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  "سوريةفرنسبنك " مصرف
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  الموجز المرحليبيان األرباح أو الخسائر 
  )غير مدقق(

      
    حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  ستةفترة الل            
    ٢٠١٣          ٢٠١٤      إيضاح      
  س.ل          س.ل            

      ٨٣٤,٦٣٠,٦٥٩          ٨٨٦,٦٧٥,٢٤٥    ١٨  الفوائد الدائنة
 )    ٤٩٩,٨١١,١٢٥  (    )    ٥٣٤,٩٩٧,٤٩٦  (  ١٩  الفوائد املدينة

     ٣٣٤,٨١٩,٥٣٤        ٧١١,٦٧٧,٣٨٩      صايف إيرادات الفوائد  

      ٥٠,٩٤٣,٧٧٦        ٤٦,٠٧٠,٢٦٧      الرسوم والعموالت الدائنة
 )    ٤,٣٣٦,٩٢٥(    )    ٣٠٦,٦٠٤  (    الرسوم والعموالت املدينة

      ٤٦,٦٠٦,٨٥١        ٩٦١,٤٦٥,٤٥      صايف إيرادات الرسوم والعموالت
      ٣٨١,٤٢٦,٣٨٥        ٦٧٢,١٤٣,٤٣٥      صايف الربح من الفوائد و الرسوم والعموالت

     ٩٧,٩١٧,٨١٩        ٥١,٨٨٠,١٨٧      صايف أرباح تشغيلية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبية

      ٦,٢٥٦,٨٣٢,٤٠٠        ٣٦٠,١٩٥,٢٠٠,١      ن تقييم مركز القطع البنيوي أرباح غري حمققة ناجتة ع
     ٦,٧٣٦,١٧٦,٦٠٤        ٢١٩,٢١٩,٦٨٧,١      إمجايل الدخل التشغيلي  

  )    ١٨٠,٨٦٣,١٨٤  (  )    ٢٤١,٧٩٨,٤٠٦  (    نفقات موظفني
 )    ٢٤,٩٧٨,٦٠٠  (  )    ٢٥,٤١٦,٠٩٣  (    استهالكات 

  )    ١,٢١٠,٤٢٣  (  )    ١,٠٤٧,٦٢٢  (    إطفاءات 
  )    ٥,٢٥٤,٤٣٦  (  )    ١,٩٤٩,٨٨٣  (    صات متنوعةخمص

 )    ٢,٤٩٢,٠٧١,٧٢٩  (      ٥٣,٦٦٨,٢٨٢       خمصص تدين قيمة التسهيالت

  )    ٨٨٩,٠٤٠٠٩١,  (  )    ٢٦٥,٥٦٢,٢٥٨  (    مصاريف تشغيلية أخرى
  )    ٢,٨٩٥,٢٦٧,٤١٢  (  )    ٩٨٧,١٠٥,٤٧٥  (    إمجايل املصروفات التشغيلية  

      ٣,٨٤٠,٩٠٩,١٩٢        ١,٢١٢,١١٣,٢٣٢      قبل الضريبةالربح 
      ٢١,٣٧٩,٧١٩        ١٧٣,٢٣٤,٤٤٦    ٠١  إيراد ضريبة الدخل

     ٣,٨٦٢,٢٨٨,٩١١        ٤٠٥,٣٤٧,٦٥٨,١      أرباح الفرتة

        ٩٣,٦٩          ٣٩,٤٤      السهم األساسية و املخفضة رحبية
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  "فرنسبنك سورية"مصرف 
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  تايع/ جز بيان األرباح أو الخسائر المرحلي المو 
  )غير مدقق(

    
    حزيران  ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في             
            ٢٠١٣          ٢٠١٤    
  س.ل          س.ل            

      ٤٣٠,٠٠٨,٧٨٦        ٤٦٢,٢٣٦,٢٣٠      الفوائد الدائنة
 )    ٢٦٢,٠٦٣,٣٩٣  (  )    ٤٢٩,٢٥٣,٢٥٧(    الفوائد املدينة

     ٣١٦٧,٩٤٥,٣٩        ٨٠١,٩٨٢,٢٠٤      صايف إيرادات الفوائد

      ٢٨,٧٨٣,٠٥٦        ٣٢,٣٠٦,٠٠٦      الرسوم والعموالت الدائنة
 )    ٦٥٧,١١٩  (  )      ٧٠٠,٥٢٩(    الرسوم والعموالت املدينة

      ٢٨,١٢٥,٩٣٧        ٣٠٦,٧٧٦,٣١      صايف إيرادات الرسوم والعموالت
      ١٩٦,٠٧١,٣٣٠        ١٠٧,٧٥٩,٢٣٦      صايف الربح من الفوائد و الرسوم والعموالت

     ٩٢,٧٤١,٩٥٧        ٤٢,١٧٣,٠٨٨      لية ناجتة عن تقييم العمالت األجنبيةصايف أرباح تشغي

      ٥,٧٢٠,١١٧,١٣٠        ٧٨٠,٧٢٩,٧٦٨      أرباح غري حمققة ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي 
     ٠٠٨,٩٣٠,٤١٧٦,        ٩٧٥,٦٦١,٠٤٧,١      إمجايل الدخل التشغيلية  

 )    ١٠٣,٤٢٠,٤٤١  (  )    ١٤٠,٠٠١,٥٨٨  (    نفقات موظفني

 )    ١٢,٥٢٣,٣١٣  (  )    ١٢,٦٨٧,٤٢٩(    استهالكات 

  )    ٦٠٥,٢١٢  (  )      ٥١٨,٧٤٢(    إطفاءات 
  )    ٥,٣١٣,٠١١  (  )    ١,٩٠٦,٥١٧(    خمصصات متنوعة

 )    ٢,١٣١,٦٤٢,٣٣٥  (      ٢٥,٤٠٢,٩٠٦       خمصص تدين قيمة التسهيالت

  )    ١٠٨,٦٥٩,١٨٦  (  )    ١٠٠,٩٣٣,١٣٨(    مصاريف تشغيلية أخرى

  )    ٢,٣٦٢,١٦٣,٤٩٨  (  )    ٤٧٠,٦٤٤,٢٦٨(    لتشغيليةإمجايل املصروفات ا  

      ٣,٦٤٦,٧٦٦,٩١٩        ٧٧٩,٠١٧,٥٠٥      الربح قبل الضريبة
      ١٤,٩٢٢,٠٥١        ٤٤٠,٠٩٥,٢٠٣      إيراد ضريبة الدخل

     ٣,٦٦١,٦٨٨,٩٧٠        ٩٤٥,١١٢,٩٨٢      الفرتة أرباح

        ٨٨,٨٣          ٢٣,٣٦      حصة السهم األساسية و املخففة



 

  املرحلية املوجزةاملالية املعلومات تشكل جزًء أساسياً من  ٢٦إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
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  "سورية فرنسبنك"مصرف 
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية 

  المرحلي الموجز اآلخر الشامل الدخلاألرباح أو الخسائر و بيان 
  )غير مدقق(

      
    حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  ستةفترة الل            
            ٢٠١٣          ٢٠١٤    
  س.ل          س.ل            
   ٣,٨٦٢,٢٨٨,٩١١      ١,٦٥٨,٣٤٧,٤٠٥      الفرتة أرباح

  :لدخل الشامل األخرىمكونات بنود ا

  :البنود اليت ميكن تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو اخلسائر
  التغيري يف القيمة العادلةغري حمققة ناجتة عن  )خسائر(/ أرباح 

   )    ٢,٩٢٣,٦٤٦  (      ٢٠,٢١٦,٧٦٩      املالية املتوفرة للبيع وجوداتللم  
  ضريبية ناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة مطلوبات

  )    ١٥,٦٠٧,٠٠٤  (      ١٢,١٢٣,١٨٩       لموجودات املالية املتوفرة للبيعل     
  ضريبية ناجتة عن التغيري يف القيمة العادلةإطفاء موجودات 

     ١٦,٣٣٧,٩١٦    )    ٣٨٢,١٧٧,١٧(    املستحقة خالل العام للموجودات املالية املتوفرة للبيع     

          ٢,١٩٢,٧٣٤  (      ٥٧٦,١٦٢,١٥    (  

   ٣,٨٦٠,٠٩٦,١٧٧      ٩٨١,٥٠٩,٦٧٣,١      رتةالدخل الشامل للف  
 
 



 

  املرحلية املوجزةاملالية املعلومات تشكل جزًء أساسياً من  ٢٦إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
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  "فرنسبنك سورية"مصرف 
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية 

  تابع/ الشامل اآلخر المرحلي الموجز  الدخلاألرباح أو الخسائر و بيان 
  )غير مدقق(

      
    حزيران ٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهية في ل            
            ٢٠١٣          ٢٠١٤    
  س.ل          س.ل            
   ٣,٦٦١,٦٨٨,٩٧٠        ٩٨٢,١١٢,٩٤٥      الفرتة أرباح

  :مكونات بنود الدخل الشامل األخرى

  :البنود اليت ميكن تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو اخلسائر
  التغيري يف القيمة العادلةغري حمققة ناجتة عن ) خسائر/ (أرباح 

  )    ١,٩٠٨,٣٩٠  (      ٥,٨٩٧,٧٥٥      املالية املتوفرة للبيع للموجودات  
  ضريبية ناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة مطلوبات

      ٤٧٧,٠٩٧        ٨,٥٤٣,٤٣٧       للموجودات املالية املتوفرة للبيع     
  ضريبية ناجتة عن التغيري يف القيمة العادلةإطفاء موجودات 

    -      )    ٣٨٢,١٧٧,١٧(    املستحقة خالل العام للموجودات املالية املتوفرة للبيع     
        )١,٤٣١,٢٩٣  (  )    ١٩٠,٧٣٦,٢    (  

   ٣,٦٦٠,٢٥٧,٦٧٧        ٧٥٥,٣٧٦,٩٧٩      الدخل الشامل للفرتة  
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  " سورية فرنسبنك"مصرف 
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية 

  الموجزالمرحلي الملكية بيان التغييرات في حقوق 
      

  التغيير                 
              القيمة في المتراكم                
          مدورة أرباح      خسائر      العادلة للموجودات      طي احتيا      رأس المال    
    المجموع      أرباح الفترة      غير محققة      محققةمتراكمة       المالية المتوفرة للبيع      مخاطر التمويل      المكتتب به    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  ٤,٤٠٣,٨٨٦,٤٠٢    -     ٥,٥٨٨,٤٦٨,٩٥٧  )  ٥,٥٦٢,١٣٣,٨٥٠(   ٣٦,٣٦٩,٥٦٢    ١٣٦,٢٠٣,٣٣٣    ٤,٢٠٤,٩٧٨,٤٠٠ ٢٠١٤كانون األول   ٣١الرصيد يف 
  ٧,٠٠٧,٨٠٠    -      -      -      -        -      ٧,٠٠٧,٨٠٠  زيادة رأس املال

    ٩٨١,٥٠٩,٦٧٣,١    ٤٠٥,٣٤٧,٦٥٨,١    -      -      ٥٧٦,١٦٢,١٥      -      -    الدخل الشامل للفرتة

    ١٨٣,٤٠٤,٠٨٤,٦    ٤٠٥,٣٤٧,٦٥٨,١   ٩٥٧,٤٦٨,٥٨٨,٥  )  ٨٥٠,١٣٣,٥٦٢,٥(    ١٣٨,٥٣٢,٥١    ٣٣٣,٢٠٣,١٣٦    ٠٠٢,٩٨٦,٢١١,٤  )غري مدقق( ٢٠١٤حزيران  ٣٠الرصيد يف 
  

   ٤,١٣٥,٢٣٥,٤١٠    -     ١,٧٤٤,٢٣٨,٥٦٧  )  ١,٩١٦,٤٨٦,٧٣٧(   ٤٩,٠١٣,٧٤٧    ١٣٦,٢٠٣,٣٣٣    ٤,١٢٢,٢٦٦,٥٠٠ ٢٠١٢كانون األول   ٣١الرصيد يف 
    ٣,٨٦٠,٠٩٦,١٧٧    ٣,٨٦٢,٢٨٨,٩١١    -      -    )  ٢,١٩٢,٧٣٤(    -      -    الدخل الشامل للفرتة

    ٧,٩٩٥,٣٣١,٥٨٧    ٣,٨٦٢,٢٨٨,٩١١    ١,٧٤٤,٢٣٨,٥٦٧  )  ١,٩١٦,٤٨٦,٧٣٧(    ٤٦,٨٢١,٠١٣    ١٣٦,٢٠٣,٣٣٣    ٤,١٢٢,٢٦٦,٥٠٠  )غري مدقق( ٣٢٠١حزيران  ٣٠الرصيد يف 
  
  

 
          



 

 املرحلية املوجزة املاليةاملعلومات  تشكل جزًء أساسياً من ٢٦إىل  ١ن إن اإليضاحات املرفقة م
- ٨ -

  " سورية فرنسبنك"مصرف 
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  الموجزالمرحلي  ةالنقدي اتبيان التدفق
  )غير مدقق(

    
  

    حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال            
            ٢٠١٣          ٢٠١٤    
  س.ل          س.ل            

  التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
      ٣,٨٤٠,٩٠٩,١٩٢        ١,٢١٢,١١٣,٢٣٢      الربح قبل الضريبة  

  :النشاطات التشغيليةتعديل لمطابقة الخسائر الصافية مع النقد الناتج عن 
      ٢٦,١٨٩,٠٢٣        ٢٦,٤٦٣,٧١٥      االستهالكات واالطفاءات  
      ١٦,٦١٧,٠٢٥        ١,٦٤٤,٧٤٢      إطفاء العالوة على موجودات مالية متوفرة للبيع  
  )  ٦,٧٢٦,٤٤٦(  )  ٣,٤٠٨,٦٧٠(    إطفاء احلسم على موجودات مالية متوفرة للبيع  
      ٢,٥٠٨,٤٣٧,٨٩٤    )  ٥٣,٦٦٨,٢٨٢(    خمصص تدين قيمة التسهيالت  
      ٥,٢٥٤,٤٣٧        ٧٥٧,٦٨٩,٦      خمصصات متنوعة  

      ٦,٣٩٠,٦٨١,١٢٥        ١,١٨٩,٨٣٤,٤٩٤      األرباح قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية
 التغير في الموجودات والمطلوبات

  )  ٧٧٨,٢٨٥,١٦٥(  )  ١٧٥,١٥١,٨٣٤(    )اإلحتياطي اإللزامي(يف اإليداعات لدى املصرف املركزي الزيادة   
  )  ٣٥٩,١٩٨,٧٢٢(      ١,٢٤٥,٦٠٠,٧٢٨      النقص يف االيداعات لدى املصارف) / الزيادة(  
  )  ٢,٤٤٣,٤٥٧,٧٧٩(  )  ١,٢٤٧,٢٢٦,٥١٢(    الزيادة يف صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة  
  )  ٢,٨٨٨,٤٧٩,٣٥١(  )  ١١٩,٨٨٦,٨٠٠(    النقص يف موجودات أخرى) / الزيادة(  
  )  ٩٨٨,٤٦٢,٧٦٦(  )  ٥,١٧٠,٦٦٧,٧٨١(    النقص يف ودائع املصارف  
      ١١,٧٣٥,٨٤٢,٧٠٦        ٣,٥١٥,٠٧٨,٨٣١      الزيادة يف ودائع الزبائن  
      ٤٢,٥٣٣,٨٧٧        ١٤٢,٠٩٠,٨٥٥      يف التأمينات النقدية )النقص/ (الزيادة   
  )  ٥٧,٣٠٥,٨٦٩(  )  ٨٥٤,٨٤٩,٨٠(    النقص يف مطلوبات أخرى  

      ١٠,٦٥٣,٨٦٨,٠٥٦    )  ٧٠١,١٧٧,٨٧٣(    النشاطات التشغيلية) املستعملة يف( /الناجتة عن  الصايف األمو 



 

 املرحلية املوجزة املاليةاملعلومات  تشكل جزًء أساسياً من ٢٦إىل  ١ن إن اإليضاحات املرفقة م
- ٩ -

  
  " فرنسبنك سورية"مصرف 

  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية
  تابع/ بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز 

  )غير مدقق(
    

  
    حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في             
            ٢٠١٣          ٢٠١٤    
    س.ل          س.ل            

  التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية
  )  ٢,١٢٧,٥٠٠,٠٠٠(  )  ٨٢٠,٧٥٠,٠٠٠(    شراء موجودات مالية متوفرة للبيع  
      ١,٢٩٥,٠٠٠,٠٠٠        ٢١٣,٣٩٥,٠٠٠      استحقاق موجودات مالية متوفرة للبيع  
      -                  الزيادة يف الوديعة اجملمدة لدى املصرف املركزي  
  )  ٦,١٢٣,٤٢٤(  )  ٣٣٥,١٦٣,١٧(   شراء موجودات ثابتة   

  )  ٨٣٨,٦٢٣,٤٢٤(  )  ٣٣٥,٥١٨,٦٢٤(    صايف األموال املستعملة يف النشاطات االستثمارية
  :التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية

      -          ٨٠٠,٠٠٧,٧    الزيادة يف رأس املال  
      -          ٨٠٠,٠٠٧,٧    مويليةصايف األموال الناجتة عن النشاطات الت

  )  ٢,٥٠٦,١٦٦,٣٤٣(  )  ٦٧١,٣٦٧,٥٨٣(    أثر التغري يف سعر الصرف على املوجودات املالية املتوفرة للبيع
      ٦٤٥,٦٠٠,٠٠٠        ١٢٣,٨٤٠,٠٠٠      أثر التغري يف سعر الصرف على األموال املساندة

  )  ٧١١,٣٤٧,٥٥٠(  )  ٥٧٨,١٥٢,١٣٧(    ركزيالوديعة اجملمدة لدى املصرف املأثر التغري يف سعر الصرف على 

      ٧,٢٤٣,٣٣٠,٧٣٩    )  ٢,٠٠٣,٣٦٨,٥٦٩(    يف النقد و ما يوازي النقد )النقص/ (الزيادة صايف 

      ٧,٥٤٨,٥٨٠,٤٢٨        ١٦٧,٩١١,٧٩١,١٤    ٢٠  النقد وما يوازي النقد يف بداية الفرتة

اية الفرتة       ١٤,٧٩١,٩١١,١٦٧        ٥٩٨,٥٤٢,٧٨٨,١٢    ٠٢  النقد وما يوازي النقد يف 
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  "سورية فرنسبنك"مصرف 
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  المرحلية الموجزة الماليةالمعلومات إيضاحات حول 
  )غير مدققة( ٢٠١٤ حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

    
  
  معلومات عامة  -١

و هو شركةمسامهة سورية مسجلة يف السجل  ٢٠٠١لعام  ٢٨ارف رقم عامة سورية مبوجب قانون املص.م.م.مت تأسيس مصرف فرنسبنك سورية ش
  .١٨ويف سجل املصارف حتت الرقم  ٢٠٠٨متوز  ١٣تاريـخ  ١٥٤١٣التجاري حتت الرقم 

للسهم الواحد، . س.ل ٥٠٠سهم امسي بقيمة  ٣,٥٠٠,٠٠٠موزع على لرية سورية  ١,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠تأسس املصرف برأس مال مقداره 
  .بالكامل مرخص له ومدفوع

  .٢٠١١كانون الثاين   ٥مت إدراج أسهم املصرف يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ 

  .سورية –يقع املركز الرئيسي للمصرف يف أبو رمانة شارع املهدي بن بركة بناء العتقي طابق أرضي، دمشق 
دمات املصــرفية مــن خــالل مركــزه الرئيســي و فروعــه الثمانيــة يف يقــوم املصــرف بكافــة اخلــ. ٢٠٠٩كــانون الثــاين ١٥باشــر املصــرف أعمالــه املصــرفية يف 

وريـف ) شـارع الريمـوك(و الالذقيـة  ) شارع الثورة(، طرطوس )بناء البالزا(، محص )العزيزية، امللك فيصل(، و حلب )أبو رمانة، شارع بغداد(دمشق 
  .٢٠١١متوز  ١حيث مت افتتاح هذا الفرع يف ) السيدة زينب(دمشق 

لبنان يف رأمسال فرنسبنك . ل.م.على زيادة نسبة مسامهة مصرف فرنسبنك ش ٢٠١١شباط  ٣تاريخ  ١٧٨٣الوزراء مبوجب القرار رقم  وافق جملس
  . من رأمسال املصرف% ٥٩,٦٦٦سورية حبيث تصبح 

ورية بإصدار وطرح على قيام مصرف فرنسبنك س ٢٠١١حزيران  ١٣م املنعقد بتاريخ /٦٩كما وافق جملس املفوضني مبوجب القرار رقم 
لرية سورية وذلك بغرض زيادة  ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠لرية سورية للسهم الواحد وبقيمة إمجالية تبلغ  ٥٠٠سهم بقيمة إمسية تبلغ  ٧,٠٠٠,٠٠٠
  .رأمسال املصرف

ات الزمنية إلجراءات الفرت  ٢٠١١حزيران  ١٤تاريخ ) م.إ –ص /٨٢٢(كما حددت هيئة األوراق  واألسواق املالية السورية مبوجب القرار رقم 
  :إصدار وطرح أسهم الزيادة كما يلي

 .٢٠١١حزيران  ٢٧اية يوم االثنني الواقع يف : تاريخ اكتساب حق األفضلية بأسهم الزيادة −

اية  ٢٠١١حزيران  ٢٩فرتة تداول حقوق األفضلية يف السوق واليت تبدأ يف  −  .٢٠١١متوز  ١٧وحىت 

اية  ٢٠١١متوز  ٢٤دأ يف فرتة اإلكتتاب باألسهم واليت تب −  .٢٠١١آب  ١٤وحىت 

ا خالل ثالثة أشهر من تاريخ إدراج أسهم من الزيادة −  .فرتة بيع األسهم غري املكتتب 

اية فرتة االكتتاب مل تتجاوز   –ص /١١٣٠(فقد وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية مبوجب القرار رقم % ٧٠ولكون نسبة التغطية احملققة حىت 
  .٢٠١١أيلول  ١١على متديد فرتة اإلكتتاب بأسهم زيادة رأس مال مصرف فرنسبنك سورية حىت تاريخ  ٢٠١١آب  ١٤تاريخ ) م.إ

على متديد فرتة اإلكتتاب ملرة ثانية نظراً ) م.إ –ص /١٢٠٦(وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية مبوجب القرار رقم  ٢٠١١أيلول  ١٢ويف تاريخ 
  .٢٠١١تشرين األول  ٢٣حىت تاريخ % ٧٠ية احملققة حىت تارخيه مل تتجاوز الـلكون نسبة التغط
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على اعتبار رأس مال املصرف  ٢٠١١تشرين الثاين  ١٤م تاريخ .إ-ص/٣٧٥وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب الكتاب رقم 
لرية سورية، وذلك حلني االنتهاء من مجيع  ٤,١٢٢,٢٦٦,٥٠٠) كتتب بهأو امل(لرية سورية و رأس املال املدفوع  ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠املصرح به 

ا والبالغة قيمتها األمسية اإلمجالية  لرية سورية عن طريق سوق دمشق  ١,١٢٧,٧٣٣,٥٠٠إجراءات بيع وتسجيل كامل األسهم غري املكتتب 
  .ألحكام تعليمات التعامل حبقوق األفضلية باالكتتاب املشار إليها سابقاً لألوراق املالية خالل مهلة ثالثة اشهر من تاريخ إدراج أسهم الزيادة وفقاً 

على نتائج االكتتاب وبيع  ٢٠١١تشرين األول  ٣٠م تاريخ .إ-ص/١٣٣٥وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب الكتاب رقم 
ا والبالغ عددها  طريق سوق دمشق لألوراق املالية بعد االنتهاء من إجراءات تسجيلها  عن) سهماً  ٢,٢٥٥,٤٦٧(األسهم الفائضة غري املكتتب 

م /٣٨من تعليماته التعامل حبقوق األفضلية باالكتتاب الصادرة مبوجب قرار اجمللس رقم  /٩/يف اهليئة وإدراجها يف السوق وذلك وفقاً ألحكام املادة 
  .٢٠١١لعام 

اغري امل –وبسبب تعذر بيع أسهم زيادة رأس املال  عن طريق سوق دمشق لألوراق املالية خالل املهلة احملددة بثالثة أشهر واليت بدأت من  -كتتب 
  تاريخ  ١٤، وافق جملس املفوضني جبلسته رقم ٢٠١٢آذار  ٢٨تاريخ إدراج أسهم الزيادة يف سوق دمشق لألوراق املالية وانتهت يف 

ا  ٢٠١٢حزيران  ٢٨ة قدرها ثالثة أشهر تنتهي يف على منح مصرف فرنسبنك سورية مهلة إضافي ٢٠١٢نيسان  ٩ لبيع األسهم غري املكتتب 
 .من خالل سوق دمشق لألوراق املالية) سهماً  ٢,٢٥٥,٤٦٧(والبالغ عددها 

مهلة  والذي منح مصرف فرنسبنك سورية ٢٠١٢متوز  ٢م تاريخ )/٤٣(كما مت متديد املهلة اإلضافية السابقة مبوجب قرار جملس املفوضني رقم 
ا والبالغ عددها    من خالل سوق دمشق لألوراق املالية حىت تاريخ ) سهماً  ٢,٢٥٥,٤٦٧(إضافية لبيع أسهم زيادة رأس املال غري املكتتب 

سورية  -م على تعديل القيمة اإلمسية لسهم مصرف فرنسبنك/٤٢كما وافق رئيس جملس املفوضني مبوجب القرار رقم . ٢٠١٢كانون األول   ٢٨
سهم بقيمة إمجالية تبلغ مخسة  ٥٢,٥٠٠,٠٠٠ح مئة لرية سورية للسهم الواحد وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم املصرف بعد التجزئة لتصب

  خ ية يف بتاريمليارات ومائتني ومخسني مليون لرية سورية، كما مت حتديد تاريخ تنفيذ تعديل القيمة اإلمسية ألسهم املصرف يف سوق دمشق لألوراق املال
لبيع أسهم  ٢٠١٣كانون األول   ٣١مت منح املصرف مهلة إضافية قدرها عام كامل تنتهي يف  ٢٠١٢كانون األول   ٢٨، ويف تاريخ ٢٠١٢متوز  ١٦

ا مبوجب القرار الصادر عن هيئة األوراق واألسواق املالية السورية رقم  ) م.إ-ص/٢٦(م ومبوجب القرار رقم ) /١٦(زيادة رأس املال غري املكتتب 
 .٢٠١٤كانون األول   ٣١مت منح املصرف مهلة إضافية جديدة قدرها عام كامل تنتهي يف  ٢٠١٤كانون الثاين   ١٤تاريخ 

مبوجــب  ٢٠١٤حزيــران  ٣٠وافــق رئــيس جملــس اإلدارة علــى البيانــات املاليــة املرحليــة املــوجزة لفــرتة الســتة أشــهر املنتهيــة يف  ٢٠١٤أيلــول  ١٥بتــاريخ 
  .وهي خاضعة ملوافقة اهليئة العامة للمسامهني ٢٠١٤حزيران  ٣٠من قبل جملس اإلدارة وجلنة التدقيق يف اجللسة املنعقدة بتاريخ  التفويض املمنوح

  
  المعدلة و الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق  -٢

وجلنة تفسري ) IASB(يدة الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية قام املصرف بتطبيق مجيع املعايري والتفسريات املعدلة واجلد ،يف الفرتة احلالية
  التابعة للمجلس واليت ختص وتسري على نشاطات املصرف للفرتات احملاسبية اليت تبدأ من) IFRIC(إعداد التقارير املالية 

  .٢٠١٤كانون الثاين   ١

ا جراء ، يطرأ أي تعديل على املعلومات املالية املرحلية املوجزةمل   .تطبيق هذه املعايري وتفسريا
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  السياسات المحاسبية  -٣

  إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية

ووفقــاً ) املتعلــق بالتقــارير املاليــة املرحليــة( ٣٤وفقــاً للمعيــار احملاســيب الــدويل رقــم  ٢٠١٤ حزيــران ٣٠جــرى إعــداد املعلومــات املاليــة املرحليــة املرفقــة يف 
إن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة، . رفية السورية النافذة وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليفللقوانني املص

 .٢٠١٣كانون األول   ٣١تتفق مع تلك اليت اتبعت يف إعداد البيانات املالية للسنة املنتهية يف 

جزة ال تتضــمن كافـــة املعلومــات و اإليضـــاحات املطلوبــة للمعلومـــات املاليــة الســـنوية و املعــدة وفقـــاً للمعــايري الدوليـــة إن املعلومــات املاليـــة املرحليــة املـــو 
ال متثل بالضرورة مؤشراً على النتائج املتوقعة للسنة املنتهيـة  ٢٠١٤ حزيران ٣٠للتقارير املالية، كما أن نتائج أعمال املصرف للثالثة أشهر املنتهية يف 

  .٢٠١٤كانون األول   ٣١يف 
لقـد جـرى تصـنيف . لعادلـةلقـد جرى إعداد املعلومات املالية وفقا ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء املوجودات املالية املتوفرة للبيع و اليت تظهر بالقيمة ا

تظهـر . وجـب ترتيـب تقريـبــي تبعـاً لسـيولتها النسـبيةاحلسـابات يف املوجودات واملطلـوبات حسب طبيعـة كل منها وجـرى تبويبها يف املعلومات املاليـة مب
  .، عملـة إعداد املعلومات املاليـة، و عملة االقتصاد.)س.ل(املعلومات املالية باللرية السورية 

  
  أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات  -٤

عمل تقديرات وافرتاضات متعلقة بالقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات غري يف سياق تطبيق السياسات احملاسبية، على إدارة املصرف أن تست
ا على عامل اخلربة وعلى عوامل أخرى تعترب ذات صلة. املتوفرة من مصادر أخرى وقد ختتلف النتائج . تعتمد هذه التقديرات واالفرتاضات املتعلقة 

  .الفعلية عن هذه التقديرات واالفرتاضات
يتم إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية اليت حيصل فيها تعديل . تقديرات واالفرتاضات بشكل دوريتتم مراجعة ال

الية فرتة احلالتقدير وذلك إذا كانت هذه املراجعة تؤثر حصريًا على هذه الفرتة، أو يف فرتة املراجعة وفرتات الحقة إذا كانت املراجعة تؤثر على ال
  . وفرتات الحقة

  أحكام مهمة لتقدير المخاطر
خماطر  ما يلي التقديرات األساسية املتعلقة باملستقبل، ومصادر أساسية أخرى للتقديرات كما يف تاريخ بيان الوضع املايل، واليت قد ينتج عنها

  :لتاليةوبات خالل السنة املالية االتسبب بتعديالت على القيمة الدفرتية للموجودات واملطل

  االخنفاض يف قيمة القروض والتسليفات 
عند حتديد فيما إذا كان يتوجب قيد خسارة ناجتة عن . يقوم املصرف دوريًا مبراجعة حمفظة القروض ملعرفة ما إذا كان هناك اخنفاض يف قيمتها

للقياس، يف التدفقات النقدية املقدرة اليت تنتج  اخنفاض يف القيمة، يستعمل املصرف لتحديدها وجود معلومات ملموسة تؤكد وجود اخنفاض، قابل
قد تتضمن األدلة معلومات ملموسة تشري إىل حصول تغري سليب يف قدرة مديين املصرف على التسديد، أو إىل وجود أوضاع . من حمفظة القروض

  .اقتصادية ذات صلة بعدم قدرة املصرف على حتصيل مستحقاته
ات باالستناد إىل خربات سابقة فيما يتعلق خبسائر متعلقة مبوجودات ذات خماطر ائتمان ودليل موضوعي على تستعمل اإلدارة األحكام والتقدير 

ة لتلك املتعلقة باحملفظة عند تقدير التدفقات النقدية، يقوم املصرف مبراجعة دورية للمنهجية وللتقديرات املستعملة . وجود اخنفاض يف القيمة مشا
دفقات النقدية املستقبلية، لتقليل حجم الفروقات اليت قد تنتج بني تقديرات اخلسائر من جهة و اخلسائر الفعلية من جهة لتحديد قيمة وتوقيت الت

  .أخرى



 

 - ١٣ -

  القيمة العادلة لألدوات املالية غري املدرجة
  .حتدد القيمة العادلة لألدوات املالية غري املدرجة يف أسواق نشطة، من خالل استعمال تقنيات تقييم

اخلـاص واملتعلـق (ن اإلطار العملي، تستعمل هذه التقنيـات باالعتمـاد فقـط علـى املعلومـات املتـوفرة، إال أن بعـض العوامـل، مثـل خمـاطر االئتمـان ضم
  .، وحساسية األسواق و االرتباطات القائمة تتطلب من اإلدارة أن تستعمل تقديرات عديدة)بالطرف الثاين

  .ذه العوامل أن يؤثر على القيمة العادلة لألدوات املالية الظاهرة يف بيان الوضع املايل املرحلي املوجزميكن للتغري يف االفرتاضات حول ه

 تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة

ــــــا اجلمهوريــــــة العربيــــــة الســــــورية، قامــــــت اإلدارة بتقــــــدير القيمــــــة االســــــرتدادية للموجــــــودات   عتقــــــاد االدارة، با. يف ظــــــل الظــــــروف الراهنــــــة الــــــيت متــــــر 
  .ال توجد مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية

  
  مصرف سورية المركزينقد و أرصدة لدى   -٥

    :يلي اممهذا البند  يتكون
  األولكانون   ٣١         ٢٠١٤ حزيران ٣٠       
    )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة(         
      .س.ل         .س.ل        

        ٦٣٨,٢٠٢,٧٦٨        ٩١٩,٣٩٨,٧١٥    نقد يف اخلزينة
  ٨٩,٥٦٦,٨٥٤        ٣,٧٧٩,٣١٥    *نقد يف الفروع املغلقة 

      :أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
      ٤,٦٩١,٠٣٣,٢٩٤       ٤,٤٠٤,٨١٣,٥٢٢   حسابات جارية وحتت الطلب  
      ١,٤٤٥,٥٩٤,٩٥٠        ٧٨٤,٧٤٦,٦٢٠,١    *احتياطي نقدي الزامي  

      ٦,٨٦٤,٣٩٧,٨٦٦        ٣٣٦,٧٣٨,٩٤٨,٦     
  

على مؤقتاً نتيجة للظروف االستثنائية اليت متر فيها اجلمهورية العربية السورية بعد احلصول فروع اليت مت إيقاف العمل فيها املوجود يف الميثل النقد   *
  .للخدمة املوافقة من قبل مصرف سورية املركزي حلني زوال هذه الظروف لتعود بعدها

  
صدر القرار  ٢٠١١آيار  ٢بتاريخ  ،صارف باحتياطي نقدي الزامي لدى مصرف سورية املركزيتتطلب القوانني والتشريعات املصرفية أن حتتفظ امل**

ودائع التوفري والودائع ألجل  ،من متوسط الودائع حتت الطلب% ٥إىل % ١٠عن رئاسة جملس الوزراء وخفصت هذه النسبة من  ٥٩٣٨رقم 
  .م استعماله خالل أنشطة املصرف التشغيليةوهذا االحتياطي اإللزامي اليت باستثناء ودائع اإلدخار السكين



 

 - ١٤ -

 أرصدة لدى مصارف  -٦

    ) غير مدققة( ٢٠١٤ حزيران ٣٠    :يلي يتكون هذا البند مما
    المجموع      خارجيةمصارف       محليةمصارف       
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  ٣,٧٦٠,١٨٤,٨٣٨    ٢,٨٠٠,٩٨٣,٤٠٤   ٩٥٩,٢٠١,٤٣٤  حسابات جارية و حتت الطلب
    ٥٧١,٩٨٦,٤٣٨,١٧  ٣٩٦,٥٦٧,٩٣٢,١٣    ١٧٥,٤١٩,٥٠٦,٣  )أشهر أوأقل ٣استحقاقها األصلي خالل فرتة (ودائع ألجل 

    ٤٠٩,١٧١,١٩٩,٢١    ٨٠٠,٥٥٠,٧٣٣,١٦    ٦٠٩,٦٢٠,٤٦٥,٤  
  

    ٢٠١٣كانون األول   ٣١    
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٣,١٠٣,٤٢١,٢٩١    ٢,٨٢١,٩٨٨,١٨٥    ٢٨١,٤٣٣,١٠٦  حسابات جارية و حتت الطلب
  ١٥,٦٥٣,٩٢٩,٢٧٩  ١٢,١٩٥,٦٥٧,٦١٨    ٣,٤٥٨,٢٧١,٦٦١  )أشهر أوأقل ٣استحقاقها األصلي خالل فرتة (ودائع ألجل 

    ١٨,٧٥٧,٣٥٠,٥٧٠  ١٥,٠١٧,٦٤٥,٨٠٣    ٣,٧٣٩,٧٠٤,٧٦٧  

و ال توجد لدى  ٢٠١٤ حزيران ٣٠كما يف  وريةلرية س ٩,٥٣٧,٦٨٥,١١٢بلغت األرصدة لدى كافة املصارف اليت ال تتقاضى فوائد مبلغ 
  املصرف أرصدة مقيدة السحب

  

  مصارفإيداعات لدى   -٧

    ) غير مدققة( ٢٠١٤  حزيران ٣٠    :يلي  يتكون هذا البند مما
    المجموع      خارجيةمصارف       محليةمصارف       
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٠٠٠,٦٠٠,٦٥٦    ٠٠٠,٦٠٠,٦٥٦    -    )أشهر ٣استحقاقها األصلي أكثر من (ودائع ألجل 

      -    ٠٠٠,٦٠٠,٦٥٦    ٠٠٠,٦٠٠,٦٥٦    
  

    )مدققة( ٢٠١٣كانون األول   ٣١      
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ١,٩٠٢,٢٠٠,٧٢٨    ١,٩٠٢,٢٠٠,٧٢٨    -    )أشهر ٣استحقاقها األصلي أكثر من (ودائع ألجل 

      -    ١,٩٠٢,٢٠٠,٧٢٨    ١,٩٠٢,٢٠٠,٧٢٨    



 

 - ١٥ -

 موجودات مالية متوفرة للبيع   -٨

  :يتكون هذا البند مما يلي 
  كانون األول   ٣١          ٢٠١٤ حزيران ٣٠       
     )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة(        
    .س.ل          .س.ل        
        ٣,٣٤٣,٧٩١,٥٥٥        ٤,٤٣٢,٠٤٥,٧٤٢  شهادات إيداع  
        ٧٩٢,٤٤٩,١١٩        ٩٣٩,٨٣٣,٣٢٨  )ذات عائد ثابت(سندات شركات   
      ٥٠٥,٢٥١,٢٥٠        ١٣٥,٣١٦,٥٧٠   )ذات عائد ثابت(سندات صادرة عن مصارف   

      ٤,٦٤١,٤٩١,٩٢٤      ٢٠٥,١٩٥,٩٤٢,٥       
  
  ):ذات عائد ثابت(شهادات إيداع  - أ

  كانون األول   ٣١          ٢٠١٤ حزيران ٣٠       
     )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة(        
    .س.ل          .س.ل        
      ٢,٠٨٠,٨٩٥,٠٠٠        ٣,٨٢٤,٦٩٥,٠٠٠   مة األمسية لشهادات اإليداعالقي  
      ٢,٢٦٧,٤٥٨,٠٠٠       ٨٢٠,٧٥٠,٠٠٠    اإلمسية لشهادات اإليداع املشرتاة القيمة  
  )  ١,٠٠٤,٥٧٠,٠٠٠  (  ) ٢١٣,٣٩٥,٠٠٠(  القيمة اإلمسية لشهادات اإليداع املستحقة  
  )  ١٠,٠٣٥,٦٥٤  ( ) ١١,٤٧٩,٠١٠(  احلسم  
    ٢,٧٢٦,٦٩٠        ١٠٠,٤٣٠,١٥    العالوة  

      ٣,٣٣٦,٤٧٤,٠٣٦        ٤,٤٣٦,٠٠١,٠٩٠    القيمة الدفرتية لشهادات اإليداع  
      ١,٥٧٤,١٧١        ٣,٠١٤,٥٦٩    احلسمإطفاء   
  )    ٤٣٦,٧٩٧(  )  ١,٥٨٩,٥٩٧(  إطفاء العالوة  
      ٦,١٨٠,١٤٥    )  ٣٢٠,٣٨٠,٥(  يف القيمة العادلة زيادة) / نقص(  

     ٣٤٣,٧٩١,٥٥٥٣,        ٧٤٢,٠٤٥,٤٣٢,٤      

قيمة شهادات إيداع صادرة عن مصارف جتارية غري مقيمة بفائدة أمسية سنوية ترتاوح ما بني ) إيداعشهادات (متثل املوجودات املالية املتوفرة للبيع 
  .% ٥,٣٧٥و% ٤,٣٧



 

 - ١٦ -

    ):ذات عائد ثابت(سندات شركات  -ب
  كانون األول   ٣١         ٢٠١٤ حزيران ٣٠        
     )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة(        
    .س.ل          .س.ل        
      ٧٦٤,٩٠٨,٣٠٠        ٨٧٤,٩١٩,٥٠٠    نداتالقيمة اإلمسية للس 
      ٥,٠٥٥,٢٩٤        ٥,٧٨٢,٣٦٠    العالوة  
  )  ١,١٦٤,٣٨٢(  )  ٨٤٦,٣٣١,١(  احلسم  
      ٧٦٨,٧٩٩,٢١٢        ٨٧٩,٣٧٠,٠١٤    القيمة الدفرتية للسندات  
  )  ١,٨٢٩,٠٨٧(  )  ٢,٣٢١,٠٢٩(  إطفاء العالوة  
      ٩٤٥,٤٧٦        ١,١٤٢,٣٣٦    إطفاء احلسم  
      ٢٤,٥٣٣,٥١٨        ٠٠٧,٦٤٢,٦١    يف القيمة العادلة زيادة  

      ٧٩٢,٤٤٩,١١٩        ٣٢٨,٨٣٣,٩٣٩      

  

    ):ذات عائد ثابت(سندات صادرة عن مصارف  - ج
  كانون األول   ٣١         ٢٠١٤ حزيران ٣٠        
    )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة(        
    .س.ل          .س.ل        
        ٤٨٧,٩٣٤,٠٠٠        ٥٥٨,١١٠,٠٠٠    القيمة اإلمسية للسندات   
    )  ١٠,٧٨٦,٠٠٠(    )   ٢٧٢,٣٣٧,١٢(    احلسم  
        ٤٧٧,١٤٨,٠٠٠       ٥٤٥,٧٧٢,٧٢٨    القيمة الدفرتية للسندات  
        ١٠,٣٢٤,١٦٢        ١٢,٠٩٥,٥٧٤    إطفاء احلسم  
      ١٧,٧٧٩,٠٨٨        ٨٣٣,٤٤٧,١٢    زيادة يف القيمة العادلة  

      ٥٠٥,٢٥١,٢٥٠        ١٣٥,٣١٦,٥٧٠     



 

 - ١٧ -

  صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة  -٩
   األول كانون  ٣١          ٢٠١٤ حزيران ٣٠     :يلي يتكون هذا البند مما

    )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة(        
    .س.ل          .س.ل        

      :شركات كربى ومتوسطة وصغرية
        ١٦١,٧٨٤,٤٠٠       ٩٤,٧٤٠,٩٧٠    سندات حمسومة كمبياالت  
  )  ١٠,٣٦٨,٨٥١(  )  ٨٥٢,٦٥٨,٤(  مقدماً على سندات مقبوضةفوائد   
      ١٥١,٤١٥,٥٤٩        ٩٠,٠٨٢,١١٨    صايف كمبياالت وسندات حمسومة     
    ٤,٨٩٦,٤٨٤,٦٩٠        ٦,٢٢٥,٦٣٦,٣٧٦    حسابات جارية مدينة  
      ١٨٩,٤٧٤,٤٥٦        ٢٠٠,٦٨٧,٥٥١    حسابات دائنة صدفة مدينة  
      ٧,٦٨٨,٨٤١,٢١٤        ٧,٩٨٣,٩١٦,٤٦٥    قروض وسلف  
  )  ٦,٢٤٥,٤٥٣( )    ٠٤٠,٨٤٩(  فوائد مقبوضة مقدماً على القروض  

    ١٢,٩١٩,٩٧٠,٤٥٦      ٤٧٠,٤٧٣,٤٩٩,١٤   صايف تسهيالت شركات كربى ومتوسطة وصغرية    
  :أفراد وقروض عقارية

       ٨١٤,٨٥٩,٧١١      ٧١٥,٩٦٢,٤٥٦    قروض وسلف  
  )  ١٢,١١٥,٦٨٧(  )  ٤٩٠,١٨٠,٦(  على القروض" فوائد مقبوضة مقدما  
    ٨٠٢,٧٤٤,٠٢٤        ٩٦٦,٧٨١,٧٠٩    صايف تسهيالت األفراد    

       ١٣,٧٢٢,٧١٤,٤٨٠        ٤٣٦,٢٥٥,٢٠٩,١٥      
  :زلــــــينـ

  )  ٤,٩٠٢,٥٦١,٤١٧( ) ٣,٠٩١,٩٢٤,٤٦٧(  )ديون منتجة(خمصص تدين قيمة التسهيالت االئتمانية املباشرة   
  )  ٥٥٦,٤٠١,١٧٣(  ) ٢,٣٢٤,٣٣٦,٦٧٠(  )ديون غري منتجة(تمانية املباشرة خمصص تدين قيمة التسهيالت االئ  
  )  ٢١٥,٨٤٢,٢٨٥(  )  ٩٠٠,١٨٩,٤٤٤(  الفوائد والعموالت احملفوظة على الديون غري املنتجة  

      ٨,٠٤٧,٩٠٩,٦٠٥        ٣٩٩,٨٠٤,٣٤٨,٩    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة    

من رصيد التسهيالت االئتمانية املباشرة % ٣٣,٣٢لرية سورية أي ما نسبته  ٥,٠٦٧,٤٠٣,٣٢٤غري العاملة بلغت التسهيالت االئتمانية املباشرة 
  من رصيد التسهيالت االئتمانية املباشرة كما % ١٩,٨٨لرية سورية أي مانسبته  ٢,٧٢٧,٩٨٧,٣٣٠ مقابل( ٢٠١٤ حزيران ٣٠كما يف 

  .)انية املباشرةمن رصيد التسهيالت االئتم ٢٠١٣كانون األول   ٣١يف 
من رصيد التسهيالت %  ٣٠,٤٠لرية سورية أي ما نسبته  ٤,٦٢٣,٢١٣,٤٢٣بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة بعد تنـزيل الفوائد املعلقة 

الئتمانية من رصيد التسهيالت ا% ١٨,٣٠لرية سورية أي ما نسبته  ٢,٥١٢,١٤٥,٠٤٥مقابل ( ٢٠١٤ حزيران ٣٠االئتمانية املباشرة كما يف 
  .).٢٠١٣كانون األول   ٣١املباشرة كما يف 

 ٢٤,٥٠٧,٨٢٨بينما بلغت مبلغ  ٢٠١٤ حزيران ٣٠لرية سورية كما يف  ٢٣,٨١٢,٦٢٨بلغت التسهيالت اإلئتمانية غري املباشرة و غري العاملة 
  .٢٠١٣كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف 



 

 - ١٨ -

  بيان الوضع المالي -
 :التسهيالت االئتمانية املباشرة كانت كما يليإن حركة خمصص تدين قيمة 

    )غير مدققة(٢٠١٤      
    المجموع      األفراد      الشركات      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٥,٤٥٨,٩٦٢,٥٩٠        ٧٧٠,٢٢١,٦٢٣        ٤,٦٨٨,٧٤٠,٩٦٧    الفرتةالرصيد يف أول 
  )  ٤٥٣,٧٠١,٤٢(  )  ٢٦٨,١٣٤,٢٧٠(      ٨١٥,٤٣٢,٢٢٧    الفرتةالتغري خالل 

اية الرصي     ١٣٧,٢٦١,٤١٦,٥        ٣٥٥,٠٨٧,٥٠٠        ٧٨٢,١٧٣,٩١٦,٤    الفرتةد يف 
  الفترةالرصيد في أول 

  ٤,٩٠٢,٥٦١,٤١٧        ٧٢٧,٧٧٥,١٩٨        ٤,١٧٤,٧٨٦,٢١٩    للديون املنتجةالقيمة  تدينخمصص 
    ١٧٣,٤٠١,٥٥٦        ٤٢٥,٤٤٦,٤٢        ٧٤٨,٩٥٤,٥١٣    املنتجةغري للديون القيمة  تدينخمصص 

      ٥٩٠,٩٦٢,٤٥٨,٥        ٦٢٣,٢٢١,٧٧٠        ٩٦٧,٠٧٤,٦٨٨,٤    
  الفترةالتغير خالل 
   :إضافات
  ١,٧٩١,١٧٨,٦٤٧    )  ٦٥٩,٣١٠(      ١,٧٩١,٨٣٧,٩٥٧  للديون غري املنتجةالقيمة  تدينخمصص 

  فروقات أسعار صرف ناجتة عن تكوين مؤونات
    ٨,٠٩٠,١٤٧        -          ٨,٠٩٠,١٤٧    املنتجة للديون بالعمالت األجنبية  
  )  ١,٧٧٧,٤٢٠,١٧٨(  )  ٢٦٤,٨٥١,٠٧٠(  )  ١,٥١٢,٥٦٩,١٠٨(  للديون املنتجةالقيمة  دينتخمصص 

  فروقات أسعار صرف ناجتة عن تكوين مؤونات
  ٢,٩٤٥,٣١١        -          ٢,٩٤٥,٣١١    غري املنتجة للديون بالعمالت األجنبية  
  :*استردادات

  )  ٣٦,١٦٢,٠٨٣(  )  ٣,١٨١,٣٢٤(    )  ٣٢,٩٨٠,٧٥٩(  للديون غري املنتجةالقيمة  تدينخمصص 
  )  ٢٩٧,٣٣٣,٣١(  )  ٥٦٤,٤٤٢,١(  )  ٧٣٣,٨٩٠,٢٩(  للديون املنتجةالقيمة  تدينخمصص 

      ٤٥٣,٧٠١,٤٢(  )  ٢٦٨,١٣٤,٢٧٠(      ٨١٥,٤٣٢,٢٢٧  (  
  الفترةالرصيد في نهاية 

    ٣,٠٩١,٩٢٤,٤٦٧        ٤٥٩,٧٤٢,٨٠٧        ٢,٦٣٢,١٨١,٦٦٠    للديون املنتجةالقيمة  تدينخمصص 
    ٦٧٠,٣٣٦,٣٢٤,٢        ٥٤٨,٣٤٤,٤٠        ١٢٢,٩٩٢,٢٨٣,٢    املنتجة غري للديونالقيمة  تدينخمصص 

      ١٣٧,٢٦١,٤١٦,٥        ٣٥٥,٠٨٧,٥٠٠        ٧٨٢,١٧٣,٩١٦,٤    



 

 - ١٩ -

    )مدققة( ٢٠١٣      
    المجموع      األفراد      الشركات      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ١,٦٧٣,٨٠٣,١٢٥        ٦٧٩,١٧٨,٩٩٤        ٩٩٤,٦٢٤,١٣١    الرصيد يف أول السنة
  ٣,٧٨٥,٣٣١,٩٤٧        ٩١,٢١٥,١١١        ٣,٦٩٤,١١٦,٨٣٦    التغري خالل السنة

  )    ١٧٢,٤٨٢(  )  ١٧٢,٤٨٢(      -      )ديون مشطوبة( املستخدم خالل السنة
اية السنة     ٥,٤٥٨,٩٦٢,٥٩٠        ٧٧٠,٢٢١,٦٢٣        ٤,٦٨٨,٧٤٠,٩٦٧    الرصيد يف 
  الرصيد في أول السنة

  ١,٦٣٥,٧٨٢,٦٧٢        ٦٥٧,٣١٧,٨١٤        ٩٧٨,٤٦٤,٨٥٨    نتجةللديون غري املالقيمة  تدينخمصص 
    ٣٨,٠٢٠,٤٥٣        ٢١,٨٦١,١٨٠        ١٦,١٥٩,٢٧٣    للديون املنتجةالقيمة  تدينخمصص 

      ١,٦٧٣,٨٠٣,١٢٥        ٦٧٩,١٧٨,٩٩٤        ٩٩٤,٦٢٤,١٣١    
  التغير خالل السنة

  :إضافات
    ٣,٢٥٧,٤٧٢,٩٥١        ٧٠,٥٣٤,٤٢٩        ٣,١٨٦,٩٣٨,٥٢٢    للديون غري املنتجةالقيمة  تدينخمصص 

  فروقات أسعار صرف ناجتة عن تكوين مؤونات
    ٩,٣٨٢,٨٣٩        -          ٩,٣٨٢,٨٣٩    املنتجة للديون بالعمالت األجنبية  
    ٥٢٥,٦٧٢,٤١٥        ٢٢,٩٢١,١٤٠        ٥٠٢,٧٥١,٢٧٥    للديون املنتجةالقيمة  تدينخمصص 

  فروقات أسعار صرف ناجتة عن تكوين مؤونات
  )  ٤,٠٥٠,٤٢١(      -      )  ٤,٠٥٠,٤٢١(  غري املنتجة للديون جنبيةبالعمالت األ  
  :*استردادات

  )    ٧٧,٠٤٥(  )    ٧٧,٠٤٥(      -      للديون غري املنتجةالقيمة  تدينخمصص 
  )  ٣,٠٦٨,٧٩٢(  )  ٢,١٦٣,٤١٣(  )    ٩٠٥,٣٧٩(  للديون املنتجةالقيمة  تدينخمصص 

      ٧٣,٧٨٥,٣٣١,٩٤        ٩١,٢١٥,١١١        ٣,٦٩٤,١١٦,٨٣٦    
  )ديون مشطوبة( المستخدم خالل السنة

  )    ١٧٢,٤٨٢(  )  ١٧٢,٤٨٢(      -     للديون غري املنتجةالقيمة  تدينخمصص 
    -          -          -      للديون املنتجةالقيمة  تدينخمصص 

        -      )١٧٢,٤٨٢(  )  ١٧٢,٤٨٢    (  
  الرصيد في نهاية السنة

    ٤,٩٠٢,٥٦١,٤١٧        ٧٢٧,٧٧٥,١٩٨        ٤,١٧٤,٧٨٦,٢١٩    للديون غري املنتجةالقيمة  تدينخمصص 
    ٥٥٦,٤٠١,١٧٣        ٤٢,٤٤٦,٤٢٥        ٥١٣,٩٥٤,٧٤٨    للديون املنتجةالقيمة  تدينخمصص 

      ٥,٤٥٨,٩٦٢,٥٩٠        ٧٧٠,٢٢١,٦٢٣        ٤,٦٨٨,٧٤٠,٩٦٧    
  



 

 - ٢٠ -

  :إن حركة الفوائد املعلقة كانت كما يلي
  كانون األول   ٣١      )غير مدققة( حزيران ٣٠      
    )مدققة( ٢٠١٣      ٢٠١٤      األفراد      الشركات      
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        

    ٢٥,٢٠٩,٢٧٦    ٢١٥,٨٤٢,٢٨٧    ٣١,٦٢٢,٣٢٥    ١٨٤,٢١٩,٩٦٢  السنة /الفرتة  الرصيد أول
  :يضاف

    ٢٦٢,٤٦٩,٩١٨    ٢٣٥,١٨٧,٥٠٨    ٥,٠٦٢,٨٤١    ٢٣٠,١٢٤,٦٦٧  فوائد معلقة خالل السنة
  :ينـزل

  )    ٧٨,٢٥٧(    -      -      -    الفوائد املعلقة املشطوبة
  )  ٧٠,٨٠٣,٢٩٧(  )  ٣,٢٠٥,٥٧٦(    -    )  ٣,٢٠٥,٥٧٦(  الفوائد احملولة إىل إيرادات

  )  ٩٠١,٨٥٠(    ١,٠٣٦,٩٢٦    -      ١,٠٣٦,٩٢٦  الناتج عن فرق سعر صرف بالعملة األصلية
  )  ٥٣,٥٠٣(  )  ٢٤٥,٦٧١,٤(  )    ٠٧٩,٢٦١(  )  ١٦٦,٤١٠,٤(  الفوائد املعلقة املسرتدة

    ٢١٥,٨٤٢,٢٨٥    ٩٠٠,١٨٩,٤٤٤    ٠٨٧,٤٤٢,٣٦    ٨١٣,٧٦٥,٤٠٧    
  

والذي مت فيه  ٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩تاريخ ) ٤ب/م ن/١٠٧٩(نظرًا للظروف اإلقتصادية الراهنة وبناء على أحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم 
التسهيالت اإلئتمانية املنتجة اليت حمفظة  ، مت إجراء اختبارات جهد على٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣تاريخ ) ٤ب/ م ن/٩٠٢(متديد العمل بالقرار رقم 

إىل خمصص الديون غري  لرية سورية ١,٧٧٤,٩٥٨,٠٠٠بينت كفاية املخصصات التجميعية املكونة ومت حتويل جزء من مؤونة االخنفاض اإلمجايل بقيمة 
  .٢٠١٤حزيران  ٣٠املنتجة خالل فرتة الستة أشهر املنتهية يف 

  



 

 - ٢١ -

  موجودات ضريبية مؤجلة   -١٠
   موجودات ضريبية مؤجلة
     :يتكون هذا البند ممايلي

  كانون األول   ٣١         ٢٠١٤حزيران  ٣٠        
    )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة(        

    .س.ل          .س.ل      :موجودات ضريبية مؤجلة ناجتة عن
      ٢٧,٠٤٤,٠٤٣        ١٥٤,٤٣٥,٥٨٠    السنة/ الرصيد كما يف بداية الفرتة
      ١٢٣,١٧٦,٨٠١        ٤٤٦,٢٣٤,١٧٣    صايف إيراد ضريبة الدخل

    ٤,٢١٤,٧٣٦      )  ١٩٢,٠٥٤,٥(  التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع

اية الفرتة     ١٥٤,٤٣٥,٥٨٠    ٥٦١٦١٥,٥٩٥,    السنة/ الرصيد كما يف 
      

  :السنة كما يلي /الفرتة مت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن ربح
      ٧٥,٤٠٦,٤٧٦        ١,٢١٢,١١٣,٢٣٢    الربح قبل الضريبة صايف

      ٤,٧٨١,٨٠٣        ٢,٣٩٠,٩٠١    إستهالك املباين
  )  ٣,٨٤٤,٢٣٠,٣٩٠(  )  ١,٢٠٠,١٩٥,٣٦٠(  أرباح غري حمققة ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي

      ٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠    )  ١,٧٧٤,٩٥٨,٠٠٠(  )الديون املنتجة(خمصص اخلسائر اإلئتمانية 
        ٦٩,٠٠١        ٤,٣٦٠,٠١٤    امات مدفوعةغر 

      ٣,٦٦١,٢٦٥        ١,٩٤٩,٨٨٣    خمصص تقلب أسعار القطع
      ٥٩,٤٨٥,٧٨٤        ٤,٤١٤,٦٦٩    خمصص تدين قيمة الديون املنتجة

    -      )  ٣٦,١٦٢,٠٨٣(  اسرتداد مؤونات خضعت مسبقاً للضريبة
  )  ٥,١٠٥,٥٠٩(      -      للسنة/ للفرتةمن مصاريف التأسيس % ٢٠
        ٤٠٠,٠٠٠        ١,١٥٠,٠٦٤    ة عقود غري مقيمنيضريب

      ٨٦٦,١٥٥,٤٠٩        -      تفاقية مقايضة العمالتخسائر التغري يف القيمة العادلة ال)/ أرباح(
  )  ٧٠٤,٣٥٠,١٢١(  )  ٦٨٠,٩٣٦,٧٨٤,١(  اخلسارة الضريبية
      %٢٥          %٢٥      معدل الضريبة

      ٨٧,٥٣٠,٤٥٣        ٤٤٦,٢٣٤,١٧٣    ضريبة دخل مؤجل
      ١٠٢,٢٨٠,٥٢٠        ٩٧٣,٨١٠,١٨٩    السنة/ الفرتةدات ضريبية مؤجلة بداية موجو 

اية     ١٨٩,٨١٠,٩٧٣        ١٤٦,٠٤٥,٦٣٦    السنة/ الفرتة موجودات ضريبية مؤجلة 

ريبيًا يف العام مت تغيري املعاجلة الضريبية ملصروف خمصص اخلسائر االئتمانية اإلفرادي مقابل تسهيالت غري منتجة حيث مت اعتباره نفقة مقبولة ض
  .٢٠١٠واخلاص بالعام  ٢٠١١استناداً للبيان الضرييب للمصارف الصادر عن وزارة املالية للعام  ٢٠١١



 

 - ٢٢ -

لعمالت  مت احتساب املطلوبات الضريبية املؤجلة الناجتة عن خسائر التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للمشتقات الضمنية يف اتفاقيات مقايضة ا
  :كمايلي

  كانون األول   ٣١         ٢٠١٤ حزيران ٣٠        
      )مدققة( ٣٢٠١          )غير مدققة(        
    .س.ل          .س.ل        

    ١٢٥,٢١٥,٨٦٧          ٢٥٠,٥٦٩,٦٦٩    صايف التغري يف القيمة العادلة يف اتفاقية مقايضة العمالت
    %٢٥          %٢٥      معدل الضريبة

    ٣١,٣٠٣,٩٦٧        ٤١٧,٦٤٢,٦٢    مطلوبات ضريبية مؤجلة
  

  :املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع كما يلياب مت احتس

  
  كانون األول   ٣١         ٢٠١٤ حزيران ٣٠        
      )مدققة( ٣٢٠١          )غير مدققة(        
    .س.ل          .س.ل        

اية السنة للموجودات املالية املتوف صايف التغري يف القيمة العادلة       ٤٨,٤٩٢,٧٥١        ٦٨,٧٠٩,٥٢٠    رة للبيع يف 

      %٢٥          %٢٥      معدل الضريبة 
      ١٢,١٢٣,١٨٨        ٣٨٠,١٧٧,١٧    مطلوبات ضريبة مؤجلة 

  



 

 - ٢٣ -

 موجودات أخرى  -١١

   :يلي  يتكون هذا البند مما
  كانون األول   ٣١         ٢٠١٤ حزيران ٣٠        
    )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة(        
    .س.ل          .س.ل        

  :فوائد وإيرادات برسم القبض
      ٣,١١١,١٣٥        ٢,١٠٤,٩٨٤    مصارف  
      ٩,٢٣٢,٤٢٦        ٨,٥٢٣,٥١٠    تسهيالت ائتمانية  
      ٢٩,٣٧٥,٤٦٠        ٥٨٥,٣١٠,٣٢    موجودات مالية متوفرة للبيع  
      ٤١,٧١٩,٠٢١        ٤٢,٩٣٩,٠٧٩      

      ٩٢,٤٧٢,٤٨٩        ٩٣,١٥٢,٨٢٤    مصاريف مدفوعة مقدماً 
      ١٢,٣٠٤,٣٢٩        ١٣,٨٠٨,١٧٩    ون مطبوعات وقرطاسيةخمز 

      ٤,٧١٠,٩٩٣        ٦,٣٩٩,٨٧٩    سلف لقاء تعهدات أعمال
     ٨٦,٣٥٠          ٩٥,٣٥٠      طوابع

    ٩٧,١٣٧,٧٣٠        ١١٦,٧٠٨,٠٤٥    موجودات أخرى
      ١١٧,٧٣١        ١٤,٠٣٠,١٦٥    تقاص شيكات

    ٤,٠٠٠,٠٠٠        ٤,٠٠٠,٠٠٠    وزارة الشؤون االجتماعية والعمل –تأمينات مدفوعة 
      ٢١٣,٦٥٢,٢٠٣        ١٢٥,٩٥٤,٢٩٤    *تسوية حسابات اتفاقية تبادل العمالت مع املصرف املركزي 

      ٤٦٦,٢٠٠,٨٤٦        ٦٤٦,٠٨٧,٥٨٦      

، وذلك بغرض بيع عمالت ٢٠١٤قام مصرف فرنسبنك سورية بتوقيع اتفاقية تسهيل مقايضة عمالت مع مصرف سورية املركزي خالل عام * 
للمصرف املركزي مقابل اللرية السورية بسعر الصرف بتارخيه،  مع التعهد بإعادة شراء العمالت األجنبية مقابل اللرية السورية ) دوالر أمريكي(ة أجنبي

بلغ السابق وحيتوي امل. وبسعر الصرف املتفق عليه عند البيع بعد تعديله بنقاط املقايضة ٢٠١٤عند انتهاء األجل احملدد بعقد املقايضة خالل عام 
الذي مل يتم إطفاءه من العالوة الناجتة عن فرق نقاط املقايضة حيث يتم إطفاء هذه العالوة باستخدام  لرية سورية وهو املبلغ ٤٤,٣٨٤,٤٥٦على 

التسوية وسعر الصرف معدل الفائدة الفعالة، وأما تتمة املبلغ فهي ناجتة عن فرق سعر الصرف املتفق عليه بعد تعديله لنقاط املقايضة من تاريخ 
اية الربع  لرية سورية املبلغ الذي مل يتم إطفاءه من العالوات وتتمة املبلغ ناجتة  ٨٨,٤٣٦,٣٣٧ميثل مبلغ  ٢٠١٣يف عام (  الثايناملعمول به يف 

  ).عن فرق سعر الصرف املتفق عليه بعد تعديله لنقاط املقايضة

  



 

 - ٢٤ -

  مصرف سورية المركزيوديعة مجمدة لدى   -٢١

مساهلا من رأ% ١٠اص أن حتتجز يتوجب على مصارف القطاع اخل ٢٠٠١لعام ) ٢٨(رقم من القانون ) ب(رة لفقا) ١٢(ادة على أحكام املبناًء 
  :يلي يتكون هذا البند مما. لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد ميكن اسرتداده عند تصفية املصرف

  األولكانون   ٣١          ٢٠١٤حزيران  ٣٠        
    )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة(         
    .س.ل          .س.ل        

      ١٠٦,٣٣٩,٥٩٠        ١٠٧,٠٤٠,٣٧٠    لرية سورية
      ٩٤٨,٧٤٩,٨٧٨        ٦٧٦,٢٠١,٠٨٥,١    دوالر أمريكي

      ١,٠٥٥,٠٨٩,٤٦٨        ٠٤٦,٢٤٢,١٩٢,١      
  
 مصارفودائع   -٣١

  :يلي  يتكون هذا البند مما
    ) غير مدققة( ٢٠١٤ حزيران ٣٠      
    المجموع      خارجيةمصارف       محليةمصارف       
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  ١,٢٠٩,٨١١,٨٥٨    -      ١,٢٠٩,٨١١,٨٥٨  حسابات جارية وحتت الطلب
    ٤٥٩,٩٩٨,٠٧٦,١٣    -    ٤٥٩,٩٩٨,٠٧٦,١٣  ودائع ألجل

    ٣١٧,٨١٠,٢٨٦,١٤    -    ٣١٧,٨١٠,٢٨٦,١٤    
  

    )مدققة( ٢٠١٣ كانون األول ٣١      
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ١٢,٢٠٨,٠١٦,٠٢٩    -    ١٢,٢٠٨,٠١٦,٠٢٩  حسابات جارية وحتت الطلب
    ٢,٨٩٥,٠٨٤,٠٣٣    -      ٢,٨٩٥,٠٨٤,٠٣٣  ودائع ألجل

    ١٥,١٠٣,١٠٠,٠٦٢    -    ١٥,١٠٣,١٠٠,٠٦٢    



 

 - ٢٥ -

  ودائع الزبائن  -٤١

 :يتكون هذا البند ممايلي 
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ حزيران ٣٠       
      )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة(         
    .س.ل          .س.ل        

    ٣,٨٣٤,٤٤٣,٩٩٨        ٤,٧٢٦,١٣٨,٤٠٩    حسابات جارية وحتت الطلب
  ١٧,١١٥,٣٩٠,٤٧٦        ١٩,٦٠٤,٥٢٣,٤٠٩    ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

    ٢٨,١٠٤,٩٩٠        ٨١,٦٣٢,٥٦٨     ودائع جممدة
    ٢٤٣,٤٥٣,١٢٢        ٠٣١,١٧٧,٣٢٤    ودائع التوفري

      ٢١,٢٢١,٣٩٢,٥٨٦        ٤١٧,٤٧١,٧٣٦,٢٤    
  
  مينات نقديةأت  -٥١

 :يلي يتكون هذا البند مما
  األولكانون   ٣١          ٢٠١٤حزيران  ٣٠       
    )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة(         
  .س.ل          .س.ل        

          ٩٠٠,٠٠٠        ١,٠٦٨,٦٠٠    تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
        ٤٧٩,٠٢٩,٤١٧        ٦٧٢,٩٥١,٦٢٠    رةتأمينات مقابل تسهيالت غري مباش

      ٤٧٩,٩٢٩,٤١٧        ٢٧٢,٠٢٠,٦٢٢      



 

 - ٢٦ -

  مطلوبات أخرى  -٦١

 :يلي  يتكون هذا البند مما
  األولكانون   ٣١          ٢٠١٤ حزيران ٣٠        
    )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة(         
  .س.ل          .س.ل        

      ٢١٠,٧٤٦,٢٠٢        ٢٠٦,٦٤٦,٥٧٥    فوائد مستحقة غري مدفوعة
     ١٠,٧٣١,٦١٢        ٣,١٤٣,٣١٠    يرادات مقبوضة مقدماً إ

        ٢٧٤,٦٨٧        ١٢,٣٨٢,٧٠٨    شركات تأمني -دائنون خمتلفون 
      ١٧٦,٢٥٢,٩٦٢      ١٣٢,٣٣٤,٨٨٢    رواتب مستحقة وغري مدفوعة

      ٣,١٧٠,٢٨٧        ٣,٤١٧,١٤٨    اشرتاكات مؤسسة التأمينات االجتماعية املستحقة
      ٢٩,٣٩٢,٩٦٤        ٣٦,٢٥٩,٣٢٠    املوظفني ضرائب مقتطعة على رواتب وأجور

      ١٠,٥٣٢,٠٥٣        ١٢,٠٣٦,٠٦٧    ضرائب مقتطعة على الفوائد املدفوعة على حسابات الزبائن
        ٤٢٨,٣٧٧          ٤٢٨,٣٧٧    مستحقات ملوردي املوجودات الثابتة

    -            ١٦١,٣٥٥    ضريبة طابع الدفع
      ٥,٨٨٤,٥١٠        ٨,٩٥٥,١٥٠    شيكات برسم الدفع

      ١٦,٧٣٠,١٠٤        ٢٢,٤٠٦,٥٨٥    الت وشيكات برسم التحصيلحوا
      ٥,٨٩٢,٧٦٩        ١٩,٥٥٧,٠٠٤    شيكات مصدقة

      ٤,٦٦١,٢٧٩        ١,٦٣٤,٨١٢    تقاص بطاقات صراف آيل
      ١٦,٢٨٤,٧٣٢        ٨,٥١٩,٢٣٨    موردون آخرون 

      ٣٩,٩٢٥,٩٠٤        -      التزام مقابل عمليات مقايضة عمالت
      ٥٣,٥٣٧,١٠٤        ١٦١,٣٧١,٣٥    حسابات دائنة أخرى

      ٥٨٤,٤٤٥,٥٤٦        ٦٩٢,٥٩٥,٥٠٣      



 

 - ٢٧ -

  للموجودات المالية المتوفرة للبيع تغير المتراكم في القيمة العادلةلا   -٧١

   :كان كما يلي  التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيعإن 
    )غير مدققة( ٤٢٠١ حزيران ٣٠ في أشهر المنتهية الستةلفترة       
    المجموع        سندات        شهادات إيداع       
    .س.ل        .س.ل        .س.ل       

   ٣٦,٣٦٩,٥٦٢        ٣١,٧٣٤,٤٥٤        ٤,٦٣٥,١٠٨    يف بداية الفرتةد التغري يف القيمة العادلة رصي
    ١٨٩,١٢٣,١٢        ١٥٢,٥٧٨,١٠        ٠٣٧,٥٤٥,١    الرصيد للضريبة املؤجلة يف بداية الفرتة

    ٤٨,٤٩٢,٧٥١        ٤٢,٣١٢,٦٠٦        ٦,١٨٠,١٤٥    الفرتةيف القيمة العادلة يف بداية  املرتاكم غيريرصيد الت
      ٧٦٩,٢١٦,٢٠        ٢٣٤,٧٧٧,٣١    )  ٤٦٥,٥٦٠,١١(  غري حمققةأرباح 

    ٦٨,٧٠٩,٥٢٠        ٧٤,٠٨٩,٨٤٠    )  ٥,٣٨٠,٣٢٠(  صايف التغري املرتاكم يف القيمة العادلة
اارصيد    )  ٣٨٢,١٧٧,١٧(  )    ٤٦٢,٥٢٢,١٨  (      ٠٨٠,٣٤٥,١    ية الفرتةلضريبة املؤجلة يف 

اية        ١٣٨,٥٣٢,٥١        ٣٧٨,٥٦٧,٥٥    )  ٢٤٠,٠٣٥,٤(  الفرتةالرصيد يف 
  
  

    ٢٠١٣كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في       
    المجموع      سندات      شهادات إيداع      
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٤٩,٠١٣,٧٤٧        ٤٧,٠٨٨,٣٢٨        ١,٩٢٥,٤١٩    الرصيد يف بداية السنة
    ١٦,٣٣٧,٩١٦        ١٥,٦٩٦,١٠٩          ٦٤١,٨٠٧    الرصيد للضريبة املؤجلة يف بداية السنة

    ٦٥,٣٥١,٦٦٣        ٦٢,٧٨٤,٤٣٧        ٢,٥٦٧,٢٢٦    يف القيمة العادلة يف بداية السنة املرتاكم رصيد التغيري
  )  ١٦,٨٥٨,٩١٢  (  )    ٢٠,٤٧١,٨٣١  (      ٣,٦١٢,٩١٩    دلةغري حمققة ناجتة عن التغري يف القيمة العا )خسائر/ (أرباح

    ٤٨,٤٩٢,٧٥١        ٤٢,٣١٢,٦٠٦        ٦,١٨٠,١٤٥    صايف التغيري املرتاكم يف القيمة العادلة 
  مطلوبات ضريبية مؤجلة ناجتة عن التغري يف القيمة العادلة

  )  ١٢,١٢٣,١٨٩  (  )    ٥٧٨,١٥٢١٠,  (  )  ١,٥٤٥,٠٣٧(  للموجودات املالية املتوفرة للبيع املستحقة خالل العام  

اية السنة       ٣٦,٣٦٩,٥٦٢        ٣١,٧٣٤,٤٥٤        ٤,٦٣٥,١٠٨    الرصيد يف 
  

  



 

 - ٢٨ -

  دائنةال فوائدال  - ٨١

  :مما يلي يتكون هذا البند
    )غير مدققة(حزيران  ٣٠أشهر المنتهية في  لستةفترة ال      
      ٢٠١٣      ٢٠١٤    
  س.ل      س.ل      

   ٢٩٦,٧١٩,٩٦٥    ٣١٧,٣٦٩,٠١٠  حسابات جارية مدينة

    ٣٩٠,٤١٩,٦١٥    ٣٦٩,٩٧٠,٦٤٢  قروض و سلف
   ١٩,٣٠٧,٥٦٢    ٧٧٢,٧٢٩,٥  سندات حمسومة

  ٧٠٦,٤٤٧,١٤٢    ٤٢٤,٠٦٩,٦٩٣   

    ٦٣,٧٩٨,٦٣٥    ٦٥,٧٢٢,٣٠٦ أرصدة و إيداعات لدى مصارف 
    ٦٤,٣٨٤,٨٨٢    ٥١٥,٨٨٣,١٢٧  موجودات مالية متوفرة للبيع

  ١٢٨,١٨٣,٥١٧    ٨٢١,٦٠٥,١٩٣    

  ٨٣٤,٦٣٠,٦٥٩    ٢٤٥,٦٧٥,٨٨٦    
  
 مدينةال فوائدال  - ١٩

  :مما يلييتكون هذا البند 
    )غير مدققة( حزيران ٣٠أشهر المنتهية في ستة فترة الل      
      ٢٠١٣      ٢٠١٤    
  س.ل      س.ل      

        ١٤٨,٥٦٧,١٣٩       ٥٧٤,٨٩٣,١٠١    ودائع مصارف
   :ودائع زبائن

          ١٢,٨٨٢       ٢,٠١٩,٢٩٩    حسابات جارية  
        ٥,٢٧٩,٠٦٧       ٨,٧٩٧,٠٩٢    ودائع توفري  
        ٣٤٥,٦٢٨,٥٦٤       ١٥٩,٧٥٤,٣٨٣    شعارودائع ألجل و خاضعة إل  
      ٣٥٠,٩٢٠,٥١٣       ٣٩٤,٥٧٠,٥٥٠        

        ٣٢٣,٤٧٣       ٤١٠,٥٣٣    تأمينات نقدية
      ٣٥١,٢٤٣,٩٨٦       ٣٩٥,١٠٣,٩٦٠        

      ٤٩٩,٨١١,١٢٥       ٥٣٤,٩٩٧,٤٩٦        



 

 - ٢٩ -

  النقد و ما يوازي النقد   -٠٢

  :يلي مماا البند يتألف هذ
    )غير مدققة(حزيران  ٣٠أشهر المنتهية في  فترة الستةل    
    ٢٠١٣       ٢٠١٤    
  .س.ل      .س.ل    

  نقد و أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
    ٧,٠٦١,٨٢٠,١٣٧    ٥,٣٢٧,٩٩١,٥٥٢  )تستحق خالل ثالثة أشهر عدا اإلحتياطي اإللزامي على الودائع(  

    ٢٩,٧٥٧,٨٩٩,٠٦٢    ٢١,١٩٩,١٧١,٤٠٩  )ثة أشهرتستحق خالل ثال(أرصدة لدى مصارف 
  ينـزل

  )٢٢,٠٢٧,٨٠٨,٠٣٢(    )  ٣٦٣,٦٢٠,٧٣٨,١٣(  )تستحق خالل ثالثة أشهر(ودائع مصارف 

  ١٤,٧٩١,٩١١,١٦٧    ٥٩٨,٥٤٢,٧٨٨,١٢    

  
  ذات العالقةعمليات األطراف   -١٢

  :يلي  يتكون هذا البند مما
  املرحلي بنود بيان الوضع املايل - أ

            )غير مدققة( ٢٠١٤ حزيران ٣٠كما في     
  كانون األول  ٣١كما في         أعضاء مجلس اإلدارة               

    )مدققة( ٢٠١٣     المجموع      وكبار الموظفين      الشركات الحليفة      ألمالشركة ا    

    س.ل     س.ل    س.ل      س.ل     س.ل    
  احلسابات املدينة  

  ٢,٧٩١,٧٨٨,٤٠٥  ٢,٧٤٠,١٥٠,٤٠٢    -      ١,٨١٢,٦٤٨    ٢,٧٣٨,٣٣٧,٧٥٤  أرصدة لدى املصارف
    ١٤,٠٩٧,٨٥٨,٣٤٥  ١٤,٥٨٩,١٦٧,٣٩٦    -      -      ١٤,٥٨٩,١٦٧,٣٩٦  ائع ألجل لدى املصارفود 

    ٢,٢٠٣,٦٥٣    ٢٤٨,٦٩٩,١    -      -      ٢٤٨,٦٩٩,١  فوائد مستحقة غري مقبوضة
  ١٦,٨٩١,٨٥٠,٤٠٣  ٠٤٦,٠١٧,٣٣١,١٧    -      ٦٤٨,٨١٢,١    ٣٩٨,٢٠٤,٣٢٩,١٧    

    نةدائالسابات احل  
    ٨٦١,٠٦٠,٠٠٠      ٩٨٤,٩٠٠,٠٠٠    -      -      ٩٨٤,٩٠٠,٠٠٠  أموال مساندة

  فوائد مستحقة غري 
    ٥٥٦,١٠١    ٠٤٦,٨٧٤,١    -      -      ٠٤٦,٨٧٤,١  )قرض مساند( مدفوعة  
    ٨٦١,٦١٦,١٠١    ٩٨٦,٧٧٤,٠٤٦    -      -      ٩٨٦,٧٧٤,٠٤٦    
  امليزانيةبنود خارج  -ب

    كانون األول  ٣١ا في كم      )غير مدققة( ٢٠١٤ حزيران ٣٠كما في         
    )مدققة( ٢٠١٣     المجموع      الشركات الحليفة     الشركة األم    

     س.ل    س.ل    س.ل    س.ل   
    ٣٦,٨٤٦,١٩٣    ٤٢,١٤٥,٥١٣    -      ٤٢,١٤٥,٥١٣  تعهدات بكفاالت وتكفالت



 

 - ٣٠ -

  املوجز املرحليبنود بيان الدخل  - ج
        )غير مدققة( ٢٠١٤ حزيران ٣٠للفترة المنتهية في     
  للفترة المنتهية في                   أعضاء مجلس اإلدارة        
 )غير مدققة( ٢٠١٣ حزيران ٣٠     المجموع      الشركات الحليفة      وكبار الموظفين    الشركة األم     

    .س.ل        س.ل    س.ل    س.ل    س.ل   
    ١٣٤,٣٨٨,٩٤٦   ٥٨,٢٢٠,٨٦٠    -      -    ٥٨,٢٢٠,٨٦٠  فوائد دائنة

شركة األم و الشركات احلليفة ضمن النشاطات االعتيادية املسموحة للمصرف و باستخدام أسعار العمالت و الفوائد قام املصرف بتعامالت مع ال
  .التجارية

  ).دوالر أمريكي% ( ٠,١٥أما أدىن معدل فبلغ ) دوالر أمريكي% (١,٥بلغ أعلى معدل فائدة على الودائع لدى املصرف األم 
  :هي كالتايل إن منافع اإلدارة التنفيذية العليا

  للفترة المنتهية في          للفترة المنتهية في         
  ٢٠١٣حزيران  ٣٠          ٢٠١٤حزيران  ٣٠       
    )غير مدققة(           )غير مدققة(        
   ليرة سورية          ليرة سورية        
    )  ١٦,٤٤٤,٢١٢(  )    ١٦,٦٠٢,٤١٠(  رواتب ومكافآت  

  . ضى أعضاء جملس اإلدارة اي تعويضاتواليتقا ال يوجد قروض ممنوحة ألعضاء جملس اإلدارة

  
 أحداث الحقة  - ٢٢

  .سورية –من رأس مال فرنسبنك % ٤,٢٣بشراء ما نسبته  ٢٠١٤آب  ١٨سورية بتاريخ  –قام بنك بيمو السعودي الفرنسي 
  

 إدارة المخاطر  - ٢٣

  :مقدمة
ا ممارسة خالل املصارف تواجه   .معاجلتها وعدم استمرارها حال يف هاأداء على سليب تأثري اهل يكون قد املخاطر، من عدداً  املصرفية نشاطا

  :المخاطر إدارة إستراتيجية
 املستويات ضمن ها بقاء من والتأكد ومتابعتها ومراقبتها وقياسها اليت يتعرض هلا املصرف املخاطر وفهم بتحديد املخاطر إدارة إسرتاتيجية تتلخص
  .املال رأس لىع والعائد املخاطر بني األمثل التوازن إىل للوصول املخاطر لتقليص مةالالز  اإلجراءات واختاذ واملقبولة احملددة

 حثيثة مواكبةو  املصرف، هلا يتعرض اليت املخاطر ملواجهة األموال هذه كفاية يضمن فعال بشكل املال راس وتوزيع إدارةتتضمن اإلسرتاتيجية أيضاً و 
ا ليةواملا التجارية ومنتجاته املصرف أعمال لتطور   .وتعديلها ومراقبتها ومراجعتها ضمنها أو ا التعامل املسموح احلدود حتديدباإلضافة إىل  ،وتركزا

 يف املصرفية واملمارسات املعايري وأفضل بازل جلنة وتوصيات املركزي سورية ومصرف والتسليف النقد جملس متطلبات مع اإلسرتاتيجية هذه وتنسجم
  املصرفية املخاطر إدارة
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  :المخاطر بإدارة العليا واإلدارة اإلدارة مجلس سؤولياتم

  مسؤولية مجلس اإلدارة في إدارة المخاطر •

  : يلي ما عاتقه على يقع حيث.املصرف خماطر إرادة عن املصاحل وأصحاب املسامهني أمام األول املسؤول اإلدارة جملس يعترب
  .املصرف يف املخاطر دارةإ مدير إىل باإلضافة ،املخاطر إلدارة مستقلة وحدة تشكيل •
  .املصرف يف العاملة املستويات كافة على وذلك أشكاهلا بكافة املخاطر إدارة ثقافة وتعزيز فهم •
  .التنفيذيني غري اإلدارة جملس أعضاء من أعضائها معظم يكون املخاطر إدارة جلنة تشكيل على العمل •
  .ا ولالقب أو حتملها للمصرف ميكن اليت املخاطر مستويات حتديد •
  .املخاطر إدارة عمل إجراءات دليل على املصادقة •
  .املخاطرإدارة  جلنة قبل من املعدة أنواعها بكافة املصرف خماطر إلدارة العامة السياسة على دورياً  املصادقة •
  :للمصرف العليا اإلدارة مسؤوليات على التأكيد •

 واألنظمة الكفء الكادر، اإلجراءات و السياسات،العمليات،لتنظيميا اهليكل فيها مبا وكافية مالئمة أساسية بنيةتأسيس وإجياد  −
  .عليها املصادق املخاطر وسياسات وحدود ينسجم مبا املخاطر)وضبط متابعة، قياس، وحصر حتديد(وباستمرار تكفل اليت التكنولوجية

 التعرضات عن اإلدارة جملس إىل مباشرةتقارير  تقدمي على العمل مهامها أحد يكون واليت املخاطر إلدارة مستقلة حتتية بنيةتأسيس وإجياد  −
  .املوضوعة احلدود على والتجاوزات

 بصالحيات يتعلق فيمااألداء  تقييم دف وذلك للمخاطر التعرضات حول املخاطر وإدارة العليا اإلدارة قبل من تعد دورية تقارير استالم •
  .عليها املوافق املخاطر

 على بناء وذلك ،املخاطر إدارة نظام فعالية وزيادة بتحسني والكفيلة املناسبة التصحيحية اإلجراءات ةكاف ومتابعة اختاذ على العمل •
 ممارستهم بنتيجة احلكومة مفوضية مراقيب وتقارير، الداخلي التدقيق وتقارير املصرف يف املخاطر إدارة تقارير يف الواردة والتوصيات املالحظات
  .ملهامهم

المخاطرمسؤولية لجنة إدارة  •
باإلضافة إىل مدير  مت تشكيل جلنة إلدارة خماطر تضم أعضاء غري تنفيذيني من أعضاء جملس اإلدارة من ذوي اخلربة يف إدارة املخاطر املصرفية ،

 .إدارة املخاطر دائرة

 بطة بالنشاط القائم للمصرف،تعمل اللجنة بشكل متواصل مع دائرة إدارة املخاطر يف املصرف لرسم وحتديد سياسات إدارة املخاطر املرت
  .باإلضافة إىل تلك املتعلقة بأي نشاط أو منتج مصريف جديد

 .تتأكد اللجنة من قيام اإلدارة العليا باملعاجلة الفورية ألي جتاوزات يتم التقرير عنها من قبل إدارة املخاطر

  :المخاطر إدارة في العليا اإلدارة مسؤولية •
 العملباإلضافة إىل  مستمر بشكل املصرف هلا يتعرض اليت املخاطر كافة ومتابعة إلدارة الالزمة البىن كافة جيادإ على املصرف يف اإلدارة تعمل
 املهام فصل يضمن مبا، واضح بشكل والصالحيات املسؤوليات حتديد على تساعد تنظيمية وخمططات، إجراءات، سياسات وضع ىعل

 حتديد خالل من ثانية جهة من الداخلي الضبط نظام ويفعل ،جهة من األقسام خمتلف بني املصاحل يف تعارض أي لتجنب وذلك، والصالحيات
 تنفيذ علىكما تعمل   ،املصرف هلا يتعرض قد اليت املخاطر أنواع كافة مواجهة يف مباشر بشكل يساهم الذي االمر، اإلداري التواصل قنوات

  .احملددة املخاطر سقوف مع يتفق مبا ،اإلدارة جملس قبل من املعتمدة املخاطر إسرتاتيجية
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  :إدارة المخاطر
وهلذا فان إدارة املخاطر بشكل فعال تعترب األساس يف احملافظة على متانة املصرف  ،حتتوي عدد من املخاطر" فرنسبنك سورية"أنشطة مصرف إن 

  .ورحبيته
ى املخاطر املالية وغري املالية اليت من املمكن أن تؤثر بشكل سليب على دارة والرقابة املستمرة علإن عملية إدارة املخاطر تشمل التعرف، القياس، اإل

  . أداء املصرف ومسعته، اضافة اىل ضمان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعوائد مقابل املخاطر
  :تندرج خماطر املصرف حتت األنواع الرئيسية التالية

 خماطر االئتمان - 

 خماطر السوق - 

 ولةخماطر السي - 

 املخاطر التشغيلية - 

تنسجم مع حجم نشاطاته وتعقيد عملياته وتعليمات السلطات الرقابية وأفضل املمارسات ، إن إدارة املخاطر لدى املصرف تسري وفق مبادئ رئيسية
ذا اخلصوص اسات املخاطر املعتمدة من دارة املخاطر وسيإدارة يف تتمثل تلك املبادئ بشكل أساسي بتوجيهات واسرتاتيجيات جملس اإل. الدولية 

  . دارة املخاطرإقبله إضافة اىل استقاللية دائرة 

عمال املصرف والتوسع يف خدماته، كما أن أختضع سياسات إدارة املخاطر لدى املصرف للتطوير املستمر لتواكب كافة املستجدات والنمو يف 
مور ووجود دليل واضح للصالحيات موضوع شرافية على احلكم على األدارة اإلرة اإلفلسفة ادارة املخاطر لدى املصرف مبنية على املعرفة واخلربة وقد

  .دارةمن قبل جملس اإل
تنشأ املخاطر االئتمانية عن ختلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته جتاه املصرف مما يؤدي اىل حدوث خسائر، : المخاطر االئتمانية - أ

يتم تقييم خماطر االئتمان للعمالء  .ت املخاطر االئتمانية وهي خماطر تعثر الطرف املقابل، خماطر التسوية، وخماطر البلدوعادة يتم متييز ثالث أنواع حت
 .وتعديالته ٢٠٠٩كانون األول   ٩تاريخ  ٤ب /ن.م /٥٩٧دورياً بناًء على معايري مالية وغري مالية ومؤشرات تصنيف الديون الواردة يف القرار 

  :ساسية إلدارة خماطر االئتمان بشكل فعال هيإن العوامل األ
 .إجياد بيئة مناسبة إلدارة املخاطر االئتمانية -

 .العمل ضمن إطار واضح وسليم للموافقات والصالحيات -

 .احملافظة على إدارة إئتمان مالئمة، وتوفري آليات وأدوات للقياس والرقابة -

 .طر اإلئتمانيةدارة املخاإالتأكد من وجود ضوابط كافية على اجراءات  -

وجمموع ) فرد أو مؤسسة(ولتحقيق ما ذكر يقوم املصرف بوضع سياسة ائتمانية واضحة تتضمن سقوف ملبالغ التسهيالت االئتمانية املمنوحه 
االئتماين يعمل املصرف على مراقبة خماطر االئتمان ويعمل باستمرار على تقييم الوضع . التسهيالت اإلئتمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافية

  .للعمالء، إضافة إىل حصول املصرف على ضمانات مناسبة من العمالء
  :تشمل إجراءات إدارة املخاطر االئتمانية ما يلي

  

  :تحديد التركزات اإلئتمانية والسقوف .١
وذلك حسب نسب  تتضمن السياسة االئتمانية نسب حمددة وواضحة للحد االقصى املمكن منحه ألي عميل أو جمموعة مرتابطة من العمالء

ونوع التسهيل وطبيعة املنتج  ،الرتكزات املقرة من جملس النقد و التسليف باالضافة اىل وضع سقوف للقطاعات االقتصادية أو املناطق اجلغرافية
  .داريإحلجم االئتمان املمكن منحه من قبل كل مستوى  اً املصريف، كما ان هناك سقوف
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  :التصنيف االئتماني للعمالء .٢
وذلك وفق مالئتهم االئتمانية والتزامهم بالسداد باستخدام معايري مالية وغري مالية والذي يتم مراجعته  ،٦اىل  ١صنيف العمالء داخليًا من يتم ت

  .دارة املخاطرإ دائرةوتقييمه من خالل 
  : أساليب تخفيف المخاطر .٣

  :ختفيف املخاطر منهاتعتمد عملية إدارة املخاطر يف املصرف على العديد من األساليب من اجل 
  .الضمانات وحسب قابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لالئتمان املمنوح واليت يتم مراقبتها وتقييمها بصورة مستمرة -
  .اتباع نظام اللجان يف منح االئتمان وتعتمد على حجم حمفظة العميل واالستحقاق ودرجة خماطرة العميل -

حيث تتضمن خطة املصرف السنوية التوزيع املستهدف لالئتمان واالستثمارات  ،ي يف ختفيف خماطر االئتمانساسأ أإن التنويع يف احملفظة هو مبد
  .الرتكيز على القطاعات الواعدة، كما يوجد لدى املصرف نظام لتصنيف خماطر القطاعات االقتصادية سواق خمتلفة معأعلى عدة قطاعات و 

  :المقبولة الضمانات

 ومعايري أسس وفق تقيمها وإعادة وتقسيمها قبوهلا يتم واليت االئتمان، خماطر لتخفيف املقبولة الضمانات أنواع على اطراملخ إدارة جلنة صادقت
  .حمددة
  .وغريها والرواتب والسيارات املصرفية الكفاالت و النقدية والضمانات والسكن واملباين العقارات رهون: الضمانات أنواع وأبرز

  :لمخاطرا لقياس المتبعة الطرق

  :املخاطر أنواع من نوع كل حبسب التالية الطرق من كل على املخاطر ملواجهة اخلاصة األموال احتساب عند املخاطر إدارة دائرة تعتمد
  .االئتمان خماطر ملواجهة اخلاصة األموال الحتساب :املبسطة املعيارية الطريقة
  .     السوق رخماط ملواجهة اخلاصة األموال الحتساب :املعياري املنهج
  . التشغيل خماطر ملواجهة اخلاصة األموال الحتساب :األساسي املؤشر أسلوب

  :دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته

 التأكد منيقوم املصرف بتطوير السياسات واالجراءات الالزمه لتحديد اسلوب دراسة االئتمان واحملافظة على حيادية وتكامل عملية اختاذ القرارات و 
طار العام للسياسة االئتمانية تتضمن وضع ن اإلإ. أن خماطر االئتمان يتم تقييمها بدقة واملوافقة عليها بشكل صحيح ومتابعة مراقبتها باستمرار

  . سلوب حتديد درجة املخاطرأصالحيات للموافقة االئتمانية، توضح حدود االئتمان و 
لضمان التنفيذ املناسب للعمليات االئتمانية والرقابة الفعالة على مدد االستحقاق للتسهيالت دارة خماطر االئتمان وظيفة منفصلة إتتوىل عملية 

  .وانتهاء صالحيات احلدود وتقييم الضمانات
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  :الجهد اختبارات

 أخرى عوامل أية أو السلبية االقتصادية العوامل بعض تأثري مدى دراسة أجل من خاص، بشكل االئتمانية احملفظة على جهد اختبارات إجراء يتم
  .العوامل هذه جراء املصرف يتكبدها أن ميكن اليت واخلسائر احملفظة هذه أداء على وانعكاسه عامة بصورة للمحفظة االئتماين التصنيف على
 املاضي، يف دثتح سيناريوهات يعتمد األول ،أساسيني نوعني إىل تقسم خماطر عوامل تتضمن واليت سيناريوهات حتليل على اجلهد اختبارات تعتمد
  .املصرف لدى معينة بناحية يتعلق أو ،وحده املصرف وليس عام بشكل السوق ا يتأثر قد حمتملة ولكن استثنائية أحداث على يعتمد والثاين
  .وجتزئة أفراد وتسهيالت احلجم ومتوسطة صغرية مؤسسات شركات، الدين نوع حسب االئتمانية احملفظة تقسيم يتم
 بقيمتها تفوق املنتجة التسهيالت مقابل إضافية مجاعي اخنفاض مؤونة تشكيل مت لذلك ونتيجة التسهيالت، حمفظة على جهد اتاختبار  إجراء مت

 السياسية الظروف ظل يف املتزايدة االئتمان خماطر من احلد دف وذلك الالحقة، وتعديالته ٥٩٧رقم والتسليف النقد جملس رارق يف احملددة النسب
  .االستثنائية

  :االفصاحات الكمية
  :خماطر االئتمان -أ 

  :توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة املخاطر )١ 
  :)غري مدققة( ٢٠١٤ حزيران ٣٠يف كما ) بعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر األخرى(التعرضات ملخاطر االئتمان  

          المؤسسات الصغيرة                
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      عقاريةالقروض ال      األفراد      
      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      
  :الديون املنتجة
    ٢٦٥,٣٩٦    -      -      -      ٢٦٥,٣٩٦ متدنية املخاطر

    ٥,٤٩٣,٤٧٩,٠٧٣    ١٨,٣٦٨,٩٠٧    ٥,١٨٥,٦٦٧,٩٢٧    ١٥٦,٥٧٨,٢٦٧    ١٣٢,٨٦٣,٩٧٢  ) مقبولة املخاطر(عادية 
    ٤,٢٢١,٩٩١,٩٣٠    ١٨,٠٤٢,٢٣٩    ٣,٩٢٤,٦٨٢,٠٦٩    ١٥٢,٥٠٥,٢٥١    ١٢٦,٧٦٢,٣٧١  غري مستحقةمنها 

  :منها مستحقة
    ١,٠٤٩,٣٢٤,٨٦٠    ٣٢٦,٦٦٨    ١,٠٤٣,٦٢٠,٦٥٨    ٤,٠٧٣,٠١٦    ١,٣٠٤,٥١٨  يوم ٣٠لغاية   
    ٦٠,٣١٦,٠٤١    -      ٥٦,٢٤٥,٦٢٥    -      ٤,٠٧٠,٤١٦  يوم ٦٠يوم ولغاية  ٣١من   
    ١٦١,٨٤٦,٢٤٢    -      ١٦١,١١٩,٥٧٥    -      ٧٢٦,٦٦٧  يوم ٩٠يوم ولغاية  ٦١من   

    ٤,٦٤٨,١٠٧,٦٤١    ١٢,٤٥٦,١٨٧    ٤,٤٤٢,٥٣٥,٥٣١    ١٧٥,٩٦٥,٤٧٢    ١٧,١٥٠,٤٥١  )تتطلب اهتماماً خاصاً (
    ٣,٩٣٦,٩٥٤,٥١٥    ٨,٥٠١,٤١٩    ٣,٧٦٨,٣١٧,٨٢٢    ١٥٥,٧٢٤,٨٥٦    ٤,٤١٠,٤١٨  منها غري مستحقة

  :منها مستحقة
    ٧١١,١٥٣,١٢٦    ٣,٩٥٤,٧٦٨    ٦٧٤,٢١٧,٧٠٩    ٢٠,٢٤٠,٦١٦    ١٢,٧٤٠,٠٣٣  يوم ١٨٠يوم ولغاية  ٩١من   

  :غير عاملة
    ٦٠٥,٢١٤,٢٩٥    ٣,٥٩٧,٠٠٥    ٥٨٤,١٣٥,٨٠٦    ١١,٢٤٦,٠٤٦    ٦,٢٣٥,٤٣٨    دون املستوى

    ١,٢٣٦,٥٠٢,٦٩١    ١,٧٥٣,٤٩٧    ١,٢٠٩,٣٥٢,٣٣٥    ١٠,٦٢٥,٠٥٢    ١٤,٧٧١,٨٠٧  مشكوك يف حتصليها
    ٣٤١,٦٨٦,٢٢٥,٣    ٢٩٨,١١٤,١٧٩    ٩٧٨,٤٩١,٨٦٢,٢    ١٤٤,٣٠٨,٩٤    ٩٢١,٧٧١,٨٩    ديون رديئة

    ١٥,٢٠٩,٢٥٥,٤٣٧    ٢١٥,٢٨٩,٨٩٤    ١٤,٢٨٤,١٨٣,٥٧٧    ٤٤٨,٧٢٢,٩٨١    ٢٦١,٠٥٨,٩٨٥    اجملموع 

  )  ٤٤٤,١٨٩,٩٠١(  )  ٣٧,٣٦٨,٨٣٤(  )  ٣٧٠,٣٩٦,٩٧٩(  )  ١٨,٣٦٥,٤٤٣(  )  ١٨,٠٥٨,٦٤٥(    فوائد معلقة
  )  ١٣٧,٢٦١,٤١٦,٥(  )  ٣٧٨,٢٤٦,٣٠(  )  ٤٠٧,٩٢٧,٨٨٥,٤(  )  ٢٩٨,٠١٧,٢٩٢(  )  ٠٥٤,٠٧٠,٢٠٨(  خمصص التدين

    ٩٣٩,٨٠٤,٣٤٨,٩    ٢٦٨,٦٧٤,١٤٧    ١٩١,٨٥٩,٠٢٧,٩    ٢٤٠,٣٤٠,١٣٨    ٢٨٦,٩٣٠,٣٤    الصايف  



 

 - ٣٥ -

  :)غري مدققة( ٢٠١٤ حزيران ٣٠كما يف ) التسهيالت غري املباشرة( اإلفصاحات الكمية
        المؤسسات الصغيرة   

    المجموع      والمتوسطة     كبرىالشركات ال      القروض العقارية      األفراد      
      .س.ل      .س.ل      .س.ل        .س.ل      س.ل      

      :الديون المنتجة
  ٩٥,٤٠٦,١٣١    ١,٨٨٠,٠٥٦    ٩٣,٥٢٦,٠٧٥    -      -   متدنية املخاطر

    ٨٦٨,٦٧٢,١٥٧,١    ٧,٩٤٩,٦١٠    ٢٥٨,٧٢٣,٩٤١,١    -      -    )مقبولة املخاطر(عادية 
  الديون غير المنتجة

    -      -      -      -      -    دون املستوى
    ١٣,١٠٥,٢٥٠    -      ١٣,١٠٥,٢٥٠    -      -    مشكوك يف حتصيلها 

    ٣٧٨,٧٠٧,١٠    ٠٢٧,٩٥٨    ٣٥١,٧٤٩,٩    -      -      رديئة
    ١,٢٧٦,٨٩١,٦٢٧    ١٠,٧٨٧,٦٩٣    ١,٢٦٦,١٠٣,٩٣٤    -      -      اجملموع

   )  ٦٧٣,٩٨٩,٨(    -    )  ٦٧٣,٩٨٩,٨(    -      -    خمصص التدين
    ٩٥٤,٩٠١,٢٦٧,١    ٧,٦٩٣١٠,٧٨    ٢٦١,١١٤,٢٥٧,١    -      -      اجملموع



 

 - ٣٦ -

  :٢٠١٣كانون األول   ٣١كما يف ) بعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر األخرى(التعرضات ملخاطر االئتمان املباشرة 
          المؤسسات الصغيرة                        
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      القروض العقارية      األفراد      
      .س.ل      .س.ل      .س.ل        .س.ل      س.ل      

  :الديون المنتجة
      ١٣٤,٧٣٣    -      -      -        ١٣٤,٧٣٣  متدنية املخاطر

    ٤,٤٣٩,٦٧٢,٩٢٤    ١٧,٨٨٣,٥٧٦    ٣,٩٩٩,٠٨٦,٥٦٠    ٢٣٧,٤٨٧,٤٣٣    ١٨٥,٢١٥,٣٥٥  )مقبولة املخاطر(عادية 
      ٣,٩٧٦,٤٩٢,٥١٢    ١١,٥١٧,٨٢٨    ٣,٥٨٧,٢٥٣,٣٤٧    ٢١٨,٥٤٠,٦٣٣    ١٥٩,١٨٠,٧٠٤  منها غري مستحقة

  :منها مستحقة
      ١١١,٩٧٢,٥٤٧    ٤,٠٢٨,٣٣٩    ٨٧,٩٧١,٦١٤    ٧,٠٠٤,٢٦٣    ١٢,٩٦٨,٣٣١  يوم ٣٠لغاية   
    ٤٠,٥١٠,٠١٤    ١,٦٨٥,٠٣٤    ٢١,٤٠٣,٩٦٥    ٩,٣٩١,١٤٨    ٨,٠٢٩,٨٦٧  يوم ٦٠يوم ولغاية  ٣١من   
    ٣١٠,٦٩٧,٨٥٢    ٦٥٢,٣٧٥    ٣٠٢,٤٥٧,٦٣٤    ٢,٥٥١,٣٩٠    ٥,٠٣٦,٤٥٣  يوم ٩٠يوم ولغاية  ٦١من   

          حتت املراقبة
      ٦,٥٥٤,٩١٩,٤٩٣    ١٨,٤٨٥,٧٨١    ٦,٤٠٢,٧٤٥,٦٢٤    ١٠٣,٧٨٩,٧٩٧    ٢٩,٨٩٨,٢٩١ )تتطلب اهتماماً خاصاً (  

  ٣,٦٢٩,٠٨٨,٥٤٠    ١٣,٢٦٠,٧٦٦    ٣,٥٣٩,٣٤٢,٢١٨    ٦٤,٥١٨,٨٩٦    ١١,٩٦٦,٦٦٠  منها غري مستحقة
     ٢,٩٢٥,٨٣٠,٩٥٢    ٥,٢٢٥,٠١٥    ٢,٨٦٣,٤٠٣,٤٠٦    ٣٩,٢٧٠,٩٠١    ١٧,٩٣١,٦٣٠  يوم ١٨٠يوم ولغاية  ٩١من 

  :غير عاملة
      ٥٧٤,٤٤٦,٩٥١    ٤,٣٦٩,١١٤    ٥٥٥,١٨٧,٦٦٢    ٦,٠٢٤,٠٢٣    ٨,٨٦٦,١٥٢    دون املستوى

    ١,٥٩٥,١٥٩,٤٥٧    ٢,٢٨٧,١٥٥    ١,٥١١,١٢٤,٤٢٢    ٤٥,٠٨٦,٩٧٠    ٣٦,٦٦٠,٩١٠ ديون مشكوك يف حتصيلها
    ٥٥٨,٣٨٠,٩٢٢    ٦,٠٧٧,١١٢    ٤٠٢,٧٢٣,٤٥٠    ٨١,٠٤٣,٤٠١    ٦٨,٥٣٦,٩٥٩  )هالكة(ديون رديئة 

    ١٣,٧٢٢,٧١٤,٤٨٠    ٤٩,١٠٢,٧٣٨  ١٢,٨٧٠,٨٦٧,٧١٨    ٤٧٣,٤٣١,٦٢٤    ٣٢٩,٣١٢,٤٠٠    اجملموع
  :يطرح

  )  ٢١٥,٨٤٢,٢٨٥(  )  ١,١٦٤,١٢٠(  )  ١٨٣,٠٥٥,٨٤٠(  )  ١٥,١١٩,٤٨٦(  )  ١٦,٥٠٢,٨٣٩(  فوائد معلقة  
  )  ٥,٤٥٨,٩٦٢,٥٩٠(  )  ٠٥٢,٤٧,٨١٥(  )٩٢٥,٩١٨٦٤٠,٤,(  )  ٤٥٨,٣١١,٩٥٢(  )  ٣١١,٩٠٩,٦٦٨(  خمصص تدين  

  ٨,٠٤٧,٩٠٩,٦٠٥    ١٢٣,٥٦٦    ٨,٠٤٦,٨٨٥,٩٦٠      ١٨٦      ٨٩٩,٨٩٣    الصايف
    :٢٠١٣كانون األول   ٣١كما يف ) التسهيالت غري املباشرة(اإلفصاحات الكمية 

          المؤسسات الصغيرة                         
    عالمجمو       والمتوسطة     الشركات الكبرى      القروض العقارية      األفراد      

      .س.ل      .س.ل      .س.ل        .س.ل      س.ل    :الديون المنتجة
      ٩١,٩٢٦,٨٣٣    ٣,٥٤٠,٩٧٨    ٨٨,٣٨٥,٨٥٥    -      -    متدنية املخاطر

  ١,٠٣١,٩٩٥,٧٢٧    ٣,٨٩٩,٥٠٠    ١,٠٢٨,٠٩٦,٢٢٧    -      -   )مقبولة املخاطر(عادية 
    -      -      -      -      -    تتطلب اهتماماً خاصاً 
  الديون غير المنتجة

    ١٣,٨٠٠,٤٥٠    -      ١٣,٨٠٠,٤٥٠    -      -    دون املستوى
    ٩,٠٧٧,٣٥١    -      ٩,٠٧٧,٣٥١    -      -    مشكوك يف حتصيلها

    ١,٦٣٠,٠٢٧    ٩٥٨,٠٢٧    ٦٧٢,٠٠٠    -      -      رديئة
  )  ٤,٢٤٩,٨٠٠(    -    )  ٤,٢٤٩,٨٠٠(    -      -    خمصص تدين

    ١,١٤٤,١٨٠,٥٨٨    ٨,٣٩٨,٥٠٥    ١,١٣٥,٧٨٢,٠٨٣    -      -      اجملموع
  



 

 - ٣٧ -

هي تلك الديون اليت سبق وأن صنفت كتسهيالت ائتمانية غري عاملة وأخرجت من إطار التسهيالت االئتمانية غري العاملة : الديون المجدولة
كانون   ٣١أو تاريخ  ٢٠١٤ حزيران ٣٠مبوجب جدولة أصولية ومت تصنيفها كديون حتت املراقبة حيث ال يوجد لدى املصرف ديون جمدولة بتاريخ 

  .٢٠١٣األول 

يقصد بإعادة اهليكلة إعادة ترتيب وضع التسهيالت االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التسهيالت : اد هيكلتهاالديون المع
لرية  ١,٦٨٣,٣٣٣,٣١٤االئتمانية أو تأجيل بعض األقساط أو متديد فرتة السماح ومت تصنيفها كديون تتطلب اهتمامًا خاصًا ويبلغ رصيدها 

  ).٢٠١٣كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١,١٧٩,٧١٥,٦٠١( ٢٠١٤ رانحزي ٣٠سورية كما يف 
.



 

 - ٣٨ -

 :الرتكز حسب القطاع االقتصادي) ٢

  :يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصادي
  

    )غير مدققة( ٢٠١٤ حزيران ٣٠ كما في      
    المجموع      أخرىو  خدمات      صناعي      أفراد      عقارات      تجارة      مالي      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        .س.ل      

  ٦,٠٢٥,٥٦٠,٣٠٦    -      -      -      -      -      ٦,٠٢٥,٥٦٠,٣٠٦  كزي املر أرصدة لدى مصرف سورية 
  ٢١,١٩٩,١٧١,٤٠٩    -      -      -      -      -      ٢١,١٩٩,١٧١,٤٠٩  أرصدة لدى مصارف 
    ٦٥٦,٦٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      ٦٥٦,٦٠٠,٠٠٠  ايداعات لدى مصارف
  ٩,٣٤٨,٨٠٤,٣٩٨    ٢,٢٨١,٥٩٧,٢٦٥    ٣,٠٣٤,١٠٩,٣١١    ١٧٣,٢٧٠,٥٢٦    ٣٢٦,٧٩٨,٩٣٦    ٣,٥٣٣,٠٢٨,٣٦٠    -    التسهيالت االئتمانية

  ٥,٩٤٢,١٩٥,٢٠٥    ٩٣٩,٨٣٣,٣٢٨    -      -      -      -      ٥,٠٠٢,٣٦١,٨٧٧  املوجودات املالية املتوفرة للبيع
    ٥٨٦,٠٨٧,٦٤٢    ٢٦٥,٠٠٣,٣٨٧    ١,٦٣٩,٩١٤   ١٣٩,١٨٧    ١٢٦,٠٣٨   ١,٣٥٤,٠١٢    ٣١٧,٨٢٥,١٠٤  ىموجودات أخر 
    ٠٤٦,٢٤٢,١٩٢,١    -      -      -      -      -      ٠٤٦,٢٤٢,١٩٢,١  املركزي لدى مصرف سوريةوديعة جممدة 

    ٠٠٦,٦٦١,٩٥٠,٤٤    ٠٩٨,٤٣٣,٤٨٦,٣    ٢٢٥,٧٤٩,٠٣٥,٣    ٧١٣,٤٠٩,١٧٣   ٩٧٤,٩٢٤,٣٢٦    ٣٧٢,٣٨٢,٥٣٤,٣    ٧٤٢,٧٦٠,٣٩٣,٣٤    
  

    ٢٠١٣كانون األول   ٣١      
    المجموع      وأخرى خدمات      صناعي      أفراد      عقارات      تجارة      مالي      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٦,١٣٦,٦٢٨,٢٤٤    -      -      -      -      -      ٦,١٣٦,٦٢٨,٢٤٤  املركزيأرصدة لدى مصرف سورية 
    ١٨,٧٥٧,٣٥٠,٥٧٠    -      -      -      -      -      ١٨,٧٥٧,٣٥٠,٥٧٠  أرصدة لدى مصارف 
    ١,٩٠٢,٢٠٠,٧٢٨    -      -      -      -      -      ١,٩٠٢,٢٠٠,٧٢٨  ايداعات لدى مصارف
    ٨,٠٤٧,٩٠٩,٦٠٥    ١,٠٣١,٤٥٧,٣٣٣    ٣,٤٤٢,٦٠٣,٨٩٢    ٩٠٠,٠٧٩    ٢٩٩,٤٧٦,٦٣٨    ٣,٢٧٣,٤٧١,٦٦٣    -    التسهيالت االئتمانية

    ٤,٦٤١,٤٩١,٩٢٤    ٧٩٢,٤٤٩,١١٩    -      -      -      -      ٣,٨٤٩,٠٤٢,٨٠٥  املوجودات املالية املتوفرة للبيع
    ٤٦٦,٢٠٠,٨٤٦    ٢٢٦,٣٠٩,٤٤٥    ٢,٤٧٩,٤١١    ١٤٥,٢٦٤    ١٤٦,٠١٩    ١,٢٢٤,٤٥١    ٢٣٥,٨٩٦,٢٥٦  موجودات أخرى

    ٣٩,٩٥١,٧٨١,٩١٧    ٢,٠٥٠,٢١٥,٨٩٧    ٣,٤٤٥,٠٨٣,٣٠٣    ١,٠٤٥,٣٤٣    ٢٩٩,٦٢٢,٦٥٧    ٣,٢٧٤,٦٩٦,١١٤    ٣٠,٨٨١,١١٨,٦٠٣    



 

 - ٣٩ -

 . خماطر السوق عن التقلبات يف أسعار الفوائد واسعار صرف العمالت وأسعار االسهم تنشأ :مخاطر السوق -ب

  .يقوم جملس االدارة باعتماد سقوف لقيمة املخاطر املقبولة، ويتم مراقبة التغري يف األسعار ومقارنتها بالسقوف بشكل يومي
  
  :مخاطر أسعار الفائدة -)١

يتعـرض املصـرف ملخـاطر أسـعار  . التغـريات يف أسـعار الفائـدة علـى أربـاح املصـرف أو علـى قيمـة األدوات املاليـةتنجم خماطر أسعار الفائدة عـن احتمـال تـأثري
د يف فـرتة زمنيـة معينـة الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات حسب اآلجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراجعة أسعار الفوائ

  .صرف بادارة هذه املخاطرعن طريق مراجعة أسعار الفوائد على املوجودات واملطلوباتويقوم امل
  

فائـدة مـن خـالل تتضمن سياسة ادارة املوجودات واملطلوبات حدود حلساسية أسعار الفائـدة وتقـوم جلنـة ادارة املوجـودات واملطلوبـات بدراسـة خمـاطر أسـعار ال
ا الدورية ويتم دراسة الفجوات يف  استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومدى تأثرها بأسعار الفائدة السائدة واملتوقعة ومقارنتها باحلدود املوافق عليها اجتماعا
  .وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط اذا لزم األمر

  

طر و يـتم مراقبـة فجـوات الفوائـد بشـكل ويتم احلد من أية آثار سـلبية قـد حتـدث نتيجـة ارتفـاع او اخنفـاض اسـعار الفائـدة مـن خـالل اسـرتاتيجيات ادارة املخـا
  .مستمر ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها ضمن سياسات املصرف

  :التغير بسعر الفائدة - الوصف الكمي لمخاطر أسعار الفائدة

  %٢زيادة معدل الفائدة : أوالً 
    )غير مدققة( ٢٠١٤ حزيران ٣٠كما في     
  قوقحساسية ح      حساسية إيراد الفائدة                
    الملكية      )األرباح والخسائر(      الفجوة التراكمية      العملة    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل          
  )  ٢٣,٤١٧,٢٤٨(  )  ٣١,٢٢٢,٩٩٧(    ١,٥٦١,١٤٩,٨٥٠    دوالر أمريكي  
    ٥٤,٩٠٠,٧٨٣    ٧٣,٢٠١,٠٤٤  )٣,٦٦٠,٠٥٢,٢١٦(      يورو  
    ٧٧,٧٤٤,٦٩٩    ١٠٣,٦٥٩,٥٩٩  )٥,١٨٢,٩٧٩,٩٤٠(      لرية سورية 

  
    ٢٠١٣كانون األول   ١٣    
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة                
    الملكية       )األرباح والخسائر(     الفجوة التراكمية      العملة    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل          
  )  ١٤,٦٥٨,٨٦٩(  )  ١٩,٥٤٥,١٥٩(    ٩٧٧,٢٥٧,٩٢٧    دوالر أمريكي  
  ٤٦,٦٠٩,٦٥٥    ٦٢,١٤٦,٢٠٦  )٣,١٠٧,٣١٠,٣١٩(      يورو  
  ٦٨,٩٦٣,٣٥٩    ٩١,٩٥١,١٤٥  )٤,٥٩٧,٥٥٧,٢٣٦(      ة سوريةلري  
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  %٢معدل الفائدة  نقص: اً ثاني
    )غير مدققة( ٢٠١٤ حزيران ٣٠كما في     
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة              
    الملكية      )األرباح والخسائر(      الفجوة التراكمية      العملة    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل          
    ٢٣,٤١٧,٢٤٨    ٣١,٢٢٢,٩٩٧    ١,٥٦١,١٤٩,٨٥٠    يدوالر أمريك  
   )  ٥٤,٩٠٠,٧٨٣(  )  ٧٣,٢٠١,٠٤٤(  )٣,٦٦٠,٠٥٢,٢١٦(      يورو  
   )  ٧٧,٧٤٤,٦٩٩(  )  ١٠٣,٦٥٩,٥٩٩(  )٥,١٨٢,٩٧٩,٩٤٠(      لرية سورية 

  
    ٢٠١٣كانون األول   ٣١    
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة                
    الملكية      )ألرباح والخسائرا(      الفجوة التراكمية      العملة    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل          
    ١٤,٦٥٨,٨٦٩    ١٩,٥٤٥,١٥٩    ٩٧٧,٢٥٧,٩٢٧    دوالر أمريكي  
  )  ٤٦,٦٠٩,٦٥٥(  )  ٦٢,١٤٦,٢٠٦(  )٣,١٠٧,٣١٠,٣١٩(      يورو  
  )  ٦٨,٩٦٣,٣٥٩(  )  ٩١,٩٥١,١٤٥(  )٤,٥٩٧,٥٥٧,٢٣٦(      لرية سورية 

  
  
  مخاطر العمالت  -)٢

  .ت بتغري قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبيةتتمثل خماطر العمال
ي ليتم التأكد من عدم يعترب املصرف اللرية السورية العملة الرئيسية له، ويقوم جملس إدارة املصرف بوضع حدود ملراكز العمالت، ويتم مراقبة املركز بشكل يوم

  .جتاوز املستويات احملددة
  بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف األرباح واخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الصرف يقوم املصرف

  :في سعر الصرف%) ١٠(زيادة 
    )غير مدققة( ٢٠١٤ حزيران ٣٠كما في     
  األثر على حقوق      األثر  على األرباح      مركز          
    الملكية      والخسائر      القطع      العملة    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل          
    ٧٢٧,٩٨٠,٣٢٨    ٩٧٠,٦٤٠,٤٣٨    ٩,٧٠٦,٤٠٤,٣٧٧    يدوالر أمريك  
  )  ٣٣٣,٠٢١(  )  ٤٤٤,٠٢٨(  )  ٤,٤٤٠,٢٨٣(      يورو  
    ١٣٤,٨٦٣      ١٧٩,٨١٧    ١,٧٩٨,١٧٥      ييننيه سرتلج  
  )    ١٣,٠٤٧(  )    ١٧,٣٩٧(  )  ١٧٣,٩٦٦(    فرنك سويسري  
  ٤٨,١٩٥      ٦٤,٢٥٩      ٦٤٢,٥٩٥    عمالت أخرى  
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    ٢٠١٣كانون األول   ٣١    
  األثر على حقوق      األثر على األرباح      مركز          
    الملكية      والخسائر      القطع      العملة    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل          
  ٦٣٢,٢٩٩,٩٤٥    ٨٤٣,٠٦٦,٥٩٣    ٨,٤٣٠,٦٦٥,٩٣٥    دوالر أمريكي  
    ٣٤٠,٤٩٠    ٤٥٣,٩٨٧    ٤,٥٣٩,٨٧٠      يورو  
    ١١٣,٨٧٠    ١٥١,٨٢٦    ١,٥١٨,٢٦٣    جنيه اسرتليين 
  )  ١١,٤٤١(  )    ١٥,٢٥٥(  )  ١٥٢,٥٤٦(    فرنك سويسري 
    ٤٢,١٨٤      ٥٦,٢٤٥    ٥٦٢,٤٤٧      أخرى  

  
  :في سعر الصرف%) ١٠(نقص 

    )غير مدققة( ٢٠١٤ حزيران ٣٠كما في     
  األثر على حقوق      األثر على األرباح      مركز          
    الملكية      والخسائر      القطع      العملة    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل          
   )  ٧٢٧,٩٨٠,٣٢٨(  )  ٩٧٠,٦٤٠,٤٣٨(    ٩,٧٠٦,٤٠٤,٣٧٧    يدوالر أمريك  
  ٣٣٣,٠٢١    ٤٤٤,٠٢٨  )  ٤,٤٤٠,٢٨٣(      يورو  
   )  ١٣٤,٨٦٣(  )  ١٧٩,٨١٧(    ١,٧٩٨,١٧٥    جنيه سرتليين  
  ١٣,٠٤٧      ١٧,٣٩٧  )  ١٧٣,٩٦٦(    فرنك سويسري  
   )  ٤٨,١٩٥(  )    ٦٤,٢٥٩(    ٦٤٢,٥٩٥    عمالت أخرى  

  
    ٢٠١٣ن األول كانو   ٣١    
  األثر على حقوق      األثر على األرباح      مركز          
    الملكية      والخسائر      القطع      العملة    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل          
  )  ٦٣٢,٢٩٩,٩٤٥(  )  ٨٤٣,٠٦٦,٥٩٣(    ٨,٤٣٠,٦٦٥,٩٣٥    دوالر أمريكي  
  )  ٣٤٠,٤٩٠(  )  ٤٥٣,٩٨٧(    ٤,٥٣٩,٨٧٠      يورو  
  )  ١١٣,٨٧٠(  )  ١٥١,٨٢٦(    ١,٥١٨,٢٦٣    جنيه اسرتليين 
    ١١,٤٤١      ١٥,٢٥٥  )  ١٥٢,٥٤٦(    فرنك سويسري 
  )  ٤٢,١٨٤(  )    ٥٦,٢٤٥(    ٥٦٢,٤٤٧      أخرى  



 

 - ٤٢ -

تنشأ خماطر السيولة مـن عـدم قـدرة املصـرف علـى تـوفري التمويـل الـالزم لتأديـة التزاماتـه يف تـواريخ اسـتحقاقها أو متويـل نشـاطاته بـدون  : مخاطر السيولة -ج
 .عة أو حدوث خسائرحتمل تكاليف مرتف

  :تتضمن اجراءات ادارة خماطر السيولة ما يلي
 تنويع مصادر التمويل  -

 حتليل آجال استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبتها -

  .يقوم املصرف بدراسة سيولة موجوداته ومطلوباته إضافة إىل أي تغريات حتدث على موجوداته ومطلوباته بشكل يومي
  .٢٠٠٩تشرين الثاين  ٢٢تاريخ ) ب/ م ن ٥٨٨(لس النقد والتسليف رقم إشارة إىل قرار جم
  :السيولة لمخاطر الضغط اختبارات لتنفيذ المطبقة السيناريوهات

 ينوالثا املاضي، يف حدثت سيناريوهات يعتمد األول أساسيني نوعني إىل تقسم خماطر عوامل تتضمن واليت سيناريوهات حتليل على اجلهد اختبارات تعتمد
  .وحده املصرف وليس عام بشكل السوق ا يتأثر قد حمتملة ولكن استثنائية أحداث على يعتمد
  :السيولة مخاطر لمواجهة الطوارئ خطة
 مت السيولة أزمات ملواجهة طوارئ خطة لوضع املصرف حاجة وعلى،١٩/٩/٢٠٠٤ بتاريخ الصادر ٤ب/من/٧٤ رقم والتسليف النقد جملس قرار على بناءً 
 عن السورية باللرية الصافية السيولة ونسبة ،%٣٠ عن العمالء لكافة الصافية السيولة نسبة تنخفض ال أن على السيولة خماطر ملواجهة الطوارئ طةخ وضع
  .راملخاط إدارة جلنة قبل من اخلطة على املصادقة ومتت.  ٢٢/١١/٢٠٠٩ بتاريخ الصادر ٥٨٨ رقم والتسليف النقد جملس قرار يف جاء كما% ٢٠

 السيولة أزمات لبدء كرةبامل اإلنذارات إىل باإلضافة ،وحتديثها ومراجعتها عليها املصادقة عن املسؤولة واجلهات.منها املنتظرة األهداف كافة اخلطة وتشمل
  .تطبيقها عن املسؤولة باجلهات املنوطة واألدوار
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 التحليل القطاعي   -٢٤

  :قطاعات أعمال املصرف معلومات عن. أ
  :الرئيسية التالية عمالاألمن خالل قطاعات ألغراض إدارية تنظيم املصرف يتم 

    .األفرادحسابات  - 
   .حسابات املؤسسات - 
   .اخلزينة - 

   :فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال املصرف
  
                )غير مدققة( ٢٠١٤حزيران  ٣٠كما في                 
    المجموع          رىأخ          الخزينة          المؤسسات          األفراد        البيان    
  .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل            
  ١,٥٤٤,٧٥١,٣٠٦        -          ١,٢٥٣,٤٤٠,٣٨٣        ٢٤٦,٣٠٦,٣٩٩        ٤٥,٠٠٤,٥٢٤      إمجايل االيرادات  
    ١٥٦,٤٠٨,٥٨        -          -          ٣٤٧,٣٩٥,٢٧٠    )    ١٩١,٩٨٧,٢١١(  خمصص اخلسائر االئتمانيةمصروف   
  ١,٦٠٣,١٥٩,٤٦٢        -          ١,٢٥٣,٤٤٠,٣٨٣        ٥١٦,٧٠١,٧٤٦    )    ١٦٦,٩٨٢,٦٦٧(    نتائج أعمال القطاع  
    مصاريف غري موزعة   
  )  ٢٣٤,٠٤٦,٣٩١(  )    ٢٣٤,٠٤٦,٣٩١  (                          -        على القطاعات    

  ١,٢١٢,١١٣,٢٢٨                                      -        الضريبةقبل  الربح
    ١٧٣,٢٣٤,٤٤٦                                      -        ضريبة الدخلإيراد   
    ١,٦٥٨,٣٤٧,٤٠١                                              أرباح الفرتةصايف   
  ٤٤,٩٢٦,١٠٥,٥١٥        -          ٣٤,٦٣٧,٤٦٧,٧٨٩        ١٠,١١٥,٣٦٧,٢٠٠        ١٧٣,٢٧٠,٥٢٦      موجودات القطاع  
    ٨٩٧,٣٣٨,٣٠٨,٢        ٨٩٧,٣٣٨,٣٠٨,٢        -          -          -      موجودات غري موزعة على القطاعات  
    ٤١٢,٤٤٤,٢٣٤,٤٧        ٨٩٧,٣٣٨,٣٠٨,٢        ٧٨٩,٤٦٧,٦٣٧,٣٤        ٢٠٠,٣٦٧,١١٥,١٠        ٥٢٦,٢٧٠,١٧٣      مجموع الموجودات  
  )٤٠,٦٣٠,٢٠٢,٠١٢(      -      )    ١٥,٢٧١,٧١٠,٣١٧  (  )  ٩,٧١٧,٢٢٨,٣٩٢  (  )    ١٥,٦٤١,٢٦٣,٣٠٣(    مطلوبات القطاع  
      مطلوبات غري موزعة   
  )  ٢٢٩,٨٣٨,٥١٩(  )    ٢٢٩,٨٣٨,٥١٩  (      -          -          -        على القطاعات    
  )٢٤١,٠٤٠,١٥٠,٤١(      -          -          -          -        مجموع المطلوبات  

   ١٠,٧٣٨,٨٩١        -          -          -          ١٠,٧٣٨,٨٩١      رأمساليةمصاريف 

  )  ٢٥,٤١٦,٠٩١(      -          -          -      )    ٢٥,٤١٦,٠٩١(      إستهالكات
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                    ٢٠١٣كانون األول   ٣١                
    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
    ٤,٥٦٥,٩٨٤,٧٩٤    -      ٤,٠٥١,٦٤٨,٥٣٨    ٤٠٩,٣٣٦,٨٢٩    ١٠٤,٩٩٩,٤٢٧    إمجايل الدخل التشغيلي  
  )  ٣,٧٨٦,٢٦٧,٦٥٩(    -      -    )  ٣,٣٠٩,٧٩٨,٣٠١(  )  ٤٧٦,٤٦٩,٣٥٨(  مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية  
    ٧٧٩,٧١٧,١٣٥    -      ٤,٠٥١,٦٤٨,٥٣٨  )  ٢,٩٠٠,٤٦١,٤٧٢(  )  ٣٧١,٤٦٩,٩٣١(    أعمال القطاع نتائج  

  )  ٧٠٤,٣١٠,٦٥٦(  )  ٣١٠,٦٥٦٧٠٤,(    -      -      -    مصاريف غري موزعة على القطاعات  
    ٧٥,٤٠٦,٤٧٦    -      -      -      -      الربح قبل الضريبة  
    ١٢٣,١٧٦,٨٠١    -      -      -      -      ضريبة الدخل إيراد  
    ١٩٨,٥٨٣,٢٧٧    -      -      -      -      بح السنةصايف ر   

    ٣٩,٥٧٩,٨٩١,٦٣٢    -      ٣٠,٧٣٩,٥٣٢,٩٠٨    ٨,٨٣٩,٤٥٨,٦٤٧    ٩٠٠,٠٧٧    موجودات القطاع  
    ٣,٠٨٣,٤٧٥,١٦١    ٣,٠٨٣,٤٧٥,١٦١    -      -      -    موجودات غري موزعة على القطاعات  
    ٤٢,٦٦٣,٣٦٦,٧٩٣    ٥,١٦١٣,٠٨٣,٤٧    ٣٠,٧٣٩,٥٣٢,٩٠٨    ٨,٨٣٩,٤٥٨,٦٤٧    ٩٠٠,٠٧٧    مجموع الموجودات  

  )  ٣٧,٦٦٥,٤٨٢,٠٦٠(    -    )١٥,٩٦٤,١٦٠,٠٦١(  )  ٨,٣٨٧,٩٩١,٣١٩(  )١٣,٣١٣,٣٣٠,٦٨٠(    مطلوبات القطاع  
  )  ٥٩٣,٩٩٨,٣٣١(  )  ٥٩٣,٩٩٨,٣٣١(    -      -      -    مطلوبات غري موزعة على القطاعات  
  )  ٣٨,٢٥٩,٤٨٠,٣٩١(  )  ٥٩٣,٩٩٨,٣٣١(  )١٥,٩٦٤,١٦٠,٠٦١(  )  ٨,٣٨٧,٩٩١,٣١٩(  )١٣,٣١٣,٣٣٠,٦٨٠(    مجموع المطلوبات  

   ٤٣,٥٩٠,٠٨٢    ٤٣,٥٩٠,٠٨٢    -      -      -      رأمساليةمصاريف   

  )  ٥٠,١٢٢,٣٨٩(  )  ٥٠,١٢٢,٣٨٩(    -      -      -        إستهالكات  
  
  :التوزيع اجلغرايفمعلومات . ب

  :حسب القطاع اجلغرايف املصرف موجوداتو يرادات إفيما يلي توزيع 
    )غير مدققة( ٢٠١٤ حزيران ٣٠كما في       
    المجموع          خارج سورية          داخل سورية      
      .س.ل          .س.ل          .س.ل      

  ١,٦٨٧,٢١٩,٢١٤     ١٨٤,٨٨١,٥١٩      ١,٥٠٢,٣٣٧,٦٩٥  إمجايل اإليرادات
    ١٠,٧٣٨,٨٩١     -         ١٠,٧٣٨,٨٩١  مصروفات رأمسالية

  
    ٢٠١٣ كانون األول  ٣١      
    عالمجمو           خارج سورية          داخل سورية      
      .س.ل          .س.ل          .س.ل      

    ٤,٨٢٠,٧٣٣,٦٧٠        ٣٢٥,٥٦٧,٢٧٦        ٤,٤٩٥,١٦٦,٣٩٤    إمجايل الدخل التشغيلي
    ٤٣,٥٩٠,٠٨٢        -          ٤٣,٥٩٠,٠٨٢    مصروفات رأمسالية
  ٤٢,٦٦٣,٣٦٦,٧٧٩      ٢١,٥٦١,٣٣٨,٤٥٣      ٢١,١٠٢,٠٢٨,٣٢٦    جمموع املوجودات

  



 

 - ٤٥ -

  إدارة رأس المال  -٢٥
يــتم مراقبـة مـدى كفايــة راس املـال مـن خــالل النسـب الصـادرة مبوجــب . ى راس مـال مناسـب ملواجهــة املخـاطر الـيت تــالزم أنشـطته املختلفـةحيـافظ املصـرف علــ

  . مقررات بازل الدولية واليت يتم تبنيها من خالل جملس النقد و التسليف

ــــــة راس ــــــى معــــــدالت تفــــــوق احلــــــد االدىن ملتطلبــــــات كفاي ــــــزم املصــــــرف باحملافظــــــة عل ــــــس النقــــــد و التســــــليف% ٨املــــــال والبالغــــــة  يلت   حســــــب تعليمــــــات جمل
  .،كما يراعي كافة النسب املتعلقة بالرتكزات االئتمانية واليت تستخدم راس املال التنظيمي كمؤشر لتلك الرتكزات)حسب جلنة بازل الدولية% ٨(

  .على الظروف االقتصادية ووصف املخاطر يف أنشطتهيدير املصرف هيكلية راس ماله وجيري تعديالت عليه يف ضوء التغريات اليت تطرأ 
   :يتضمن هذا البند ما يلي

  كانون األول  ٣١كما في          حزيران ٣٠كما في         
    )مدققة( ٢٠١٣         )غير مدققة( ٢٠١٤       

    .س.ألف ل          . س.ألف ل      بنود رأس المال األساسي
      ٤,٢٠٤,٩٧٨        ٤,٢١١,٩٨٦    رأس املال املكتتب به واملدفوع   
      ٥,٥٨٨,٤٦٩        ٥,٥٨٨,٤٦٩    أرباح مدورة غري حمققة  

    :ينـزل منها
  )    ٥,٥٦٢,١٣٤  (  )    ٥,٥٦٢,١٣٤  (  صايف اخلسارة املرتاكمة احملققة  
  )      ١٨,٩٠١  (  )      ٨٥٣,١٧  (  موجودات غري ملموسة  

      ٤,٢١٢,٤١٢        ٤,٢٢٠,٤٦٨    صايف رأس املال األساسي
    : يضاف رأس املال املساعد

  يف األرباح غري احملققة عن االستثمارات يف أدوات صا  
        ١٨,١٨٥          ٢٥,٧٦٦    منها% ٥٠مالية بعد خصم     
        ٣٠١,٣٧١          ٢٢٦,٣٩٥    األموال املقرتضة املساندة  
        ١٣٦,٢٠٣          ٢٠٣,١٣٦    احتياطي عام ملواجهة خماطر التمويل  

      ٤,٦٦٨,١٧١        ٢٨٣,٦٠٨,٤    )األموال اخلاصة(جمموع رأس املال التنظيمي 
      ٣١,٥٦٣,٣٤٨        ٣٤,٥١٨,٩٢٩    خماطر االئتمان وخماطر املوجودات األخرى املرجحة باملخاطر  
        ٤٩٤,٠٥٦          ٥٢٩,٨٧٦    خماطر حسابات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر  
        ٩٢,٣٢٤          ١٦٣,٦٨٧    خماطر السوق  
        ٧٢٢,٢٩٤          ٧٢٢,٢٩٤    املخاطر التشغيلية  
      ٣٢,٨٧٢,٠٢٢        ٣٥,٩٣٤,٧٨٦    املوجودات وااللتزامات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر جمموع

      %١٤,٢٠        %١٢,٨٣      (%)نسبة كفاية رأس املال 
      %١٢,٨١        %١١,٧٤      )%(رأس املال األساسي  كفايةنسبة  

     %٩٥,٦٥        %٦٩,٣٦      (%)نسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل حقوق املسامهني 

والذي تضمن تعديل املادة الثامنة من قرار جملس النقد والتسليف رقم  ٢٠١٤شباط  ٢٦تاريخ ) ٤ب/م ن/١٠٨٨(صدر قرار جملس النقد والتسليف رقم 
احتساب  ض حبيث يتم إدراج فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غري احملققة ضمن األموال اخلاصة األساسية ألغرا ٢٠٠٨شباط  ٤تاريخ ) ١ب/م ن/٣٦٢(

  .٢٠٠٧الصادر عام ) ٤ب/م ن/٢٥٣(كفاية رأس املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم 
  



 

 - ٤٦ -

  )الميزانية( ارتباطات والتزامات محتملة  -٢٦

  :يتكون هذا البند ممايلي
  كانون األول  ٣١          ٢٠١٤ حزيران ٣٠      
      )مدققة( ٢٠١٣          )غير مدققة(       
  .س.ل          .س.ل      

      ١٦٧,٨٧١,٢٥٥       ١٨٩,٦٩٠,٣٧٥    دفع كفاالت
      ١,١٣٣,٩٢٥,٠٧٥       ١,٢١٩,٥١٤,٢٦٧    حسن تنفيذكفاالت 
      ٣١,٩٤٢,٧٥٠       ٩٠٠,٠٧٦,٦٤    أولية كفاالت

        ١,٣٣٣,٧٣٩,٠٨٠       ١,٤٧٣,٢٨١,٥٤٢    جمموع الكفاالت
    -         ١٣,٧٩٣,٠٩٨    تعهدات تصدير

      ٢,١٤٣,٣٥٨,١٥٥       ١,٧٥٣,٩٧٠,٩٧٧    سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة
  )  ٨٥,٢٨٩,٩٦٣(  )  ٦٦٩,٥٦٩,٢٥٠(  اتفاقية مقايضة العمالت مع مصرف سورية املركزي

    ٣,٣٩١,٨٠٧,٢٧٢       ٩٤٨,٤٧٥,٩٩٠,٢      


