  
  الفوائد املدينة  -٢٢

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

        ٨٧٩,٣١٠          ٦٣٣,١٤٩      ودائع املصارف
        ودائع الزبائن

      ١١٢,٩٣١,٥٧٣        ١٢٦,٥٩٣,٤١١      ودائع التوفري    
      ٢٨٤,١٢٨,١٣٨        ٣١٧,٩٨٠,٣٤١      ودائع ألجل    

      ١,٧٤٨,٦٤٥        ١,٥٥٤,١٥٢      تأمينات نقدية

          ٣٩٩,٦٨٧,٦٦٦        ٤٤٦,٧٦١,٠٥٣      
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  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة مصروف  -٣٢

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

        ٩٣,٥٢٦        ٤,٧٧١,٩٨١    مصروف خمصص أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
      ٢٣٤,٠١١,٧٢٨        ٨٢٤,٥٣٦,٨٣١    مصروف خمصص أرصدة لدى املصارف

      ١,٣٨٤,٩٨٣,٩٧٦    )    ٥٧,٢٩٠(  إيداعات لدى املصارف مصروف خمصص/ (استرداد) 
      ٧,٥٧٦,٥٦٥    )  ١٢٤,١٦٧,٣٣٨(  خمصص تسهيالت ائتمانية مباشرة(استرداد) / مصروف 

  )  ٥٠٠,٢٠١١,(      ٤,٣٣٥,٢٤٠    مصروف / (استرداد) خمصص تسهيالت ائتمانية غري مباشرة

          ١,٦٢٥,٤٦٤,٢٩٥        ٧٠٩,٤١٩,٤٢٤      
  
  العائدة إىل مسامهي املصرف األساسية واملخففة السهمرحبية   -٤٢

  كما يلي: صرفمسامهي املإىل  مت احتساب حصة السهم األساسية واملخففة من ربح الفترة العائد
    (غري مدققة) آذار ٣١أشهر املنتهية يف  ثالثةفترة الل             
    (معدّلة) ٩٢٠١          ٢٠٢٠          

  )  ١,٥٧٨,٨٣٢,٧٥٢(      ١٤,٦٥١,٢٨٢,٨٣٠    (لرية سورية) صرفالعائد ملسامهي امل الفترة / (خسارة) ربح
      ٥٧,٢٤٥,٠٠٠        ٥٧,٢٤٥,٠٠٠    املتوسط املرجح لعدد األسهم قيد التداول خالل الفترة (سهم)

  )  ٢٧,٥٨  (      ٢٥٥,٩٤      األساسية واملخففة (لرية سورية) رحبية السهم

  ند حتويلها.ع رباحذات تأثري على حصة السهم يف األ صرفامل تتطابق رحبية السهم األساسية واملخففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها
  
  النقد وما يوازي النقد  -٥٢

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

  سورية املركزي (استحقاقها األصلي  مصرفلدى  أرصدةنقد و
      ٤١,١٤٨,٣٠٨,٣٧٤        ١٩,٢٣٥,٦٩١,١٠٢    *)أقلأو  أشهر ٣خالل فترة   

    ٢٧,٠٥٤,٧١٥,١٤٤        ٨٨,٠٦٤,٦٧٣,٠٥٠    أقل)أو  أشهر ٣لدى مصارف (استحقاقها األصلي خالل فترة  أرصدة
  )  ٢٤,٩٦٧,٨١٠,٤٤٤(  )  ٣٥,١٧١,٩٩٧,٧٤١(  أقل)أو  أشهر ٣(استحقاقها األصلي خالل فترة ودائع مصارف 

        ٤٣,٢٣٥,٢١٣,٠٧٤        ٧٢,١٢٨,٣٦٦,٤١١    

وما يوازي  اليومية، لذلك ال يعترب جزء من النقد التشغيلية صرفسورية املركزي يف أنشطة امل مصرفالنقدي اإللزامي لدى  االحتياطيال يستخدم 
 النقد.
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  املعامالت مع األطراف ذوي العالقة  -٦٢

ني العليا بتعامالت جتارية مع املصارف ذات العالقة وكبار املسامه دارةالتعامالت مع أعضاء اإلإىل  (ضمن أعماله االعتيادية) باإلضافة صرفامل يقوم
  حبدود التعامالت التجارية السائدة املسموح ا، وباستخدام أسعار فوائد وعموالت جتارية سائدة. 

 املرحلي املوجزبنود بيان الوضع املايل املوحد 

  املالية للمصرف والشركة التابعة: ، املعلوماتاملوجزة املعلومات املالية املوحدة املرحليةتشمل 
      رأس مال الشركة              
    ٩٢٠١          ٢٠٢٠        نسبة امللكية      اسم الشركة    
  ل.س.          ل.س.              

  كابيتال أهلي تراست شركة   
      ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠        ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠      %٩٩,٩٩      سؤوليةاملحدودة امل    
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  :تعامالت مع أطراف ذات عالقة
    املجموع      اجلهة ذات العالقة    
    كانون األول ٣١كما يف       آذار ٣١كما يف       مسامهني وأعضاء                
    (مدققة) ٩٢٠١      (غري مدققة) ٢٠٢٠      إدارةجملس       الشركات احلليفة      بنك عودة ش.م.ل.    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  :داخل بيان الوضع املايل املوحدبنود 
  املوجودات  

    ٨,٨٥٤,٩١٢,٢٤٩    ١٧,٠٧٦,٩٨٣,٧٩٨    -      ٦٠,٩٦٠,١٥٦    ١٧,٠١٦,٠٢٣,٦٤٢  حسابات جارية مدينة   
    ٢٥,٣٧٩,٠٧٤,٧٦٢    ٤١,٥٣٦,٠٠٠,٠٠٠    -      -      ٤١,٥٣٦,٠٠٠,٠٠٠   ودائع ألجل  
    ٣٢٥,٢٠٥,٤٣٥    ٢٨٧,٥٤٠,٩٨٢    -      ٢٨٧,٥٤٠,٩٨٢    -    ائتمانيةتسهيالت   
    ١٤٤,٤٥١,٢٢١    ١٤٤,٤٥١,٢٢١    -      ١٤٤,٤٥١,٢٢١    -    مهاتاستثمارات ومسا  
    ٢٨,٦٧٣,٨٦٣    ٤٣,٧٨٨,٠٩٣    -      -      ٤٣,٧٨٨,٠٩٣  الفائدة املستحقة القبض  

  املطلوبات  
    ٣٨٤,٢٦٩,٤٢٧    ٧٩٧,٥٦٥,٥٥٧    ١,٤٤٦,٠٥٥    ٧٩٦,١١٩,٥٠٢    -    دائنةحسابات جارية   
    ١٩,٣٨٩,٠٥٤,١٨٦    ٣٠,٨٠٩,٣٨٦,٨٨٤      ٥٠,٠٠٠    ١,٣١٢,٥٩٦,٨٨٤    ٢٩,٤٩٦,٧٤٠,٠٠٠  *ودائع ألجل  
      ٣٠,٠٠٠      ١٠٠,٠٠٠    -        ١٠٠,٠٠٠    -    تأمينات نقدية  
      ٦,٤١٤      ٦,٤١٤    -        ٦,٤١٤    -    حسابات مقيدة  
      ٦٩٧,٢٩٣      ٦١٢,٥٧٧      ٢٩      ٥٤٧,٠٠٣      ٦٥,٥٤٥  الفائدة املستحقة الدفع  

  :بيان الوضع املايل املوحدبنود خارج 
    ٤,٥٢٦,٠٠٠    ٤,٥٢٦,٠٠٠    -      ٤,٥٢٦,٠٠٠    -    كفاالت صادرة 

    ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠    -      -      ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠  اء تسهيالت ائتمانيةضمانات واردة لق

   .%٨,٥و %٧للزبائن واليت تترواح بني  منوحةالعليا والدنيا ملعدالت الفائدة اليت متنح على ودائع أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا هي نفس حدود معدالت الفائدة امل احلدود  *

  تقاص مع بنك عوده ش.م.ل. قام املصرف بتوقيع اتفاقية ٢٠١٥خالل عام   
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  بيان الدخل املوحد املرحلي املوجز بنود -ب
    املجموع      اجلهة ذات العالقة    
    لفترة الثالثة أشهر املنتهية      لفترة الثالثة أشهر املنتهية                      
  آذار ٣١يف       آذار ٣١يف       مسامهني وأعضاء                
    )معدّلة مدققةغري ( ٩٢٠١      (غري مدققة) ٢٠٢٠      إدارةجملس       الشركات احلليفة      بنك عودة ش.م.ل.    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  عناصر قائمة الدخل املوحدة:
    ٣١٠,٧١٨,٩٥٩    ٤٥٤,٦١٠,٦٤٩    -      ٨,٢٧١,٤٢٦    ٤٤٦,٣٣٩,٢٢٣  فوائد دائنة   
  )  ٤,٨٠٩,١٩٣(  )  ٦,٩٦٥,٤٠٩(    -    )  ٦,٣٣٢,٢٦٠(  )    ٦٣٣,١٤٩(  مدينة فوائد  
      ٥٣٩,٩٦٦      ١٢٥,٠١١      ٣,٧٧٤      ٨٦,٥٣٥      ٣٤,٧٠٢  عموالت دائنة  
  )    ٥٣٥,٩٠٥(  )    ٧٢٢,٧٢٣(    -    )    ٣٨٩,٩٨٥(  )    ٣٣٢,٧٣٨(  عموالت مدينة  
  )  ٨٨,٢٢٩,٥٦٤(  )  ١٦,٤٠٩,٨٤٣(    -    )  ١٦,٤٠٩,٨٤٣(    -    مصاريف تامني  
  
  دارةالتنفيذية وأعضاء جملس اإل دارةتعويضات اإل -ج

                
    (غري مدققة) آذار ٣١أشهر املنتهية يف  ثالثةلفترة ال              
         ١٩٢٠          ٢٠٢٠    
    ل.س.          ل.س.          

      ٥١,١٨٥,٤٨٩        ٥٣,٦٠٣,٩٧٥    العليا دارةتعويضات ومكافآت موظفي اإل
      -          ١,٥٠٠,٠٠٠    دارةتعويضات أعضاء جملس اإل

        ١٨٥,٤٨٩,٥١        ٥٥,١٠٣,٩٧٥      
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  املخاطر إدارة  - ٧٢

 مقدمة

يقوم على حتديد وفهم وتقييم املخاطر اليت تواجه عمل  صرفاملخاطر هي جزء أسـاسـي من أعمال املصارف واإلطار العام إلدارة املخاطر يف امل
ملي اوالتأكد من بقائها ضمن املستويات املحدودة واملقبولة واختاذ اإلجراءات الالزمة لتقليص املخاطر للوصول إىل التوازن األمثل بني عصـرف امل

  املخاطرة والعائد.

طر اإن أهم أنواع املخاطر هي خماطر االئتمان، خماطر السـوق، خماطر السـيولة، وخماطر التشغيل. خماطر السوق تتضمن خماطر أسعار الفائدة وخم
   العمالت.

 االستراتيجيات العامة واهليكل التنظيمي إلدارة املخاطر

  املخاطر بالنقاط التالية:تتلخص استراتيجية املصرف مبا يتعلق بإدارة 
  صل يف أعمال املصرف التجارية ومساندة استراتيجياته ذا اخلصوص.امواكبة التطور احل 
آثار أية أحداث  من خالل إجياد التوازن األمثل بني عاملي املخاطرة والعائد إضافة إىل ختفيفصرف املسامهة يف تطور الوضع املايل للم 

  ى رأمسال املصرف وأرباحه.عل غري متوقعة قد تؤثر سلبًا
العمل على صياغة مدى القابلية للمخاطرة لدى املصرف اليت حتدد السقوف للمخاطر اليت من ضمنها جيب على إدارة املصرف أن  

  تعمل.
 .املراقبة املتواصلة ملستوى املخاطر يف املصرف من أجل التأكد من مدى االلتزام مبستويات سقوف املخاطر املحددة 

  ا، فيما يتعل صرفاإلدارة هو اجلهة املسؤولة عن حتديد أنواع املخاطر إضافة إىل السقوف القصوى اليت ميكن للمجملس ق بكل نوع القبول
. يوافق جملس اإلدارة على سياسات Risk Appetite تعرض هلا وهي ما يعرف بــ "القابلية للمخاطر"يمن أنواع املخاطر اليت 
 واجهها املصرف مستقبًال.يواجهها أو ميكن أن يبكافة أنواعها وهو يتلقى دوريًا تقارير عن املخاطر اليت وإجراءات إدارة املخاطر 

  ياسات سجلنة إدارة املخاطر التابعة ملجلس اإلدارة ومهمتها اإلشراف على إدارة املخاطر بشكل عام وتقييم فعاليتها إضافة إىل مراجعة واقتراح
قابلية للمخاطر ورفعها إىل جملس اإلدارة، كما أن هذه اللجنة مسؤولة عن مراقبة تطور مستوى املخاطر يف وإجراءات إدارة املخاطر وال

  املصرف، حتديد سيناريوهات اختبارات اجلهد وتقييم نتائجها وهي صلة الوصل بني إدارة املخاطر وجملس اإلدارة.

  ة باإلضافة إىل مدير إدارة املخاطر وجتتمع بشكل دوري.غري تنفيذيني من أعضاء جملس اإلدار أعضاء ٣تتألف اللجنة من 

 ر.طاللجنة التنفيذية تشارك يف صياغة السياسات واإلجراءات املتعلقة بإدارة املخاطر وتقوم مبراجعة التقارير الصادرة عن قسم إدارة املخا 

 ر قة جبميع األعمال يف املصرف واليت ينتج عنها خماطجلنة إدارة املوجودات واملطلوبات وهي مسؤولة عن اختاذ ومتابعة القرارات املتعل
باإلضافة إىل حتديد استراتيجيات مواجهة هذه املخاطر ومراقبة تطبيق أسس إدارة املخاطر وااللتزام بالسقوف  السيولةالسوق وخماطر 

  املحددة والسياسات واإلجراءات املوافق عليها من قبل جملس اإلدارة.  

  واجهها يبشكل مستقل فيما يتعلق باملخاطر اليت  مهمته التقيد باإلجراءات والسياسات املعتمدة، وإبداء الرأي أيضًاقسم إدارة املخاطر
ة ر، ويقوم بإصدار التقارير الدورية عن هذه املخاطر ورفعها إىل جلنة إدارة املخاطر وإىل اإلدارة العليا وجملس اإلدارة. يلتزم قسم إداصرفامل

 مات والقرارات الصادرة عن مصرف سورية املركزي املتعلقة به.املخاطر بالتعلي
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  اهليكل التنظيمي لدائرة املخاطر:

  

  التدقيق الداخلي يقوم بتدقيق عملية إدارة املخاطر بشكل سنوي حيث يراجع مدى توافق املصرف مع اإلجراءات والسياسات املتبعة، وتتم
 التقارير واالقتراحات إىل جلنة التدقيق.مناقشة نتائج التدقيق مع اإلدارة وترفع 

 قياس املخاطر ونظام التقارير

اخلسائر الفعلية  يتم قياس املخاطر بطريقة تعكس اخلسائر املتوقعة اليت ميكن أن تنتج يف الظروف العادية واخلسائر غري املتوقعة بناًء على تقدير إمجايل
االحتماالت املبنية من التجارب السابقة ومعدلة لتعكس الظروف االقتصادية. كما تتم دراسة أثر باستخدام طرق إحصائية. هذه الطرق تعتمد على 

  أسوأ االحتماالت اليت ميكن أن تنتج عن الظروف االستثنائية.

ا تقوم إدارة املخاطر كميتم مراقبة وضبط املخاطر بناًء على السقوف املعتمدة اليت تعكس استراتيجية املصرف وحدود ومستويات املخاطر املقبولة. 
    بقياس القدرة اإلمجالية لتحمل املخاطر ومقارنتها باملخاطر اإلمجالية مبختلف أنواعها.
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لس اإلدارة يتم جتميع املعلومات من مجيع وحدات العمل ألغراض التحليل واملراقبة والتعرف على املخاطر يف مرحلة مبكرة كما يتم تقدمي تقرير إىل جم
ملخاطر يتضمن إمجايل خماطر االئتمان ونسب السيولة وتغريات املخاطر. يتم التحليل بشكل مفصل ربعي حسب قطاعات األعمال والزبائن وجلنة إدارة ا

بع سنوي ر والقطاعات اجلغرافية وتقوم اإلدارة بتقييم خمصص اخلسائر االئتمانية بشكل ربعي. يستلم جملس اإلدارة تقريرًا شامًال عن املخاطر بشكل
 املصرف.تزويده جبميع املعلومات الالزمة لتقييم املخاطر يف ل

 سياسات وإجراءات إدارة املخاطر وأساليب ختفيض املخاطر

د يرتأي جملس قإن العامل األساسي يف سياسة إدارة ومراقبة املخاطر االئتمانية هو السقوف اليت مت حتديدها بقرارات جملس النقد والتسليف ذات الصلة و
حتديد سقوف دون السقوف املشار إليها أعاله وذلك تبعًا لشروط التشغيل واليت تعكس استراتيجية املصرف يف تعامله مع السوق واألهداف اإلدارة 

ن مضعمل لتحقيقها، ويف الوقت نفسه بناء على هذه السقوف حتدد مستوى املخاطر القصوى املقبول ا من قبل املصرف واليت ال جيب جتاوزها. تتياليت 
  هذه السقوف احلدود االئتمانية بشكل عام وبشكل حمدد يف قطاعات معينة أو مناطق جغرافية واحدة.

قارنتها تعرض هلا املصرف ومييتم بشكل دوري متابعة ودراسة البيانات واألرقام الصادرة عن إدارة التسليف من أجل حتديد وقياس املخاطر اليت 
هذه الدراسات إىل اإلدارة العليا بشكل دوري، كما ترفع تقارير فصلية إىل جملس اإلدارة من أجل اختاذ القرارات بالسقوف املحددة وبالتايل رفع نتائج 

  املناسبة فيما يتعلق ذه املخاطر.
فقًا ملعايري وعلى عدة أساليب وممارسات لتخفيف خماطر االئتمان منها احلصول على ضمانات حيث يتم قبول الضمانات  وتعتمد إدارة املخاطر أيضًا

 وأسس معتمدة ووفقًا للتعليمات النافذة.

 تركزات املخاطر

ادية متماثلة صتنشأ التركزات عند قيام جمموعة من املراسلني أو العمالء بأعمال متشاة أو ممارسة األعمال ضمن بيئة جغرافية واحدة أو ذات ظروف اقت
رى. بالتزامام التعاقدية واليت ممكن أن تتأثر بنفس التغريات االقتصادية والسياسية والظروف األخقد تؤثر على قدرة املراسلني أو العمالء على اإليفاء 

  تدل التركزات على حساسية املصرف جتاه قطاع اقتصادي معني أو قطاع جغرايف معني.
  كزات وإدارة خماطر االئتمان وضبطها.حددت سياسات وإجراءات املصرف أطر للمحافظة على حمفظة ائتمانية متنوعة لتجنب الزيادة يف التر

  خماطر االئتمان

ف على رخماطر االئتمان هي خماطر حدوث خسائر نتيجة ختلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته جتاه املصرف. تعمل إدارة املخاطر يف املص
االئتمانية على مستوى العميل (فرد أو مؤسسة) وحجم التعرض االئتماين لكل قطاع أو منطقة جغرافية،  إدارة السقوف والرقابة على خماطر التركزات

ملقترضني اكما تقوم بتحديد مستويات خماطر االئتمان املقبولة من خالل وضع سقوف ملقدار املخاطر املقبولة للعالقة مع املقترض الواحد أو جمموعة 
  ولكل قطاع أو منطقة جغرافية.
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  التركز حسب القطاع االقتصادي:
 (غري مدققة) حسب القطاع االقتصادي: ٢٠٢٠آذار  ٣١ات االئتمانية كما يف يوضح اجلدول التايل التركز يف التعرض

    املجموع      خدماتأفراد و      زراعة      عقارات      جتارة       صناعة      مايل     
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ١٦,٦٥٤,٣٢٠,٢٥٤    -      -      -      -      -      ١٦,٦٥٤,٣٢٠,٢٥٤  لدى مصرف سورية املركزي أرصدة
    ٨٦,٠٠٣,٩٣٩,٠٣٢    -      -      -      -      -      ٨٦,٠٠٣,٩٣٩,٠٣٢  لدى مصارف  أرصدة

    ١,٣٩٨,٣٧٥,٧٠٨    -      -      -      -      -      ١,٣٩٨,٣٧٥,٧٠٨  إيداعات لدى مصارف
    ٣٤,٤٤٧,٧٧٤,٨٥٧    ٩,٩١٤,٥٤٦,٦٢٥    ٢١٠,٠٩٨,٠٢٩    ٨٨٣,١٥٧,١٣٠    ١٠,٨٥٦,٦٧١,٢٤٢    ١٢,٢٩٦,٥٤٨,٧٣٣    ٢٨٦,٧٥٣,٠٩٨  اإلئتمانية املباشرةصايف التسهيالت 

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
    ٢٤٣,٧٤٥,٧٨١    -      -      -      -      -      ٢٤٣,٧٤٥,٧٨١  خالل الدخل الشامل اآلخر  

    ٣٦٩,٦٢٦,٥٧٣    ٤٧,١٨٣,٩٠٢    ٢,٥٤٩,٦٠٩      ٤,٢٠٧,٢٤٤    ٨١,٥٨٠,٢٠٨    ١٥٨,٨٩٤,٤٤٤    ٧٥,٢١١,١٦٦  موجودات أخرى
    ٥,٠٦٨,٢٨٧,٢٩٤    -      -      -      -      -      ٥,٠٦٨,٢٨٧,٢٩٤  يوديعة جممدة لدى مصرف سورية املركز

    ١٤٤,١٨٦,٠٦٩,٤٩٩    ٩,٩٦١,٧٣٠,٥٢٧    ٢١٢,٦٤٧,٦٣٨    ٨٨٧,٣٦٤,٣٧٤    ١٠,٩٣٨,٢٥١,٤٥٠    ١٢,٤٥٥,٤٤٣,١٧٧  ١٠٩,٧٣٠,٦٣٢,٣٣٣  (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١ الرصيد كما يف

    ١١٢,٥٢١,٣٠٧,٧٠١    ٧,١٧٦,٤٢١,٧١٨    ١٩٢,١٣٢,٥٥١    ٧٦٤,٢٢٢,١٢٦    ١٠,٣٢٠,٩١٣,٠٨٧    ١١,٦٠٢,٧٧٣,٦٨٦    ٨٢,٤٦٤,٨٤٤,٥٣٣  (مدققة) ٩٢٠١كانون األول  ٣١الرصيد كما يف 
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  ) كما يلي:٩االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وفق مراحل التصنيف، متاشيًا مع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( تتوزع التعرضات
    مدققة) (غري ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف         

    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        القطاع االقتصادي / املرحلة    
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ١٠٩,٧٣٠,٦٣٢,٣٣٣       -        ٨٠,٦٠٣,٤٣٨,٥٢٣      ٢٩,١٢٧,١٩٣,٨١٠      مايل
    ١٢,٤٥٥,٤٤٣,١٧٧       ٥٥,٣٥٨,٦٤٤        ٢,٧٩٧,٨١٤,٨٧٧        ٩,٦٠٢,٢٦٩,٦٥٦      صناعة
    ١٠,٩٣٨,٢٥١,٤٥٠         ٤٧,١٩٠        ١,٣٣٢,٥٦٣,٧٦٩        ٩,٦٠٥,٦٤٠,٤٩١      جتارة

    ٨٨٧,٣٦٤,٣٧٤       -          -          ٨٨٧,٣٦٤,٣٧٤      عقارات
    ٢١٢,٦٤٧,٦٣٨       -          -          ٢١٢,٦٤٧,٦٣٨      زراعة

    ٩,٩٦١,٧٣٠,٥٢٧       ٥٢,٤٠٣,٠٦٢        ٨٣٨,٩٨٣,٠٢٣        ٩,٠٧٠,٣٤٤,٤٤٢    أفراد وخدمات

    ١٤٤,١٨٦,٠٦٩,٤٩٩       ١٠٧,٨٠٨,٨٩٦      ٨٥,٥٧٢,٨٠٠,١٩٢      ٥٨,٥٠٥,٤٦٠,٤١١      اإلمجايل
  

    ة)(مدقق ٩٢٠١كانون األول  ٣١كما يف        

    املجموع          املرحلة الثالثة          املرحلة الثانية         املرحلة األوىل        القطاع االقتصادي / املرحلة    
  ل.س.          .س.ل          .س.ل         .س.ل        

    ٨٢,٤٦٤,٨٤٤,٥٣٣       -        ٤٨,٧٩٠,٨٣٦,٣١٢      ٣٣,٦٧٤,٠٠٨,٢٢١      مايل
    ١١,٦٠٢,٧٧٣,٦٨٦       ٦٦,٩٣٦,٦٧٠        ٢,٩١٢,٤٠٦,٣٤٣        ٨,٦٢٣,٤٣٠,٦٧٣      صناعة
  ١٠,٣٢٠,٩١٣,٠٨٧         ٥١,٥٠١        ٩٠٣,٨٧٦,٧٢٣        ٩,٤١٦,٩٨٤,٨٦٣      جتارة

    ٧٦٤,٢٢٢,١٢٦       -          -          ٧٦٤,٢٢٢,١٢٦      عقارات
    ١٩٢,١٣٢,٥٥١       -          -          ١٩٢,١٣٢,٥٥١      زراعة

    ٧٦,٤٢١,٧١٨٧,١       ٦٠,٦٢٦,٩٣٥        ١٢٦,٤٩١,٨٢١        ٦,٩٨٩,٣٠٢,٩٦٢    أفراد وخدمات

    ١١٢,٥٢١,٣٠٧,٧٠١       ١٢٧,٦١٥,١٠٦      ٥٢,٧٣٣,٦١١,١٩٩      ٦٥٩,٦٦٠,٠٨١,٣٩      اإلمجايل

  

 التحليل القطاعي  -٨٢

 أ. معلومات عن قطاعات أعمال املصرف:

  يتم تنظيم املصرف ألغراض إدارية من خالل قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
  حسابات األفراد -
  حسابات املؤسسات -
  اخلزينة -
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  يلي معلومات عن قطاعات أعمال املصرف:فيما 
  لفترة الثالثة أشهر                        
  آذار ٣١يف املنتهية           (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١ لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف              

    )معدّلة مدققةغري ( ٢٠١٩          املجموع         أخرى          اخلزينة         املؤسسات          األفراد              
    ل.س.          ل.س.         ل.س.          ل.س.         ل.س.          ل.س.              

      ٨٠١,٢٦٣,٢٩٢        ١٦,٢٧٧,٤٥١,٩٩٠       -          ١٥,٥٥٩,٣٤٣,٧٣٣       ٩٣٣,٥٣٥,٨١٠    )  ٢١٥,٤٢٧,٥٥٣(    إمجايل الدخل التشغيلي 
    -          -         -      )  ١٨٩,١١٣,٥٢٦(  )  ٤٩,٧١٢,٩٤١(      ٢٣٨,٨٢٦,٤٦٧      التحويالت بني القطاعات

  )  ١,٦٢٥,٤٦٤,٢٩٥(  )  ٤٧٠٩,٤١٩,٤٢(     -      )  ٨٢٩,٢٥١,٥٢١(     ٨٣,٩٣٩,٨٣١        ٦٣٥,٨٩٢,٢٦    متوقعة ائتمانيةخسائر خمصص  مصروف

  )  ٨٢٤,٢٠١,٠٠٣(      ١٥,٥٦٨,٠٣٢,٥٦٦       -          ١٤,٥٤٠,٩٧٨,٦٨٦       ٩٦٧,٧٦٢,٧٠٠        ٥٩,٢٩١,١٨٠        نتائج األعمال
  )  ٧٥٤,٦٣١,٧٤١(  )  ٤٨٧٥,٤١٤,٤١(  )  ١٤٨٧٥,٤١٤,٤(      -         -          -      القطاعات موزعة علىمصاريف غري 

  )  ١,٥٧٨,٨٣٢,٧٤٤(      ١٤,٦٩٢,٦١٨,١٥٢    )  ٨٧٥,٤١٤,٤١٤(      ١٤,٥٤٠,٩٧٨,٦٨٦       ٩٦٧,٧٦٢,٧٠٠        ٥٩,٢٩١,١٨٠        الربح قبل الضريبة
      -      )  ٤١,٣٣٥,٣١٦(  )  ٤١,٣٣٥,٣١٦(      -         -          -          ضريبة مصروف ال

  )  ٧٤٤,٨٣٢٨١,٥٧,(      ١٤,٦٥١,٢٨٢,٨٣٦    )  ٩١٦,٧٤٩,٧٣٠(      ١٤,٥٤٠,٩٧٨,٦٨٦       ٩٦٧,٧٦٢,٧٠٠        ٥٩,٢٩١,١٨٠        صايف ربح الفترة
  

 كانون األول ٣١كما يف           (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف               

    )(مدققة ١٩٢٠          املجموع         أخرى          اخلزينة         املؤسسات          األفراد              
    ل.س.          ل.س.         ل.س.          ل.س.         ل.س.          ل.س.              

  معلومات أخرى:
      ١١٧,٩٢٩,٦٧٧,٣٠٢      ١٥٠,٩٠٠,٧٩٢,٧٣٧       -        ١١٦,١٩٦,١٥٨,٠٤٢       ٣٠,٤٦٣,٧٤٧,٩١٠        ٤,٢٤٠,٨٨٦,٧٨٥      موجودات القطاع  
    ٣,٨٥٤,٦٨٣,٤٦٧        ٥,٠٣١,٢٣٦,٣١٤       ٥,٠٣١,٢٣٦,٣١٤        -         -          -      موزعة على القطاعاتغري موجودات   
    ١٢١,٧٨٤,٣٦٠,٧٦٩      ١٥٥,٩٣٢,٠٢٩,٠٥١       ٥,٠٣١,٢٣٦,٣١٤      ١١٦,١٩٦,١٥٨,٠٤٢       ٣٠,٤٦٣,٧٤٧,٩١٠        ٤,٢٤٠,٨٨٦,٧٨٥      جمموع املوجودات    
    ٩٠,٤١٢,٧٩٨,٢٠٤      ١١٠,٣٢٨,٧٨٩,١٥٤       -          ٣٥,١٧٢,٠٦٣,٢٨٦       ١٩,٨٢٩,٩٦٣,٧٢١        ٥٥,٣٢٦,٧٦٢,١٤٧        مطلوبات القطاع  
    ٢,٧٦٣,٤١١,٤٧٥        ٢,٣٤٣,٨٠٥,٩٧١       ٢,٣٤٣,٨٠٥,٩٧١        -         -          -      موزعة على القطاعات غريمطلوبات   
    ٩٣,١٧٦,٢٠٩,٦٧٩      ١١٢,٦٧٢,٥٩٥,١٢٥       ٢,٣٤٣,٨٠٥,٩٧١        ٣٥,١٧٢,٠٦٣,٢٨٦       ١٩,٨٢٩,٩٦٣,٧٢١        ٥٥,٣٢٦,٧٦٢,١٤٧      جمموع املطلوبات    

    ١,٣٢٦,١٨٩,٦١٤        ٢٦٧,٠٥٦,٨٥٠       ٢٦٧,٠٥٦,٨٥٠        -         -          -          املصاريف الرأمسالية
  ٢١٧,١٠٨,٣٩٤        ٦٧,٨٧١,٢٩٧       ٦٧,٨٧١,٢٩٧        -         -          -        اتطفاءاالستهالكات واإل
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 ب. معلومات التوزيع اجلغرايف:

اإليضاح التوزيع اجلغرايف ألعمال املصرف حيث ميارس نشاطه بشكل رئيسي من خالل مركزه الرئيسي يف القطر وشبكة فروعه املنتشرة يف يبني هذا 
   .اجلمهورية العربية السورية

  :املصرف ومصاريفه الرأمسالية حسب القطاع اجلغرايفإيرادات  فيما يلي توزيع
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١نتهية يف لفترة الثالثة أشهر امل    

    املجموع      خارج سورية      داخل سورية            
    ل.س.      ل.س.      ل.س.            

    ١٦,٢٧٧,٤٥١,٩٩٠    ٤٨٠,٨٠٦,٦٥١    ١٥,٧٩٦,٦٤٥,٣٣٩          إمجايل الدخل التشغيلي
    ٢٦٧,٠٥٦,٨٥٠    -      ٢٦٧,٠٥٦,٨٥٠          املصروفات الرأمسالية

  
    )معّدلة (غري مدققة ٩٢٠١آذار  ٣١نتهية يف لفترة الثالثة أشهر امل    

    املجموع      خارج سورية      داخل سورية            
    ل.س.      ل.س.      ل.س.            

    ٨٠١,٢٦٣,٢٩٢    ٢٩٧,٨٧٠,٤٧٢    ٥٠٣,٣٩٢,٨٢٠          إمجايل الدخل التشغيلي
    ٦١٤,١١٨,١٨٥    -      ٦١٤,١١٨,١٨٥          املصروفات الرأمسالية

  
  كفاية رأس املال  -٢٩
رأس مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت تالزم أنشطته املختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية رأس املال من خالل النسب الصادرة مبوجب على املصرف  افظحي

  يها من خالل مصرف سورية املركزي.مقررات بازل الدولية واليت يتم تبن
/م ٢٥٣والتسليف رقم ( حسب قرار جملس النقد %٨ل والبالغة دىن ملتطلبات كفاية رأس املاملحافظة على معدالت تفوق احلد األيلتزم املصرف با

حسب جلنة بازل الدولية)،كما يراعي كافة النسب املتعلقة بالتركزات االئتمانية واليت تستخدم  %٨( ٢٠٠٧كانون الثاين  ٢٤) الصادر بتاريخ ٤ن/ب
  رأس املال التنظيمي كمؤشر لتلك التركزات.

  ري تعديالت عليه يف ضوء التغريات اليت تطرأ على الظروف االقتصادية ووصف املخاطر يف أنشطته. يدير املصرف هيكلية رأس ماله وجي
املصرف  عملي، ويف سبيل ذلك صرفإن أمهية كفاية رأس املال تأيت من كون رأس املال مصدر أساسي ملواجهة املخاطر املتعددة اليت قد تواجه امل

خاطر اليت قد كافة املقوم باملتابعة احلثيثة لي، وصرفيت قد تواجه نشاطات وتوظيفات املاملخاطر ال إدارة وبشكل مستمر على حتسني ورفع كفاءته يف
قوم بوضع األسس الكفيلة بتخفيض التعرض هلذه املخاطر قدر اإلمكان لتجنب اخلسائر اليت قد تؤثر على متانة رأس املال، يتكتنف توظيفاته، و

يف ملصرف ا على حتسني إجراءات الرقابة الداخلية واالمتثال األفضل ملتطلبات اجلهات الرقابية، األمر الذي يساعداملصرف  عمليذلك إىل  وباإلضافة
  حتقيق أهداف كفاية رأس املال.

  .كما هو موضح يف اجلدول أدناه يتكون رأس املال التنظيمي من صايف األموال اخلاصة األساسية واألموال املساندة
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ىل إ املخاطر عند احتساب كفاية رأس املال وفقًا لتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف يف سورية ذات الصلة واليت تستند يف مضموايتم قياس 
يث حتعليمات ومقررات جلنة بازل، وبشكل عام يتم قياس هذه املخاطر وفقًا ألسلوب املؤشر األساسي مع مراعاة تعليمات جملس النقد والتسليف، 

ملؤونات ا قياس خماطر االئتمان وفقًا للتصنيف االئتماين إن وجد ووفقًا ألوزان التثقيل املذكورة يف تعليمات جملس النقد والتسليف وذلك بعد طرح يتم
لتثقيل املشار إليها يف ا والضمانات املقبولة، أما بالنسبة ملخاطر السوق فتم أخذ قيمة مراكز القطع األجنيب التشغيلية املحمولة وذلك بعد تثقيلها بأوزان

ف من رتعليمات املجلس، وأخريًا يتم قياس املخاطر التشغيلية وفقًا ألسلوب املؤشر األساسي حيث يتم أخذ متوسط ثالثة سنوات لصايف إيراد املص
  الفوائد والعموالت ومن مث تثقيل الناتج بأوزان التثقيل املذكورة يف تعليمات املجلس.

  كيفية احتساب نسبة كفاية رأس املال:يوضح اجلدول التايل 

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

  بنود رأس املال األساسي
      ٥,٧٢٤,٥٠٠,٧٤٠        ٥,٧٢٤,٥٠٠,٧٤٦    رأس املال املكتتب به واملدفوع

      ٧٢٣,٠٣٣,١٢٢        ٧٢٣,٠٣٣,١٢٢    االحتياطي القانوين
      ٧٢٣,٠٣٣,١٢٢        ٧٢٣,٠٣٣,١٢٢    االحتياطي اخلاص

    -          ١٤,٥٧٧,٣٦٣,٩١٦    *ققةاملحأرباح تقييم مركز القطع البنيوي غري 
      ٣٦٨,١٤٧,٩٥٢        ٣٦٨,١٤٧,٩٥٢    حمققةأرباح مدورة 

      ٢٠,٩٧٤,٩٨٤,٩٣٣        ٢٠,٩٧٤,٩٨٤,٩٣٣    أرباح مدورة غري حمققة
  )  ٢٣٤,٥٦٧,٩٦١(  )    ٢٤٤,٥٤٣,٩٢٩(  صايف املوجودات غري امللموسة 

  )  ٣٦,٩٣٢,٥٠٠(  )    ٣٦,٩٣٢,٥٠٠(  موجودات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة
      ٢٨,٢٤٢,١٩٩,٤٠٨        ٤٢,٨٠٩,٥٨٧,٣٦٢    األساسيةاألموال اخلاصة صايف 

  ساعدبنود رأس املال امل

  صايف األرباح غري املحققة عن املوجودات املالية من 
      ٤٧,٢٢٥,٦١١        ٤٧,٢٢٥,٦١١    منها %٥٠خالل الدخل الشامل اآلخر بعد خصم   

  خمصصات لقاء اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتعرضات املصنفة
      ١,٣٧١,٦٢٨,١٠٩        ٢,٠٣٩,٥٠٩,٦٦٣    *ضمن املرحلتني األوىل والثانية*   

      ١,٤١٨,٨٥٣,٧٢٠        ٢,٠٨٦,٧٣٥,٢٧٤    اخلاصة املساعدةاألموال 
      ٢٩,٦٦١,٠٥٣,١٢٨        ٤٤,٨٩٦,٣٢٢,٦٣٦    صايف األموال اخلاصة (رأس املال التنظيمي)

      ١٠٩,٧٣٠,٢٤٨,٦٨٦        ١٦٣,١٦٠,٧٧٣,٠٢٧    املوجودات املرجحة باملخاطر
      ٢,٣٩٤,٠٥٧,٦٥٠        ٣,٥١٣,٩٥٥,١٥٢    حسابات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر

      ٢٧٢,٣٢٠,٠٨٥        ١٣٨,٢٩١,٢٣٧    خماطر السوق
      ٢,٣٩٩,٢٦٢,٥٦٣        ٢,٣٩٩,٢٦٢,٥٦٣    املخاطر التشغيلية

    ١١٤,٧٩٥,٨٨٨,٩٨٤        ١٦٩,٢١٢,٢٨١,٩٧٩    املجموع
      %٢٥,٨٤          %٢٦,٥٣      نسبة كفاية رأس املال (%)

      %٢٤,٦٠          %٢٥,٣٠      نسبة كفاية رأس املال األساسي ( % )
      %٩٨,٧٢          %٩٨,٩٦      (%) حقوق املسامهنينسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل 
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مت إدراج فروقات تقييم مركزي القطع البنيوي  ٢٠٢٠شباط  ٢٦/ص الصادر بتاريخ ١٦/ ١٢٠٦املركزي رقم  مبوجب تعميم مصرف سورية  *

 يف احتساب األموال اخلاصة الصافية. ٢٠٢٠/ل.إ لعام ٢٥٠غري املحققة الناجتة عن تغري سعر الصرف وفق أحكام القرار رقم 

ة ضمن فاملكونة لقاء اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتعرضات املصن ملخصصات/م ن) يتم االعتراف با٤التسليف رقم (ومبوجب قرار جملس النقد   **

إليها  ًااملعترف ا ضمن هذه األموال، مضاف خصصاتز قيمة املاملرحلتني األوىل والثانية ضمن األموال اخلاصة املساندة، وذلك على أال تتجاو

اطر االئتمان املحتسبة وفقًا من املوجودات املرجحة مبخ %١,٢٥حال وجوده)، ما نسبته يف ( رصيد حساب االحتياطي العام ملخاطر التمويل

  ليمات كفاية األموال اخلاصية الصافية.لتع

والذي تضمن تعديل املادة الثامنة من قرار جملس النقد والتسليف  ٢٠١٤شباط  ٢٦) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٨٨والتسليف رقم ( النقدصدر قرار جملس 
حبيث يتم إدراج فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غري املحققة ضمن األموال اخلاصة األساسية  ٢٠٠٨شباط  ٤) تاريخ ١/م ن/ب٣٦٢رقم (

  .٢٠٠٧) الصادر عام ٤/م ن/ب٢٥٣ال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم (ألغراض احتساب كفاية رأس امل

  
  )إمسيةارتباطات والتزامات ائتمانية خارج امليزانية (قيمة   -٣٠

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

  الكفاالت املعطاة للزبائن:
      ٢١,٧٤٥,٠٠٠        ٢١,٧٤٥,٠٠٠    دفع  
      ١,٢٤٢,٢١٧,٣٤٥        ١,٤١٢,٤٢٣,٣٩١    حسن تنفيذ  
      ٢٣٠,٣١٥,٠٠٠        ١٣٢,١٨٠,٠٠٠    أخرى  

      ١,٤٩٤,٢٧٧,٣٤٥        ١,٥٦٦,٣٤٨,٣٩١    املجموع
      ٤,٨٥١,٠١٤,٠٧٩        ٧,٧٣٢,٠٥٧,٨١٠    الكفاالت الصادرة للمصارف

      ٦,١٣١,١٥٧,٥٠٣        ١,٩٠٠,٦٢٧,٧٠٥    سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة
      ١,٢١٩,٩٢٩,٠٥٨        ٩٠١,٤٩٧,٣١٤    سقوف تسهيالت ائتمانية غري مباشرة غري مستغلة

      ١٣,٦٩٦,٣٧٧,٩٨٥        ١٢,١٠٠,٥٣١,٢٢٠      
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  املقارنة أرقام  -٣١
  :يلي كما.٢٠٢٠ آذار ٣١ يف املنتهية لفترةا بيانات أرقام مع لتتناسب ٢٠١٩ عام لبيانات املقارنة أرقام بعض تصنيف إعادة مت
  

  بيان الوضع املايل املوحد املرحلي املوجز:
      ٩٢٠١آذار  ٣١ يف كما      

    التصنيف مقدار          التصنيف بعد          التصنيف قبل      
  .س.ل          .س.ل          .س.ل      

  املوجودات  

    ١٦٠,٠٣٠,٨٦٤        ١٨,١٣٢,٠٨١,٩٣٠      ١٧,٩٧٢,٠٥١,٠٦٦   املباشرةصايف التسهيالت االئتمانية 
  حقوق امللكية  

  )  ١١٤,٥٢٩,٠٧٠(      ٥٨٨,١٤٧,٠٩٩        ٧٠٢,٦٧٦,١٦٩   االحتياطي القانوين
  )  ١١٤,٥٢٩,٠٧٠(      ٥٨٨,١٤٧,٠٩٩        ٧٠٢,٦٧٦,١٦٩   االحتياطي اخلاص

  )  ٢٩٣,١١٦,٧٤٧(      -          ٢٩٣,١١٦,٧٤٧   احتياطي عام ملخاطر التمويل
  )  ١,٦١٧,٨٨٧,٧٣٠(  )  ١,٥٧٨,٨٣٢,٧٥٢(      ٣٩,٠٥٤,٩٧٨   ربح / (خسارة) الفترة
    ٢,٣٠٠,٠٩٣,٤٨١    )  ٥٩٣,١٠٢,٤٨٩(  )    ٢,٨٩٣,١٩٥,٩٧٠(  خسائر متراكمة حمققة

  املوحد املرحلي املوجز:الدخل بيان 

      ٢٠٢٠آذار  ٣١ يف املنتهية ةللفتر      

    التصنيف مقدار          التصنيف بعد          التصنيف قبل      
  .س.ل          .س.ل          .س.ل      

  )  ١,٦١٧,٨٨٧,٧٣٠(  )  ١,٦٢٥,٤٦٤,٢٩٥(  )    ٧,٥٧٦,٥٦٥(  مصروف خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

 

  الدعاوى القضائية  -٢٣

ل املصرف تقوم باختاذ كل ما يلزم لتحصيل أموا صرفيعترب التقاضي من األمور الشائعة لدى القطاع املصريف نظرًا لطبيعة عمله، حيث أن إدارة امل
صرف قد أقام حل تفاوضي، وعليه فإن املإىل  القضاء ضرورة تستدعيها بعض احلاالت اليت استنفذت فيها إجراءات التوصلإىل  حبيث يكون اللجوء

ألسباب خرى أ قام بعض املدينني برفع دعاوى ختاصمأخرى  العديد من الدعاوى القضائية على بعض املدينني دف حتصيل الديون املتعثرة. من جهة
قانونية لخمتلفة، ويف كال احلالتني فإنه لدى املصرف جمموعة من اإلجراءات يتم إتباعها لتقييم هذه القضايا، حيث يتم طلب االستشارات الفنية وا

قانوين . برأي اإلدارة واملستشار الاملايل بيان الوضع الزمة علىال التعديالتإجراء  الالزمة من أجل تبيان احتمالية وجود خسائر من عدمه وبالتايل
  .٢٠٢٠آذار  ٣١ املوجزة كما يفاملرحلية املالية املوحدة  علوماتللمصرف لن يكون هلا أي أثر على امل


