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  سورية" مصرف "فرنسبنك
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  المرحلية الموجزة الماليةالمعلومات إيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٩حزيران  ٣٠رة الستة أشهر المنتهية في لفت

    
  
  معلومات عامة  -١

وهو شركة مسامهة سورية مسجلة يف السجل  ٢٠٠١لعام  ٢٨مت تأسيس مصرف فرنسبنك سورية ش.م.م.عامة سورية مبوجب قانون املصارف رقم 
  .١٨لرقم ويف سجل املصارف حتت ا ٢٠٠٨متوز  ١٣تاريـخ  ١٥٤١٣التجاري حتت الرقم 

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

  .٢٠١١كانون الثاين   ٥املالية بتاريخ  وراقاملصرف يف سوق دمشق لأل أسهم إدراجمت 

  سورية. –بو رمانة شارع املهدي بن بركة بناء العتقي طابق أرضي، دمشق يقع املركز الرئيسي للمصرف يف أ
يف  التســعة. يقــوم املصــرف بكافــة اخلــدمات املصــرفية مــن خــالل مركــزه الرئيســي وفروعــه ٢٠٠٩كــانون الثــاين ١٥باشــر املصــرف أعمالــه املصــرفية يف 

 )، طرطـوس (شـارع الثـورة) والالذقيـةشـارع هاشـم األتاسـيلـك فيصـل)، محـص ()، وحلـب (العزيزيـة، امل، املنطقـة احلـرةدمشق (أبو رمانـة، شـارع بغـداد
وقــد مت إغــالق كــًال مــن فــرع ريــف  ٢٠١٨آب  ٩يف  فــرع جرمانــا) حيــث مت افتتــاح ) وريــف دمشــق (الســيدة زينــب، جرمانــا(شــارع الكــورنيش الغــريب

  ) بشكل مؤقت.شارع هاشم األتاسيدمشق (السيدة زينب) ومحص (

لبنان إىل فرنسبنك سورية التعاون التقين واملصريف فيما يتعلق بتأمني النماذج املتعلقة بالعمليات املصرفية وتأمني مواد . ل.م.يقدم فرنسبنك ش
ار طنويًا مبوافقة اهليئة العامة يف إوتكنولوجيا املعلومات والدراسات وتدريب فريق العمل وذلك مبوجب االتفاقية املربمة بني الطرفني واليت تتجدد س

 القوانني الناظمة الصادرة عن مصرف سورية املركزي.

  من رأمسال املصرف. %٥٥,٦٦اً نسبة لبنان حالي .ل.م.ميتلك مصرف فرنسبنك ش

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

ات جراءالفرتات الزمنية إل ٢٠١١حزيران  ١٤إ.م) تاريخ  –/ص ٨٢٢املالية السورية مبوجب القرار رقم ( سواقواأل وراقكما حددت هيئة األ
  زيادة كما يلي:ال أسهموطرح  إصدار
 اية يوم االثنني الواقع يف  أسهمتاريخ اكتساب حق األفضلية ب  .٢٠١١حزيران  ٢٧الزيادة: 

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

  اية  ٢٠١١متوز  ٢٤واليت تبدأ يف  سهمباأل كتتابفرتة اال  .٢٠١١آب  ١٤وحىت 

 ا خالل ثالثة  سهمفرتة بيع األ  من الزيادة. أسهم إدراجمن تاريخ أشهر غري املكتتب 
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اية فرتة اال     املالية مبوجب القرار رقم سواقواأل وراقفقد وافقت هيئة األ %٧٠مل تتجاوز  كتتابولكون نسبة التغطية احملققة حىت 
  زيادة رأس مال مصرف فرنسبنك سورية حىت تاريخ  أسهمب كتتابعلى متديد فرتة اال  ٢٠١١آب  ١٤إ.م) تاريخ  –/ص ١١٣٠(

  .٢٠١١أيلول  ١١
ملرة ثانية نظراً  كتتابإ.م) على متديد فرتة اال  –/ص ١٢٠٦املالية مبوجب القرار رقم ( سواقواأل وراقوافقت هيئة األ ٢٠١١أيلول  ١٢ويف تاريخ 

  .٢٠١١تشرين األول  ٢٣حىت تاريخ  %٧٠لكون نسبة التغطية احملققة حىت تارخيه مل تتجاوز الـ

على اعتبار رأس مال املصرف  ٢٠١١تشرين الثاين  ١٤إ.م تاريخ -/ص٣٧٥املالية السورية مبوجب الكتاب رقم  سواقواأل وراقوافقت هيئة األ
لك حلني االنتهاء من مجيع لرية سورية، وذ ٤,١٢٢,٢٦٦,٥٠٠لرية سورية ورأس املال املدفوع (أو املكتتب به)  ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠املصرح به 

ا والبالغة قيمتها اال سهمات بيع وتسجيل كامل األإجراء لرية سورية عن طريق سوق دمشق  ١,١٢٧,٧٣٣,٥٠٠اإلمجالية  مسيةغري املكتتب 
  .سابقاً املشار إليها  كتتابباال  الزيادة وفقاً ألحكام تعليمات التعامل حبقوق األفضلية أسهم إدراجمن تاريخ أشهر املالية خالل مهلة ثالثة  وراقلأل

وبيع  كتتابعلى نتائج اال  ٢٠١١تشرين األول  ٣٠إ.م تاريخ -/ص١٣٣٥املالية السورية مبوجب الكتاب رقم  سواقواأل وراقوافقت هيئة األ
ا والبالغ عددها ( سهماأل ات تسجيلها إجراءنتهاء من املالية بعد اال وراقسهماً) عن طريق سوق دمشق لأل ٢,٢٥٥,٤٦٧الفائضة غري املكتتب 

الصادرة مبوجب قرار اجمللس رقم  كتتاب/ من تعليماته التعامل حبقوق األفضلية باال ٩ها يف السوق وذلك وفقًا ألحكام املادة /إدراجيف اهليئة و 
  .٢٠١١/م لعام ٣٨

ا –زيادة رأس املال  أسهموبسبب تعذر بيع  واليت بدأت أشهر الية خالل املهلة احملددة بثالثة امل وراقعن طريق سوق دمشق لأل -غري املكتتب 
نيسان  ٩تاريخ  ١٤، وافق جملس املفوضني جبلسته رقم ٢٠١٢ آذار ٢٨املالية وانتهت يف  وراقالزيادة يف سوق دمشق لأل أسهم إدراجمن تاريخ 
ا والبالغ  سهملبيع األ ٢٠١٢حزيران  ٢٨تنتهي يف أشهر ية قدرها ثالثة إضافعلى منح مصرف فرنسبنك سورية مهلة  ٢٠١٢ غري املكتتب 

ية السابقة مبوجب قرار جملس املفوضني رقم ضافاملالية. كما مت متديد املهلة اإل وراقسهماً) من خالل سوق دمشق لأل ٢,٢٥٥,٤٦٧عددها (
ا والبالغ عددها  زيادة رأس املال أسهمية لبيع إضافوالذي منح مصرف فرنسبنك سورية مهلة  ٢٠١٢متوز  ٢م تاريخ /)٤٣( غري املكتتب 
لس املفوضني مبوجب . كما وافق رئيس جم٢٠١٢كانون األول   ٢٨املالية حىت تاريخ  وراقسهماً) من خالل سوق دمشق لأل ٢,٢٥٥,٤٦٧(

مجايل ن العدد اإلسورية لتصبح مائة لرية سورية للسهم الواحد وبذلك يكو  -لسهم مصرف فرنسبنك مسيةم على تعديل القيمة اال/٤القرار رقم 
سهم بقيمة إمجالية تبلغ مخسة مليارات ومائتني ومخسني مليون لرية سورية، كما مت حتديد تاريخ تنفيذ  ٥٢,٥٠٠,٠٠٠املصرف بعد التجزئة  سهمأل

مت منح املصرف  ٢٠١٢كانون األول   ٢٨، ويف تاريخ ٢٠١٢متوز  ١٦املالية بتاريخ  وراقاملصرف يف سوق دمشق لأل سهمأل مسيةتعديل القيمة اال
ا مبوجب القرار الصادر عن هيئة  أسهملبيع  ٢٠١٣كانون األول   ٣١ية قدرها عام كامل تنتهي يف إضافمهلة  زيادة رأس املال غري املكتتب 
افقة على منح املصرف /م املتضمن املو ٣كانون األول صدر قرار جملس املفوضني رقم   ١٤)/م ومن تاريخ ١٦املالية السورية رقم ( سواقواأل وراقاأل

اية إضافمهلة  كانون   ٣١تنتهي بتاريخ  ٢٠١٥) لعام ٣٣، كما مت منح مهلة أخرى بالقرار (زيادة رأس املال أسهملبيع باقي  ٢٠١٤عام ية حىت 
  كانون  ٣١إ.م القاضي مبنح مهلة أخرى لغاية  -/ص ١١٨٩صدر القرار رقم  ٢٠١٥كانون األول   ٣٠بتاريخ  .٢٠١٥األول 

اية عام ٢٠١٦كانون األول   ٢٨ ، ويف تاريخ٢٠١٦ول األ /م، ومت ١٧٥بناًء على القرار الصادر رقم  ٢٠١٧، مت منح املصرف مهلة إضافية حىت 
  .٢٠١٧بيع ما تبقى من أسهم زيادة رأس املال خالل الربع األول من عام 

  .٢٠١٧كانون الثاين   ٢٤بتاريخ  أمت فرنسبنك سورية بيع كامل األسهم الفائضة عن عملية زيادة رأس املال

حزيران  ٣٠ لرية سورية بتاريخ ٣٣٧سورية مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية، وقد بلغ سعر اإلغالق للسهم يف السوق  –إن أسهم فرنسبك 
٢٠١٩.  

 .٢٠١٩ حزيران ٣٠املنتهية يفأشهر  ستةة الاملالية املرحلية املوجزة لفرت  املعلومات على ٢٠١٩متوز  ١٨ يفيف جلسته املنعقدة  اإلدارة جملسوافق 
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  تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   -٢

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة .١

بسبب تأجيل  يف سوريةاملتبعة وفقًا للسياسات احملاسبية  ٢٠١٨كانون األول   ٣١بإعداد البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف قام املصرف 
، وذلك وفقًا لقرار جملس احملاسبة والتدقيق يف سورية يف جلسته رقم ٢٠١٩كانون الثاين   ١) لغاية ٩تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

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

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

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

  "األدوات المالية" ٩المعيار الدولي التقارير المالية رقم   .١،١

، حيث كان تاريخ التطبيق ٢٠١٤يف متوز الصادر عن اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة  ٩اعتمد املصرف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
األدوات املالية  ٧. اعتمد املصرف التعديالت املرتبطة باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم ٢٠١٨كانون الثاين   ١املبدئي هلذا املعيار يف 

  .٢٠١٨"اإلفصاحات" واليت مت تطبيقها على اإلفصاحات للعام 

  متطلبات جديدة خبصوص: ٩لية رقم يقدم املعيار الدويل للتقارير املا

  .تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية  -أ

  .تدين قيمة املوجودات املالية  -ب

  سياسة التحوط العامة.  -ج

  تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية:  أ)

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

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

ا ضمن منوذج أعمال يتم حتقيق هدفه من خالل حتصيل التدفقات  تقاس بالقيمة املطفأة - أدوات الدين اليت يتم االحتفاظ 
قات نقدية تعد فقط دفعات من املبلغ النقدية التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل املايل يف تواريخ حمددة، تدف

  األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم.

ا ضمن منوذج )FVTOCI(اآلخر تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  - ، أدوات الدين اليت يتم االحتفاظ 
عن الشروط التعاقدية  لية، وينشأأعمال يتم حتقيق هدفه من خالل حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول املا

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

  .)FVTPL(خرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة كافة أدوات الدين وحقوق امللكية األ  قياسيتم  -
  م باختيارات ال رجوع عنها، عند اإلثبات / االعرتاف األويل ألصل مايل.قو يميكن للمصرف أن  -
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عرض ضمن الدخل الشامل اآلخر التغريات الالحقة يف القيمة العادلة ي تار، بشكل الرجوع عنه أنخيميكن للمصرف أن  -
ا للمتاجرة أو ال متثل ا من قبل/  لالستثمارات يف أدوات حقوق ملكية غري حمتفظ  الشاري يف عملية اندماج  معرتف 

  أعمال.
ضمن األدوات املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  يصنفتار، بشكل ال رجوع عنه، أن خيميكن للمصرف أن  -

اخلسائر، أدوات دين ينطبق عليها شروط القياس بالقيمة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذا كان 
  احملاسيب. طابقر يزيل أو يقلص بشكل جوهري عدم التهذا اخليا

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يعاد تصنيف األرباح أو  ةعندما يتم إلغاء إثبات أدوات دين مقاس -
ا سابقًا ضمن الدخل الشامل اآلخر، من حقوق امللكية إىل األرباح أو اخلسائر  على أنه تعديل اخلسائر اجملمعة، املعرتف 

إعادة تصنيف. أما يف حال مت إلغاء تثبيت أدوات حقوق ملكية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 
ا سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر، إىل األ رباحيتم حتويل األ   املدورة. رباحأو اخلسائر اجملمعة املعرتف 

دوات الدين املقاسة بالقيمة املطفأة أو القيمة ألائر االئتمانية املتوقعة بالنسبة قوم املصرف بتخصيص مؤونة مقابل اخلسي -
  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (الفقرة ب أدناه)

  إن األثر على تصنيف املوجودات املالية وقيمتها الدفرتية، موضح يف الفقرة "د" أدناه. -

  تدين قيمة املوجودات املالية:  ب)
بنموذج "اخلسارة االئتمانية  ٣٩منوذج "اخلسارة املتكبدة" ضمن معيار احملاسبة الدويل رقم  ٩يار الدويل للتقارير املالية رقم يستبدل املع

 االعرتاف باخلسائر االئتمانية املتوقعة والتغريات يف هذه اخلسائر االئتمانية املتوقعة ٩املتوقعة". يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
اية كل فرتة مالية من أجل إظهار أثر التغريات يف األخطار االئتمانية من تاريخ االعرتاف األساسي للموجودات املالية، أي أنه مل  يف 

  يعد من الضروري انتظار حدث من أجل االعرتاف باخلسائر االئتمانية.
تم قياسها بالكلفة املطفأة (تشمل أدوات الدين املقاسة بالقيمة ينطبق منوذج اخنفاض القيمة اجلديد على مجيع املوجودات املالية اليت ي

  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر). كما ينطبق هذا النموذج على بعض التزامات الدين وعقود الضمان املايل.
  عتمد املصرف لقياس تدين قيمة املوجودات املالية على تصنيفها ضمن إحدى املراحل الثالث كما يلي:ي
شهراً. تتضمن األدوات املالية اليت مل تشهد زيادة جوهرية باملخاطر االئتمانية من  ١٢: خسارة ائتمانية متوقعة ملدة لمرحلة األولىا

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

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

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

: خسارة ائتمانية متوقعة على مدى احلياة. تتضمن األدوات املالية ذات داللة موضوعية على تدين قيمتها بنهاية الفرتة المرحلة الثالثة
  املالية. 
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  عة على مدى حياة األصل املايل.يتم احتساب اخلسائر االئتمانية املتوق

، على قيم املوجودات املالية وحقوق امللكية، مفصل يف ٩إن أثر تطبيق منوذج تدين القيمة حسب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  الفقرة "د" أدناه.

  :العامة سياسة التحوط  ج)

ديدة للتحوط واليت توازن سياسة التحوط مع سياسة إدارة املخاطر. ال ، قواعد حماسبية ج٩رقم يتضمن املعيار الدويل للتقارير املالية 
بصدد العمل على  IASBجملس املعايري احملاسبية الدولية سياسة التحوط الكلي، حيث أن  ٩يغطي املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

ذا اخلصوص.   مشروع مستقل 

  شركات احلق بتأجيل تطبيق متطلبات سياسة التحوط حسب املعيار الدويل للتقارير املاليةال ٩الدويل للتقارير املالية رقم  املعيارمينح 
. قرر املصرف العمل باملتطلبات اجلديدة للتحوط حسب املعيار ٣٩واالستمرار بالعمل مبتطلبات املعيار الدويل للمحاسبة رقم  ٩رقم 

  .٩الدويل للتقارير املالية رقم 

  .للمصرفاملرحلية املوجزة  املالية املعلوماتبات اجلديدة أي أثر على مل يكن لتطبيق هذه املتطل

  االنتقال:  د)

  بأثر رجعي، باستثناء املذكورة أدناه: ٩مت تطبيق التغريات بالسياسات احملاسبية الناجتة عن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

يف الرصيد االفتتاحي  ٩املالية الناجتة عن تطبيق املعيار الدويل رقم مت قيد الفروقات يف القيم الدفرتية لألصول وااللتزامات  -
 .٢٠١٨كانون الثاين   ١لألرباح املدورة كما يف 

  اعتمد املصرف على وقائع معروفة بتاريخ التطبيق األساسي، للقيام بالتقديرات التالية: -

  املايل.صل منوذج األعمال الذي حيتفظ باألحتديد  

  ا للمتاجرة ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة االستثمار  بعضتصنيف ات بأدوات حقوق ملكية غري حمتفظ 
  .)FVTOCI(من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ن املخاطر االئتمانية لألصل أألداة الدين خطر ائتماين متدين، اعترب املصرف  التطبيق األويل، ويف حال كان بتاريخ
 تاريخ االعرتاف األويل باألصل.املايل، مل تزداد بشكل كبري من 
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  المعيار الدولي التصنيف حسب            المعيار المحاسبة التصنيف حسب    
   ٩للتقارير المالية رقم             ٣٩الدولي للتقارير المالية رقم     
    ٢٠١٨كانون الثاني   ١كما في       القياس      ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما في     
    القيمة      لمتوقعةاالئتمانية االخسائر       القيمة    

  الموجودات  
    ٤٧,٦١٢,١٣٠,٩٠٢  )  ٢٧,٢٧٢,٨٠٦(    ٤٧,٦٣٩,٤٠٣,٧٠٨ أرصدة لدى مصارف

    ٢١,١٧٧,٤٨٤,٤٤٢      ٣٩,٦١٢,٣٧٨    ٢١,١٣٧,٨٧٢,٠٦٤  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
    ٥,٥٤١,٠٩٧,٦٦٥  )    ٤,٦٣١,٣٥٨(    ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣  موجودات مالية بالكلفة املطفأة

   ١,٦٦٠,٧٠٩,٧٣٨  )    ٥٥٢,٩٨٧(    ١,٦٦١,٢٦٢,٧٢٥  ى أخر موجودات 
    ٣,٠٨٩,٢٩٦,٣٧٩  )    ٦٥٢,٥٢٤(    ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  المطلوبات  
      ١٠,٦٤٩,٧٧٤      ٦,٥٠٢,٧٠٣      ٤,١٤٧,٠٧١ متنوعة خمصصات

، مقارنة مع ٩ئتمانية املتوقعة للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم إن األثر على خمصص التدين يف القيمة احملتسب وفق متطلبات منوذج اخلسائر اال
  لرية سورية موزعة كما يلي: ٧٦١,٢٨٤,٢٨١هو  ٢٠١٨كانون الثاين   ١كما يف   ٣٩متطلبات املعيار الدويل للمحاسبة رقم 

    ليرة سورية      
    ٢٧,٢٧٢,٨٠٦  أرصدة لدى مصارف

    ٧٢١,٦٧١,٩٠٣  خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة
    ٤,٦٣١,٣٥٨  موجودات مالية بالكلفة املطفأة

      ٥٥٢,٩٨٧  موجودات أخرى 
      ٦٥٢,٥٢٤  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٦,٥٠٢,٧٠٣  خمصصات متنوعة

    ٧٦١,٢٨٤,٢٨١    

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

    ليرة سورية      
      ٢,٩٤٩,٠٣٤,٤١٨    ايل خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعةإمج  
  )  ٧٦١,٢٨٤,٢٨١(  املبالغ احملولة من خمصصات خسائر التدين احملتسبة على اخلسارة اجلماعية  

      ٢,١٨٧,٧٥٠,١٣٧    
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  هو كالتايل: ٢٠١٨كانون األول   ٣١إن األثر على على البيانات املالية املنشورة كما يف 
    ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في           
    بعد التعديل          التعديالت          قبل التعديل          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  املوجودات
    ٣١,٤٥٢,٣٨٨,٨٢٦    )  ٨,٠٥٩,٩٠٤(      ٣١,٤٦٠,٤٤٨,٧٣٠   لدى مصارف أرصدة

     ٣,٦٥٨,٧٨٧,٣٢٩    )  ١,٤٠٠,٩٥٨(      ٣,٦٦٠,١٨٨,٢٨٧    إيداعات لدى مصارف

      ٢٧,١٩٢,٤٠٧,٥٩٢        ١٩٩,٨٦٣,٧٠٠        ٢٦,٩٩٢,٥٤٣,٨٩٢    ئتمانية املباشرةصايف التسهيالت اال
  ١٦,٦٦٩,٤١٦,٨٤٣    )  ١٦١,٣٣٥,٣٢٦(      ١٦,٨٣٠,٧٥٢,١٦٩    موجودات مالية بالكلفة املطفأة

    ٢,١٨٨,٠١٠,٥٥٥    )  ٢,٠١١,٥٨٤(      ٢,١٩٠,٠٢٢,١٣٩    موجودات أخرى 
    ٣,٠٨٩,٢٩٦,٣٧٩    )    ٦٥٢,٥٢٤(      ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  ملطلوباتا

      ٣٣,١٩٥,٥٨٥        ٢٦,٤٠٣,٤٠٤        ٦,٧٩٢,١٨١    خمصصات متنوعة

  "اإليراد من العقود مع العمالء" ١٥رقم ر الدولي للتقارير المالية االمعي  .٢،١
) ٢٠١٦ان اإليراد من العقود مع العمالء (املعدل يف نيس ١٥قام املصرف يف السنة احلالية بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

منوذجًا من مخس خطوات  ١٥. أدخل املعيار الدويل رقم ٢٠١٨كانون الثاين   ١والساري املفعول للفرتات اليت تبدأ كما يف أو بعد 
  لالعرتاف باإليراد.

 جزة للمصرف.املرحلية املو  املاليةمل يكن له أي أثر على املعلومات  ١٥أن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  املصرفقدر 

 "عقود اإليجار" ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   .٣،١
منوذجاً شامًال لتحديد عقود اإلجيار واملعاجلة احملاسبية هلذه العقود يف البيانات املالية للمؤجر  ١٦يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

والتفسريات املتعلقة به عندما يصبح ساري  ١٧مكان معيار احملاسبة الدويل رقم  ١٦رقم واملستأجر. حيل املعيار الدويل للتقارير املالية 
  .٢٠١٩كانون الثاين   ١املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ كما يف أو بعد 

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

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

  أثر التعريف الجديد لعقود اإليجار:

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

  . ٢٠١٩كانون الثاين   ١د اإلجيار املعقودة أو املعدلة قبل ) سيستمر العمل به لعقو IFRIC4( تفسري التقارير املالية الدولية
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بني عقود اإلجيار  ١٦إن التغريات يف تعريف عقود اإلجيار، ترتبط بشكل رئيسي مببدأ السيطرة. مييز املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  تكون السيطرة بيد املستأجر إذا كان للمستأجر: وعقود اخلدمات وفق ما إذا كان استخدام األصل احملدد خاضع لسيطرة املستأجر.

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

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

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

  أثر السياسات المحاسبية للمستأجر

  يجارات التشغيليةاإل
، املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار املصنفة سابقًا كتشغيلية وفقًا ملعيار احملاسبة الدويل رقم ١٦سيغري املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

  ، واليت كانت تظهر كبنود خارج امليزانية.١٧

  ناء ما ذكر يف الفقرات الالحقة، سيقوم املصرف:بتاريخ التطبيق األويل للمعيار الدويل للتقارير املالية، وباستث
املرحلية املوجزة، تعادل القيمة احلالية  املاليةباالعرتاف حبق االستخدام ألصول ومستحقات مالية مقابلة يف املعلومات  -

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

 وذلك يف بيان التدفقات النقدية املوحد املرحلي املوجز.

مة حق استخدام األصل وااللتزامات املالية املرتتبة، بينما كان معيار سيتم االعرتاف باحلوافز (مثًال فرتة إجيار جمانية) كجزء من قي
ا بطريقة القسط الثابت وختفيضها من مصاريف اإلجيار. ١٧احملاسبة الدويل رقم    ينص على االعرتاف 

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

شهر أو أقل)، وعقود إجيار األصول ذات القيمة املتدنية (مثال الكمبيوترات  ١٢أما بالنسبة لعقود اإلجيار القصرية األجل (
وم املصرف باالعرتاف مبصروف إجيار بإتباع طريقة القسط الثابت، حسب ما يسمح به املعيار الشخصية وأثاث املكتب)، سيق

  .١٦الدويل للتقارير املالية رقم 
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  إن احلركة على حقوق استخدام األصول املستأجرة والتزامات عقود التأجري خالل الفرتة كانت كما يلي:
  حقوق استخدام األصول          
    زامات عقود األجارالت          المستأجرة          
  ل.س.          ل.س.          

    -          ١,٠٥٤,٦٠٧,٩٠٨    ٢٠١٩كانون الثاين   ١رصيد 
    -      )  ١٣٠,٤٢١,٠١٨(  االستهالك خالل الفرتة

   -          ٩٢٤,١٨٦,٨٩٠    ٢٠١٩حزيران  ٣٠ رصيد

  
   السياسات المحاسبية  -٣

  إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية

  اسبية املطبقة هي مذكورة أدناه. إن أهم السياسات احمل
املتعلق بالتقارير املالية املرحلية ووفقًا للقوانني املصرفية السورية  ٣٤املرحلية املوجزة املرفقة وفقًا ملعيار احملاسبة الدويل رقم  املاليةمت إعداد املعلومات 

  النافذة وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف.
لفرتة الستة كما أن نتائج أعمال املصرف   ،ملرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للبيانات املالية السنويةا املاليةإن املعلومات 

  .٢٠١٩كانون األول   ٣١(غري مدققة) ال متثل بالضرورة مؤشراً على النتائج املتوقعة للسنة املنتهية يف  ٢٠١٩حزيران  ٣٠أشهر املنتهية يف 
املوجودات املالية ومشتقات األدوات املالية اليت يتم تقييمها على  بعض وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء املرحلية املوجزة املاليةعداد املعلومات مت إ

  املرحلية املوجزة.  املاليةأساس القيمة العادلة بتاريخ املعلومات 
مبوجب ترتيب تقريبـي تبعاً  املرحلية املوجزة املاليةب طبيعـة كل منها وجـرى تبويبها يف املعلومات مت تصنيف احلسـابات يف املوجودات واملطلـوبات حس

  لسيولتها النسبية.

  باللرية السورية (ل.س.)، وهي العملة التشغيلية للمصرف، وعملة االقتصاد. املرحلية املوجزة املاليةتظهر املعلومات 

  العمالت األجنبية  )أ(
(عمـالت أجنبيـة) يـتم تسـجيلها علـى أسـاس أسـعار القطـع السـائدة بتـواريخ املرحليـة املـوجزة  املاليـة علومـاتعمـالت غـري عملـة إعـداد املإن العمليات ب

 لوضـع املـايلالعمليات. بتاريخ كل بيان وضع مايل يتم إعـادة حتويـل البنـود املاليـة بـالعمالت األجنبيـة علـى أسـاس أسـعار القطـع السـائدة بتـاريخ بيـان ا
كمـا يف  لـرية سـورية للـدوالر األمريكـي ٤٣٦(مقابـل  (غـري مدققـة) ٢٠١٩حزيـران  ٣٠ كمـا يف  لرية سورية للدوالر األمريكي ٤٣٦حيث بلغ  املوحد
ســعار القطـــع أن البنــود غـــري املاليــة بـــالعمالت األجنبيــة املســـجلة علــى أســـاس القيمــة العادلـــة يعــاد حتويلهـــا علــى أســـاس إ. )٢٠١٨كــانون األول   ٣١

ال يعــاد  أجنبيــةن البنــود غــري املاليــة الــيت جــرى تقييمهــا علــى أســاس الكلفــة التارخييــة بعملــة إالســائدة يف التــاريخ الــذي مت فيــه حتديــد القيمــة العادلــة. 
  حتويلها.
بقصـد التحـّوط ملخـاطر حمـددة  فروقات القطع يف األرباح أو اخلسـائر يف الفـرتة الـيت نشـأت فيهـا، باسـتثناء فروقـات القطـع علـى العمليـات املنفـذة تقيد

مدينـة مطلوبـة مـن أو دائنـة متوجبـة إىل نشـاط أجنـيب مـن غـري املقـرر أو املتوقـع تسـديدها  بعمالت أجنبية وفروقات القطع على بنـود مالية متثل أرصـدة
ومــن مث تقيــد يف الــدخل عنــد  ،لكيــةظهارهــا يف حســاب فـــروقات حتويــل عمــالت أجنبيــة ضــمن حقــوق املإيــتم تســجيلها يف الــدخل الشــامل اآلخــر و 

  التفرغ عن صايف املسامهة.
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  األدوات املالية  )ب(
 .يف األحكام التعاقدية لألداة صبح املصرف طرفاً ياملايل للمصرف عندما  بيان الوضعيُعرتف باملوجودات واملطلوبات املالية يف 

ـا مبـدئياً  عادلـة. كمـا ُتضـاف تكـاليف املعـامالت املتعلقـة مباشـرة باقتنـاء أو إصـدار املوجـودات بالقيمـة ال تُقاس املوجودات واملطلوبات املاليـة املعـرتف 
) إىل القيمــة العادلــة للموجــودات األربــاح أو اخلســائراملاليــة واملطلوبــات املاليــة (خبــالف املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

رح منها، حسب اإلقتضاء، عند اإلعرتاف األويل. كما تُثبت تكاليف املعاملة املتعلقة مباشرة باقتناء موجودات ماليـة املالية أو املطلوبات املالية، أو تط
  .مباشرة يف الربح أو اخلسارة ئرأو اخلسا ألرباحأو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل ا

  :عاجل هذا الفرق حماسبياً على النحو التايليويل، فإن املصرف إذا كان سعر املعاملة خيتلف عن القيمة العادلة عند اإلعرتاف األ
إذا مت إثبات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات أو مطلوبات متماثلة أو بناًء على أسلوب تقييم يستخدم فقط  •

اليوم منذ األويل (أي ربح أو خسارة بيانات من أسواق ميكن مالحظتها، فإنه يُعرتف بالفرق يف الربح أو اخلسارة عند اإلعرتاف 
 األول)؛

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

، فقــط إىل احلــد الــذي ينشــأ فيــه عــن تغيــري يف منطقــيالــربح أو اخلســارة املؤجلــة إىل الــربح أو اخلســارة علــى أســاس  تســجيلعــرتاف األويل، يــتم بعــد اال
  .عامل (مبا يف ذلك الوقت) يأخذه املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعري األصل أو اإللتزام

  املوجودات املالية
ا يف تاريخ املتاجرة حيث يكون شـراء أو بيـع أحـد األصـول املاليـة مبوجـب عقـد تتطلـب شـروطه تسـليم األصـل  تُثبت مجيع املوجودات املالية ويعرتف 

وجــودات املاليــة املــايل ضــمن اإلطــار الــزمين احملــدد مــن الســوق املعــين، ويقــاس مبــدئياً بالقيمــة العادلــة باإلضــافة إىل تكــاليف املعاملــة، باســتثناء تلــك امل
. كما تُثبت تكاليف املعـامالت املتعلقـة مباشـرة باقتنـاء موجـودات ماليـة )FVTPL(العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر  املصنفة على أساس القيمة

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

ــا والــيت تقــع ضــمن نطــاق املعيــار  الحقــاً بالكلفــة املطفــأة أو القيمــة  ٩رقــم الــدويل إلعــداد التقــارير املاليــة جيــب قيــاس مجيــع املوجــودات املاليــة املعــرتف 
 :ديدالعادلة على أساس منوذج أعمال املنشأة إلدارة األصول املالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية. وعلى وجه التح

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

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

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

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

الدخل  يف ،)IFRS 3( ٣الدويل للتقارير املالية رقم  حوذ يف جمموعة األعمال اليت ينطبق عليها املعيارستإلعتبار حمتمل معرتف به من امل
 الشامل اآلخر؛ و
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القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  وافق مع الكلفة املطفأة أو معايريجيوز للمصرف تعيني أداة دين غري قابلة لإللغاء تت •
)FVTOCI(   خلسارة إذا أدى ذلك إىل إزالة عدم التطابق احملاسيب أو تقليله بشكل  اتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو يكما

 .كبري (يشار إليه خبيار القيمة العادلة)

 كلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأدوات الدين بال  )ج(

لتصـنيف األصـل املـايل. كمـا حيـدد املصـرف منـاذج العمـل علـى مسـتوى يعكـس كيفيـة إدارة  أساسـياً  يعترب تقييم مناذج العمل إلدارة األصول املاليـة أمـراً 
وذج العمل اخلاص باملصرف على نوايـا اإلدارة فيمـا يتعلـق بـأداة فرديـة، وبالتـايل لتحقيق هدف أعمال معني. ال يعتمد من جمموعات األصول املالية معاً 

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

ليد التـدفقات النقديـة. حتـدد لدى املصرف أكثر من منوذج أعمال واحد إلدارة أدواته املالية اليت تعكس كيفية إدارة املصرف ألصوله املالية من أجل تو 
 .مناذج أعمال املصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول املالية أو كليهما

ح / اخلسـارة املرتاكمـة املعـرتف ، يُعـاد تصـنيف الـرب(FVTOCI)  عندما ُتستبعد أداة الدين املقاسة بالقيمة العادلـة مـن خـالل الـدخل الشـامل اآلخـر
علـى  ةمـن حقـوق امللكيـة إىل الـربح أو اخلسـارة. وعلـى النقـيض مـن ذلـك، وخبصـوص االسـتثمار يف األسـهم املعينـ ا سابقاً يف الدخل الشامل اآلخـر

ا مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الـدخل الشـامل اآلخـر، ال يعـاد تصـنيف الـربح / اخلسـارة املرتاكمـة ا ـا سـابقاً يف الـدخل الشـامل اآلخـرأ  ملعـرتف 
  .إىل الربح أو اخلسارة ولكن حتول ضمن حقوق امللكية الحقاً 

  .ختضع أدوات الدين اليت تقاس الحقاً بالكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للتدين

القيمـة العادلـة مـن  العادلـة وكـذلك حـدد أدوات الـدين الـيت تفـي بالكلفـة املطفـأة أو معـايري يف فرتة التقرير احلالية والسابقة، طبق املصرف خيار القيمـة
  .)FVTPL( ئرأو اخلسا رباحاأل كما مت قياسها بالقيمة العادلة من خالل  )FVTOCI(خالل الدخل الشامل اآلخر 

 رئأو اخلسا رباحاملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األ

 :هي )FVTPL( ئرأو اخلسا رباحالية بالقيمة العادلة من خالل األاملوجودات امل

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

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

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

  يف الربح أو اخلسارة. لقياسدة اعاإ ناجتة عن خسائرح أو باأر بأية عرتافالامع ، لةدلعاا بالقيمة تقاس هذه املوجودات
 :يفإعادة التصن

. تسري متطلبات التصنيف والقياس املالية املتأثرة املوجودات تصنيف، فإنه يعاد مبوجودات ماليةتفظ مبوجبه املصرف حيي الذ تغري منوذج األعمالإذا 
مال والذي ينتج عنه إعادة اليت تعقب التغيري يف منوذج األع من اليوم األول من فرتة التقرير األويل اً املتعلقة بالفئة اجلديدة بأثر مستقبلي اعتبار 

  لمصرف. لتصنيف األصول املالية 
  تدين قيمة املوجودات املالية:

 خمصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة على األدوات املالية التالية اليت مل تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر:يستدرك املصرف 

 .القروض والسلف للبنوك •

 ة للعمالء.قروض ودفعات مقدم •

 مدينون مبوجب قبوالت. •
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 أوراق استثمار الديون. •

 التزامات القروض الصادرة.  •

 .عقود الضمان املايل الصادرة •

 .ال يتم إثبات خسارة تدين القيمة يف استثمارات األسهم

خسـائر اإلئتمـان  شـكل منفصـل أدنـاه)، جيـب قيـاسعتبارهـا با(اليت يتم  (POCI) باستثناء املوجودات املالية املشرتاة أو الناشئة ذات التدين االئتماين
  :من خالل خمصص خسارة مببلغ مساوي املتوقعة

مدى احلياة الناجتة عن تلك األحداث االفرتاضية على األدوات  خسارة إئتمانية متوقعة شهراً، أي ١٢خسارة إئتمانية متوقعة ملدة  •
 ) ؛ أو١إلبالغ، (يشار إليها يف املرحلة بعد تاريخ ا شهراً  ١٢املالية اليت ميكن حتقيقها يف غضون 

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

ئتمانية املتوقعة على مدى احلياة لألداة املالية إذا زادت خماطر االئتمان على تلك األداة املالية بشكل كبري منـذ خسارة للخسارة اإل تكوين مؤونةجيب 
 . شهراً  ١٢اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة ملدة  مببلغ يعادل اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة االعرتاف األويل. وخبصوص مجيع األدوات املالية األخرى، تقاس

ــا القيمــة احلاليــة للفــرق بــني التــدفقات ســائر اإلئتمانيــة املتوقعــة هــي تقــدير مــرجح باالاخلإن  حتماليــة للقيمــة احلاليــة خلســائر االئتمــان، وتقــاس علــى أ
مسـتقبلية، توقـع املصـرف تلقيهـا والـيت تنشـأ مـن تـرجيح عـدة سـيناريوهات اقتصـادية يالنقدية املستحقة للمصرف مبوجب العقد والتدفقات النقدية اليت 

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

 يها يف حالة السحب من القرض ؛ وتوقع املصرف تلقياملستحقة للمصرف إذا قام املقرتض بسحب القرض والتدفقات النقدية اليت 

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

علـى أسـاس فـردي، أو علـى أسـاس مجـاعي حملـافظ القـروض الـيت تتقاسـم خصـائص خمـاطر اقتصـادية مماثلـة.  املتوقعـة يقيس املصـرف اخلسـارة اإلئتمانيـة
ظر عمـا إذا  ويستند قياس بدل اخلسارة إىل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة لألصل باستخدام سعر الفائدة الفعال األصلي لألصل، بصرف الن

  .ي أو على أساس مجاعيكان يُقاس على أساس فرد

 :ئتمانياً ااملوجودات املالية املتدنية 

. للموجــودات املاليــةإئتمانيــاً عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر لــه تــأثري ضــار علــى التــدفقات النقديــة املســتقبلية املقــدرة  ةاملاليــ وجــوداتحيصــل "التــدين" يف امل
. تشـــمل األدلـــة علـــى التـــدين االئتمـــاين بيانـــات ميكـــن مالحظتهـــا حـــول ٣ملرحلـــة ويشـــار إىل املوجـــودات املاليـــة ذات التـــدين اإلئتمـــاين كموجـــودات ا

 :األحداث التالية

 صعوبة مالية كبرية للمقرتض أو املصدر ؛ أو •

 خرق للعقد مثل احلدث االفرتاضي أو املتأخر ؛ أو •

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

 اختفاء سوق نشط لألوراق املالية بسبب الصعوبات املالية ؛ أو •

 .شراء أصل مايل بسعر خمفض ختفيضاً كبرياً يعكس خسائر االئتمان املتكبدة •
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إىل موجـودات  ةاألصـول املاليـ ولوبـدًال مـن ذلـك، قـد يتسـبب التـأثري املشـرتك لعـدة أحـداث يف حتـ، حتديد حدث منفـرد يقوم املصرف ويف حال تعذر
 املطفـأة بالكلفـة ةاملقاسـ املوجـودات املاليـة اليت متثـل لدينقد حصل تدين إئتماين ألدوات ا نکاإذا ما يقوم املصرف بتقييم . ذات قيمة ائتمانية متدنية

الــدين ئتمــاين يف أدوات ان هنــاك تــدين کاإذا ما  لتقيــيم. تقريــر كــل تــاريخفي  (FVTOCI) ل الــدخل الشــامل اآلخــرخال مــنلة دلعاا القيمــةأو 
  .زيادة التمويلعلی  ملقرتضاعائدات السندات والتصنيف االئتماين وقدرة  عوامل مثلوالعائدة للشركات، يعترب املصرف  السيادية

 :I(POC(املوجودات املالية املشرتاة أو املنشأة املتدنية إئتمانياً 

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

  . الربح أو اخلسارة. يؤدي التغيري اإلجيايب ملثل هذه األصول إىل حتقيق مكاسب تدين القيمةكمخصص خسارة، وتستدرك أي تغيريات يف
  :التخلف عن السداد

ياس قيمة يُعترب تعريف التخلف عن السداد أمرًا يف غاية األمهية عند حتديد اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة. يستخدم تعريف التخلف عن السداد يف ق
شهرًا أو ملدى احلياة، ألن التخلف  ١٢ملدة  ة املتوقعة ويف حتديد ما إذا كان خمصص اخلسارة يستند إىل اخلسارة اإلئتمانية املتوقعةاخلسارة اإلئتماني

وحتديد  اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة اليت تؤثر على كل من قياس ؛) Probability of Default(عن السداد هو أحد مكونات نسبة احتمال التعثر 
  .زيادة الكبرية يف خماطر االئتمانال

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

لسداد بشكل مناسب ليعكس اخلصائص املختلفة ألنواع خمتلفة من األصول. وتعترب السحوبات على تسهيالت ُيصمم تعريف التخلف عن ا
 .ائتمانية مستحقة الدفع مبجرد إنتهاك العميل حداً حمدداً أو مت إعالمه حبد أصغر من املبلغ احلايل غري املسدد

ه االئتماين، يأخذ املصرف يف احلسبان املؤشرات النوعية والكمية. وتعتمد املعلومات عند تقييم ما إذا كان من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزام
قراض اليت تقييم على نوع األصل، وعلى سبيل املثال يف اإلقراض املؤسسي، فإن املؤشر النوعي املستخدم هو خرق العهود، وهو أمر غري مناسب لإل

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

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

خلسارة هناك زيادة كبرية يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف األويل. إذا كانت هناك زيادة كبرية يف خماطر االئتمان، فإن املصرف يقيس خمصصات ا
 .شهراً  ١٢سارة اإلئتمانية املتوقعة مدى احلياة بدًال من على أساس اخل

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

عتبار كًال من االستحقاق املتبقية يف تاريخ التقرير احلايل عندما مت االعرتاف باألداة املالية ألول مرة. عند إجراء هذا التقييم، يأخذ املصرف باال
ة وقابلة للدعم، مبا يف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة أو جهد ال مربر له، املعلومات الكمية والنوعية اليت تكون معقول

  بناًء على اخلربة التارخيية للمصرف وتقييم اخلبري اإلئتماين مبا يف ذلك املعلومات املستقبلية.
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 :املالية وجوداتتعديل واستبعاد امل

أو تُعدل بطريقة  للموجودات املاليةعند إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية اليت حتكم التدفقات النقدية  ملاليةاملوجودات احيدث التعديل يف 
يف تاريخ  أخرى بني االعرتاف األويل واستحقاق األصل املايل. يؤثر التعديل على مبلغ و/أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سواء على الفور أو

افة لذلك، سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القائمة لقرض قائم تعديًال حىت إذا مل تؤثر هذه املواثيق اجلديدة أو املعدلة بعد على مستقبلي. باإلض
 يف زيادة على ما إذا كان امليثاق مستوفياً أم ال ( على سبيل املثال التغيري التدفقات النقدية على الفور ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية اعتماداً 

  .معدل الفائدة الذي ينشأ عندما يتم خرق املواثيق)
لسياسة املصرف، يؤدي التعديل إىل عدم  اً عرتاف. ووفققيم املصرف ما إذا كان هذا التعديل يؤدي إىل إلغاء االي، املوجودات املاليةعند تعديل 

  االعرتاف عندما ينتج عنه اختالف كبري يف الشروط. 
اف باألصل املايل فقط عندما تنتهي صالحية احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية لألصل (مبا يف ذلك انتهاء الصالحية الناجتة عرت يلغي املصرف اال

ملصرف أو عن التعديل مع شروط خمتلفة إىل حد كبري)، أو عندما حيول األصل املايل وكافة خماطر ومزايا ملكية األصل إىل كيان آخر. إذا مل حيول ا
ا يف األصل  تفظحي بكافة خماطر ومزايا امللكية بشكل جوهري واستمر يف السيطرة على املوجودات احملولة، فإن املصرف يعرتف حبصته احملتفظ 

إلعرتاف ضطر لدفعها. إذا احتفظ املصرف بكافة خماطر ومزايا ملكية األصل املايل احملول، فإن املصرف يستمر يف ايوااللتزام املرتبط باملبالغ اليت قد 
 .قرتاض مضمون للعائدات املستلمةاب قر أيضاً يباألصل املايل و 

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

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

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

موع لقيم العادلة النسبية لتلك األجزاء يف تاريخ التحويل. يتم إثبات الفرق بني القيمة الدفرتية املخصصة للجزء الذي مل يعد معرتف به وجمأساس ا
ا يف الدخل الشامل اآلخر يف الربح أو ا سارة. خلاإلعتبار املستلم للجزء الذي مل يعد معرتف به وأي أرباح / خسائر تراكمية ُخصصت له واعرتف 

ا يف الدخل الشامل اآلخر بني اجلزء الذي ما يزال يعرتف به واجلزء الذي مل يعد يُعرتف به ايتم توزيع  على ألرباح / اخلسائر املرتاكمة اليت اعرتف 
ة من خالل الدخل الشامل أساس القيم العادلة النسبية لتلك األجزاء. ال ينطبق هذا على االستثمارات يف األسهم احملددة كمقاسة بالقيمة العادل

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

 :الشطب

و يف جزء منها). هذه يتم شطب القروض وأوراق الدين عندما ال يكون لدى املصرف توقعات معقولة السرتداد املوجودات املالية (إما يف جمملها أ
ال يوجد لدى املقرتض أصول أو مصادر دخل قد تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املبالغ اخلاضعة للشطب.  ههي احلالة عندما يقرر املصرف بأن

م املدينة املستحقة على يف حال قام املصرف باالستعانة بالقوانني والتعليمات النافذة حملاولة اسرتداد الذمميثل الشطب حدث إلغاء اإلعرتاف، 
  املوجودات املالية املشطوبة فإنه يتم قيدها يف بيان الدخل عند اسرتدادها.
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 :املايل الوضعيف بيان  عرض خمصص اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة

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

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

كجزء من مبلغ إعادة التقييم يف التغري املايل حيث أن القيمة الدفرتية هي بالقيمة العادلة. ومع ذلك، يتم تضمني خمصص اخلسارة  
 وراق مالية؛أاملرتاكم يف القيمة العادلة الستثمارات يف 

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

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

 .املسحوب كمخصص

 ية وحقوق امللكيةاملطلوبات املال   )د(

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

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

كون ملزم بتسليم عدد متغري من أدوات حقوق امللكية اخلاصة به، أو عقد املشتقات على حقوق امللكية اخلاصة اليت ييكون املصرف ملزم أو قد 
  .كن تسويتها خبالف تبادل مبلغ حمدد من النقد (أو أصل مايل آخر) لعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة باملصرفسيتم أو مي

 :أدوات حقوق امللكية

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

 أسهم اخلزينة:

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

 :أدوات مركبة

 بشكل منفصل كمطلوبات مالية وحقوق ملكية وفقاً صرف تصنف األجزاء املكونة لألدوات املركبة (مثل األوراق القابلة للتحويل) الصادرة من امل
ل الذي سيتم تسويته من خالل تبديل مبلغ نقدي ملضمون الرتتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزامات املالية وأدوات حقوق امللكية. إن خيار التحوي

 .هو أداة حقوق ملكية صرفثابت أو أصل مايل آخر بعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة بامل

يل. ويف حالة يف تاريخ اإلصدار، تُقدر القيمة العادلة ملكون املطلوبات باستخدام معدل الفائدة السائد يف سوق األدوات املماثلة غري القابلة للتحو 
لفعالة وجود مشتقات غري مضمنة ذات صلة، يتم فصلها أوًال وتسجل باقي املطلوبات املالية على أساس التكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة ا

 .حىت إطفائها عند التحويل أو يف تاريخ استحقاق األداة

  :املطلوبات املالية
  ."" أو "املطلوبات املالية األخرىئرأو اخلسا رباحية "بالقيمة العادلة من خالل األُتصنف املطلوبات املالية إما كمطلوبات مال
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 :املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

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

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

  :عند االعرتاف األويل إذا )FVTPL(بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 
 كان هذا التعيني يلغي أو يقلل بشكل كبري من عدم تناسق القياس أو االعرتاف الذي قد ينشأ خالفاً لذلك ؛ أو •
ها على أساس القيمة ءمن جمموعة موجودات مالية أو مطلوبات مالية أو كليهما، واليت تدار ويقيم أدا اإللتزام املايل ُيشكل جزءاً  كان •

على هذا  إلسرتاتيجية إدارة املخاطر أو االستثمار املوثق للمصرف، وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل املصرف مقدمة داخلياً  العادلة، وفقاً 
 ،س؛ أواألسا

 ٩رقم من عقد حيتوي على مشتق واحد أو أكثر من املشتقات، ويسمح املعيار الدويل للتقارير املالية  اً إذا كان اإللتزام املايل يشكل جزء •
  . )FVTPL(بعقد هجني بالكامل (املركب) ليتم حتديده بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 

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

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

  القيمة العادلة  )و(
أو دفعه لتحويل التزام مبوجب عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يف صل ن القيمـة العادلة هي السعر الذي ميكن احلصول عليه من بيع األإ

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

  .تسعري األصل أو االلتزام يف تاريخ القياس

خذ بعني االعتبار قدرة متشارك يف السوق على انتاج منافع اقتصادية من خالل التوظيفات الفضلى ية باأللغري املاصول لة لألديتم قياس القيمة العا
  .صلم بتوظيفات فضلى لأللألصل أو من خالل بيعه ملتشارك آخر يف السوق الذي قد يقو 

يقوم املصرف باعتماد تقنيات  داة نشطاً ذا مل يكن سوق األإ .دواته املالية املتداولة يف سوق مايل نشطأيقوم املصرف باعتماد أسعار السوق لتقييم 
  .قصى ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبقلقياس القيمة العادلة تأخذ يف االعتبار االستعمال األ

  مستويات التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة : ١٣رقم  عيار الدويل للتقارير املاليةحدد امل
يف األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات املتطابقة اليت ميكن للمنشأة الوصول إليها يف تاريخ سعار املعلنة (غري املعدلة) األ  : ١املستوى   -

  القياس؛ 
علنة املتضمنة يف املستوى األول واليت تعترب ملحوظة لألصل أو التزام إما بشكل مباشر أو غري املدخالت عدا األسعار امل  : ٢املستوى   -

  مباشر؛
  املدخالت غري امللحوظة لألصل أو االلتزام.  : ٣املستوى   -
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. بيان وضع مايليمتها العادلة يف تاريخ كل بالقيمة العادلة يف تاريخ إبرام عقد املشتقات ويعاد قياسها الحقاً إىل ق يتم إثبات املشتقات املالية مبدئياً 
عتمد توقيت يتم إثبات األرباح / اخلسائر الناجتة يف الربح أو اخلسارة على الفور ما مل حتدد املشتقة وتكون فعالة كأداة حتوط، ويف هذه احلالة ي

 االعرتاف يف الربح أو اخلسارة على طبيعة عالقة التحوط. 

 قةاألدوات املالية املشت  )ز(

مايل.  بيان وضعبالقيمة العادلة يف تاريخ إبرام عقد املشتقات ويعاد قياسها الحقاً إىل قيمتها العادلة يف تاريخ كل  يتم إثبات املشتقات املالية مبدئياً 
ة حتوط، ويف هذه احلالة يعتمد على الفور ما مل حتدد املشتقة وتكون فعالة كأدا بيان األرباح أو اخلسائريتم إثبات األرباح / اخلسائر الناجتة يف 

 .على طبيعة عالقة التحوط بيان األرباح أو اخلسائرتوقيت االعرتاف يف 

 :املشتقات املتضمنة

كمشتقات منفصلة عندما ال   األدوات املالية واألخرى أو العقود املتضمنة األخرى ذات املشتقات املتضمنةيتم التعامل مع املشتقات املتضمنة يف 
  :ها وخصائصها مرتبطة بشكل وثيق مبخاطر العقود املضيفةتكون خماطر 

 ال تقاس العقود املضيفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة   
  ٩ليست من ضمن األصول ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم.  

 عقود الضمان املايل  ) ح(

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

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

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

ياسات حتصيل اإليرادات املرتاكم املعرتف به وفقًا لس ربح، مبلغ ال، مطروحًا منه، عندما يكون ذلك مناسباً املبلغ املعرتف به مبدئياً  •
 للمصرف، أيهما أكرب.

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

لعادلة أو حتوطات ُحيدد املصرف بعض املشتقات كأدوات حتوط فيما يتعلق مبخاطر العمالت األجنبية وخماطر سعر الفائدة يف حتوطات القيمة ا
األجنيب التدفقات النقدية أو حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية حسب االقتضاء. كما يتم احملاسبة عن حتوطات خماطر الصرف 

الفائدة.  كتحوطات للتدفق النقدي. ال يطبق املصرف حماسبة التحوط للقيمة العادلة على حتوطات حمفظة خماطر سعرصرف  التزامات امل على
يطبق قواعد ، أي أن املصرف ٣٩ قواعد حماسبة التحوط باستخدام معيار احملاسبة الدويل رقم ملواصلةء إلعفااملصرف ا يستخدمال ، لذلكباإلضافة 

 .٩ رقم التحوط ملعيار التقارير املالية الدويلحماسبة 
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د املتحوط له، باإلضافة إىل أهداف إدارة املخاطر وإسرتاتيجيتها للقيام يوثق املصرف العالقة بني أداة التحوط والبن، عند بداية عالقة التحوط
عند بداية التحوط وعلى أساس مستمر، يوثق املصرف ما إذا كانت أداة التحوط فعالة يف تقاص ، مبعامالت حتوط متنوعة. عالوة على ذلك

 ميكن أن تعزى للخطر املتحوط له، واليت تليب عندها مجيع عالقات التحوط التغريات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحوط له اليت
  :متطلبات فعالية التحوط التالية

 جد عالقة اقتصادية بني البند املتحوط له وبني أداة التحوط ؛ واتو  •

 ؛ وخماطر االئتمان على تغريات القيمة اليت تنتج عن هذه العالقة االقتصاديةر ثأ يهيمنال  •

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

عند الضرورة. يف مثل هذه احلاالت، قد يتم تطبيق اإليقاف يقوم املصرف بإعادة توازن عالقة التحوط من أجل االمتثال ملتطلبات نسبة التحوط 
، على جزء فقط من عالقة التحوط. على سبيل املثال، قد تُعدل نسبة التحوط بطريقة جتعل جزء من بند التحوط ال يعد جزءًا من عالقة التحوط

 .ن عالقة التحوطوبالتايل ال يتم إيقاف حماسبة التحوط إال حلجم بند التحوط الذي مل يعد جزءاً م

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

ة لعقد يف بعض عالقات التحوط، حيدد املصرف القيمة احلقيقية للخيارات فقط. ويف هذه احلالة، يؤجل تغيري القيمة العادلة ملكون القيمة الزمني
إىل الربح أو  اخليار يف الدخل الشامل اآلخر، على مدى فرتة التحوط، إىل احلد الذي يتعلق به بالبند املتحوط له ويعاد تصنيفه من حقوق امللكية
ليت تؤدي إىل اخلسارة عندما ال يؤدي البند املتحوط له إىل اإلعرتاف بالبنود غري املالية. ال تتضمن سياسة املصرف إلدارة املخاطر حتوطات البنود ا

  .االعرتاف بالبنود غري املالية، وذلك ألن خماطر املصرف تتعلق باملواد املالية فقط
يت حيددها املصرف هي بنود حتوط ذات صلة بالفرتة الزمنية، مما يعين أنه ُتطفأ القيمة الزمنية األصلية للخيار املتعلق بالبند إن البنود املتحوط هلا وال

ة املتحوط له من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة على أساس منطقي (على سبيل املثال، وفقًا لطريقة القسط الثابت) على مدى فرتة عالق
 .التحوط

ط عرب لتحو دوات األأو الفرق على أساس العمالت  للعقود اآلجلة اآلجلت التحوط، يستبعد املصرف من التحديد العنصر عالقابعض  في
وتعترب معاجلة العنصر اآلجل للعقد اآلجل والعنصر على  ،يف هذه احلالة، ُتطبق معاملة مماثلة للحالة املطبقة على القيمة الزمنية للخيارات .العمالت

وص س العملة أمرًا اختياريًا ويطبق اخليار على أساس كل حتوط على حدى، خبالف معاجلة القيمة الزمنية للخيارات اليت تعترب إلزامية. وخبصأسا
ى عل عالقات التحوط واملشتقات اآلجلة أو العمالت األجنبية مثل مقايضات أسعار الفائدة عرب العمالت، عندما ُيستبعد العنصر اآلجل أو الفرق

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

 :التحوطات بالقيمة العادلة

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

  . )FVTOCI(بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر احملددة لملكية ط أداة حقوق التحوأداة ا حتوطعندما 
  هلا  املخاطر املتحوطلی الذي ميكن أن يعزى إلة دلعاا القيمةغيري يف تباللة دلعاا يتم قياسه بالقيمةملتحوط له الذي مل للبند ا القيمة الدفرتية تُعدل
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، ال (FVTOCI)  . وخبصوص أدوات الدين اليت تُقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراخلسارةأو بح رلافي  مقابلجراء قيد إو 
فرتية كما هي بالفعل بالقيمة العادلة، ولكن يُدرج جزء الربح أو اخلسارة من القيمة العادلة على البند املتحوط له املرتبط باخلطر تُعدل القيمة الد

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

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

عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء باملعايري املؤهلة (بعد إعادة التوازن، إن وجدت).  ال يتوقف املصرف عن حماسبة التحوط إال عندما تتوقف
اؤها أو ممارستها، وحيتسب االستبعاد لألثر املستقبلي. كما  تعديل ء طفاإيتم يتضمن ذلك حاالت انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إ

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

  ط. لتحوامحاسبة عن 
 :ت التدفق النقديحتوطا

نقدية يف ُيستدرك اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى املؤهلة واليت حتدد وتؤهل كتحوطات للتدفقات ال
العادلة للبند املتحوط له من  بالتغري الرتاكمي يف القيمة احتياطي التحوط للتدفقات النقدية، وهو مكون منفصل يف الدخل الشامل اآلخر، حمصوراً 

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

ا سابقًا يف الدخل الشامل اآلخر وتراكم يف حقوق امل يف بيان الربح أو اخلسارة يف الفرتات اليت يؤثر فيها بند  لكيةيعاد تصنيف املبالغ املعرتف 
 تصنيف هذا املبلغ، فإنه يعاد حدوث املعاملة يتوقعيعد املصرف  ملاخلسارة، يف نفس سطر البند املتحوط له املستدرك. إذا التحوط على الربح أو 

 الربح أو اخلسارة.لی إ فوراً 

وازن، إن وجدت). يتوقف املصرف عن حماسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء باملعايري املؤهلة (بعد إعادة الت
اؤها أو ممارستها، أو عندما ال يعترب حدوث معاملة حتوط حمددة أ ًال مرًا حمتمويشمل ذلك احلاالت اليت تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إ

ا يف الدخل الشامل اآلخر ومراكم ة يف حقوق امللكية يف ذلك بدرجة كبرية، وُحيتسب التوقف بأثر مستقبلي. تبقى أي أرباح / خسائر معرتف 
ا عند تسجيل املعاملة املتوقعة يف النهاية يف الربح أو اخلسارة. عندما يصبح حدوث معاملة كانت متوق عة غري الوقت يف حقوق امللكية ويعرتف 

ا مباشرة يف الربح أو اخل لكيةمتوقع، فإنه يعاد تصنيف األرباح / اخلسائر املرتاكمة يف حقوق امل   .سارةويعرتف 
 :حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية

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

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

  قروض وتسليفات  )ي(

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

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

  طريقة القسط الثابت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لألصول املعنية باعتماد األعمار اإلنتاجية التالية :
      سنوات      
  ٥٠    مباين وعقارات  
  ٥    سيارات   
  ٧    آالت وأجهزة وأثاث   
  ٧-٣    احلاسب اآليل  
  ٧    حتسينات املباينمعدات   

وجودات الثابتة يتم حتديدها بالفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفرتية للموجودات ويتم تسجيلها إن األرباح واخلسائر الناجتة عن استبعاد أي من امل
  ضمن بيان الدخل.

  موجودات غري ملموسة   )ل(

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

  املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاًء لديون مستحقة  )م(

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

عن التصفية فإن السلطة املنظمة املعنية توجب ختصيص احتياطي خاص للتصفية يؤخذ من األرباح السنوية الصافية ويظهر ضمن بنود حقوق 
  امللكية.

املستملكة من األفضل أن تستخدم للعمليات الداخلية أو جيب أن تباع. يتم نقل  املوجوداتوفقًا لسياسة املصرف يتم حتديد ما إذا كانت 
ة حسب قيمتها املستملكة أو القيمة الدفرتية لألصل املضمون األصلي، أيهما أقل. يتم  املوجوداتاملفيدة للعمليات الداخلية لفئة  املوجودات املشا

ا للبيع بالقيمة العادلة أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع اليت يتم حتديد خيار بيعها ليكون ا املوجوداتنقل  خليار األفضل، للموجودات احملتفظ 
   غري املالية يف تاريخ التملك وذلك متاشياً مع سياسة املصرف. للموجودات

  التدين يف قيمة موجودات ملموسة وغري ملموسة   )ن(

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

  ة (إن وجدت).لألصل لتحديد مدى خسارة تدين القيم
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يتم حسم القيمة االسرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة ناقص كلفة البيع والقيمة االستعمالية. عند حتديد القيمة االستعمالية، 
ية للقيمة الزمنية للنقد التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إىل قيمتها احلالية باستعمال نسبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق احلال

  واملخاطر املالزمة لألصل الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية.
يد خسارة تدنـي إذا كان تقدير القيمـة االسرتدادية لألصل أقـل من قيمته الدفرتية، يتم إنقاص القيمة الدفرتية لألصل لتوازي القيمة االسرتدادية. تق

ة  حاًال يف األرباح أو اخلسائر، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتيًا بقيمة إعادة التقييم، ويف هذه احلالة تعامل خسارة تدين القيمالقيمة 
  كتخفيض لوفر إعادة التقييم ( املقيد سابقاً ).

جة لتدفقات نقدية) إىل أن تصل إىل التقدير املعّدل يف حال أن خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً، يتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل (وحدة منت
خسارة تدين قيمة  لقيمتها االسرتدادية، لكن حبيث أن القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن أن حتدد فيما لو مل يتم قيد

ارة تدين القيمة حاًال يف بيان الدخل، إال إذا كان األصل املختص لألصل ( وحدة منتجة لتدفقات نقدية ) يف سنوات سابقة. يتم قيد عكس خس
  مسجل دفرتياً بقيمة إعادة التقييم، ويف هذه احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر إعادة التقييم (املقيد سابقاً).

  املؤونات  )س(

نوين أو استنتاجي ميكن تقديره بشكل موثوق، وأنه من احملتمل أن يتوجب يتم قيد املؤونات إذا، نتيجة حدث سابق، ترتب على املصرف موجب قا
  اقتصادية إىل اخلارج لتسديد املوجب.  منافعإجراء تدفق 

  صايف إيرادات الفوائد  )ع(

ا للمتاجرة أو تلك ا ا حمتفظ  ملقاسة أو احملددة بالقيمة العادلة يتم إثبات إيرادات وأعباء الفوائد جلميع األدوات املالية باستثناء تلك املصنفة على أ
قة الفائدة من خالل األرباح الصافية يف "صايف إيرادات الفوائد" كـ "إيرادات فوائد" و "أعباء فوائد " يف حساب األرباح أو اخلسائر باستخدام طري

ضمن حركة القيمة العادلة خالل  (FVTPL) أو اخلسارة رباحالفعالة. كما ُتدرج الفوائد على األدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األ
 .."رئأو اخلسا رباحبالقيمة العادلة من خالل األأرباح على حمافظة األدوات املالية للمتاجرة الفرتة، انظر "صايف 

الية خالل العمر املتوقع لألداة املالية أو، هو السعر الذي ُخيفض بالضبط التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألداة امل (EIR) يةمعدل الفائدة الفعل
أو املطلوبات املالية. كما تقدر التدفقات النقدية املستقبلية مبراعاة مجيع الشروط  للموجوداتعند اإلقتضاء، لفرتة أقصر، إىل صايف القيمة الدفرتية 

  .التعاقدية لألداة
دفوعة أو املستلمة بني أطراف العقد واليت تكون إضافية وتنسب مباشرة إىل ترتيبات مجيع الرسوم والنقاط امل يةيتضمن احتساب سعر الفائدة الفعل

عادلة من اإلقراض احملددة، وتكاليف املعاملة، ومجيع األقساط األخرى أو اخلصومات األخرى. وفيما يتعلق باملوجودات املالية املدرجة بالقيمة ال
  .ت يف الربح أو اخلسارة عند اإلعرتاف األويلألرباح أواخلسائر، تُثبت تكاليف املعامالاخالل 

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

ملالية املتدنية املوجودات املالية املتدنية إئتمانياً، ُحتتسب إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على الكلفة املطفأة للموجودات ا
سائر اإلئتمان املتوقعة). أما خبصوص املوجودات املالية اليت نشأت أو إشرتيت وهي متدنية خمصص خ القيمة الدفرتية ناقصاً إئتمانيًا (أي إمجايل 

التدفقات النقدية املستقبلية املتوقع  يف حتديد )ECLs( يعكس اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة )EIR(، فإن معدل الفائدة الفعال (POCI)إئتمانيًا 
 .استالمها من األصل املايل
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 ادات الرسوم والعموالتصايف إير   )ف(

تضمن تتضمن إيرادات الرسوم والعموالت واألعباء رسومًا غري الرسوم اليت تشكل جزءًا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعال (انظر أعاله). كما ت
رض، ورسوم عدم االستخدام الرسوم املدرجة يف هذا اجلزء من بيان الربح أو اخلسارة للمصرف، ضمن أمور أخرى، الرسوم املفروضة على خدمة الق

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

  .ُحتتسب أعباء الرسوم والعموالت فيما يتعلق باخلدمات عند استالم اخلدمات
 متاجرة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائرأرباح على حمفظة األوراق املالية للصايف   ) ص(

واخلسائر الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة  رباحيشمل صايف الدخل من األدوات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مجيع األ
  لصلة.ذات األسهم ح اباوأرئد الفوادات وأعباء ايرإلك ذبما في و اخلسائر للموجودات املالية واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أ

 توزيعات األرباح  ) ق(

  .تتحقق إيرادات توزيعات األرباح عند إثبات حق استالم املدفوعات

  ضريبة الدخل  )ر(

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

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

لغ غري األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان الدخل املوحد بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبا ختتلف
  اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب.

ية ملؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات يف البيانات املالإن الضرائب ا
زام لتوالقيمة اليت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسها. وحتتسب الضرائب املؤجلة وفقًا للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية اال

  الضرييب أو حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.

. بينما يتم يتم االعرتاف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقبالً 
  غ سوف تنزل مستقبًال عند احتساب الربح الضرييب.باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالاالعرتاف 

ويتم ختفيضها يف حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من تلك املرحلية املوجزة  املالية ملعلوماتيتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ ا
  املوجودات الضريبية جزئياً أو كلياً.

  النقد وما يوازي النقد  )ش(

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

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

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

ا بصورة مستمرة، يتم إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية اليت حيصل يتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات اخلاص ة 
رتة احلالية فيها تعديل التقدير وذلك إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفرتة، أو يف فرتة التعديل وفرتات الحقة إذا كان التعديل يؤثر على الف

  وفرتات الحقة. 
  املقررات احملاسبية اهلامة عند تطبيق السياسات احملاسبية:  .أ)٤(

  خمصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة

ا وتقدير خماطر الزيادة ا هلامة يتطلب من إدارة املصرف استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقا
ا ومعلومات القياس املستقبلية خلسائر اإلئتمان املتوقعة. إن أهم السياسات يف خماطر اإلئتمان للموجودات املا لية بعد اإلعرتاف األويل 

  والتقديرات املستخدمة من قبل إدارة املصرف مفصلة أدناه:

  تقييم منوذج األعمال

لى املبلغ األصلي القائم واختبار منوذج مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة ع نتائج اختبارعلی يعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية 
لتحقيق هدف أعمال معني.  منوذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة جمموعات املوجودات املالية معاً  املصرفاألعمال. حيدد 

دائها، واملخاطر اليت تؤثر ويتضمن هذا التقييم احلكم الذي يعكس مجيع األدلة ذات الصلة مبا يف ذلك كيفية تقييم أداء املوجودات وقياس أ
ا على أداء املوجودات . يراقب املصرف املوجودات املالية املقاسة بالكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل وكيفية إدار

ا. وتعترب اآلخر واليت مت استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلدف من األع مال احملتفظ 
، حول ما إذا كان منوذج األعمال الذي يتم مبوجبه االحتفاظ باملوجودات املالية املتبقية مناسباً  صرفصل للمااملراقبة جزءًا من التقييم املتو 
  تلك املوجودات. لتصنيف اً مستقبلي اً هناك تغيري يف منوذج األعمال وبالتايل يتم إدخال تغيري  ألنوإذا كان من غري املناسب 

  زيادة هامة يف خماطر االئتمان

اخلسارة األوىل، أو شهرًا ملوجودات املرحلة  )١٢(يتم قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة كمخصص يعادل اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة 
نتقل األصل إىل املرحلة الثانية يف حال زيادة خماطر . يالثالثةأو املرحلة  الثانيةاالئتمانية على مدى العمر الزمين للموجودات من املرحلة 

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

واليت تؤدي إىل تغري  يف التقديرات املستخدمة من قبل إدارة املصرف املتعلقة بالتغري املهم يف خماطر اإلئتمان املستقبلية املعقولة واملدعومة
  ).٣و  ٢و ١التصنيف ضمن املراحل الثالث (
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  خصائص خماطر ائتمانية مماثلة إنشاء جمموعات من املوجودات ذات

عندما يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة على أساس مجاعي، يتم جتميع األدوات املالية على أساس خصائص املخاطر املشرتكة (مثل نوع 
للمقرتض، األداة، درجة خماطر االئتمان، نوع الضمانات، تاريخ االعرتاف األويل، الفرتة املتبقية لتاريخ اإلستحقاق، الصناعة، املوقع اجلغرايف 

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

  ىل حمفظة حالية تعكس بشكل أفضل خصائص خماطر االئتمان املماثلة لتلك اجملموعة من املوجودات.حمافظ جديدة أو نقل موجودات إ

  إعادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ

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

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

  املصادر الرئيسية للتقديرات غري املؤكدة   .ب)٤(

ف واليت هلا التأثري األكثر أمهية على املبالغ املعرت  مصرففيما يلي التقديرات الرئيسية اليت استخدمتها اإلدارة يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية لل
  :البيانات املاليةا يف 

  مبدأ االستمرارية:

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

  املرحلية املوجزة حمضرة على أساس مبدأ االستمرارية. املاليةاملصرف على االستمرار كمنشأة مستمرة. وبالتايل إن املعلومات 
  تحديد القيم العادلة:

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

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

كون تستخدم املعطيات غري املنظورة يف قياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفرة، وبالتايل تنطبق يف احلاالت اليت ت
نفسها، أي أن متثل السعر املقبول  فيها حركة السـوق بتاريخ التقييم ضعيفة هذا إن وجدت، وجيب أن تبقى الغـاية من قيــاس القــيمة العــادلة

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

 معينة عمًال باالجراءات الداخلية للمصرف وذلك ضمن منوذج التقييم املستخدم يف تقييم حمفظة األوراق املالية الظاهرة على أساس القيمة
 العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر وعلى أساس الكلفة املطفأة.
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املستقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات / السوق وحتديد املعلومات املستقبلية ذات الصلة النظرة  ،حتديد العدد والوزن النسيب للسيناريوهات
  بكل سيناريو

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

  احتمال التعثرنسبة 
 السداد عن التعثر الحتمالية تقديراً احتمال التعثر  نسبةيف قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة. وتعترب  رئيسياً  احتمال التعثر مدخالً  نسبة تشكل
  االفرتاضات والتوقعات املتعلقة بالظروف املستقبلية.فرته زمنية معينة، واليت تشمل إحتساب البيانات التارخيية و  مدى على

  يف حال التعثراخلسارة 

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

  األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات الثابتة:

اية كل فرتة مالية. خالل الفرتة مل تظهر أية مؤشرات ٣يف اإليضاح رقم ( موضحكما هو  ) أعاله إن املصرف يراجع األعمار اإلنتاجية يف 
  يري األعمار املقدرة للموجودات الثابتة.تدعو إىل تغ

 تدني قيمة الموجودات غير المالية وتكوين المؤونات الالزمة:

ا اجلمهورية العربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لألصول  الظروفيف ظل  غري املالية وذلك من خالل الراهنة اليت متر 
. باعتقاد اإلدارة، ال توجد مؤشرات هلذه األصول لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر على تدين قيمتهاالدفرتية  للقيمإجراء مراجعة 

  لتكوين مؤونات تدين إضافية.
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  مصرف سورية المركزيأرصدة لدى نقد و   -٥

 يلي: اممهذا البند  يتكون
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠ كما في          
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ٧,١٥٢,٣٢٥,٨٨١        ٧,٩٦٠,٤٥٥,٨٤٧        ٧,٨٠٣,٦٦١,٧٦٣    نقد يف اخلزينة
    لدى مصرف سورية املركزي: أرصدة

    ١٠,٧٠٣,٣٨٨,٧٧٥        ١٧,٩٤٩,٦٥٧,٤٤٣        ٩,٤٦١,٢٠٩,٩٨٤    حسابات جارية وحتت الطلب  
  ودائع ألجل (استحقاقها األصلي   
    ٢,٧٣٦,٩٧٣,٢٧٥        -          ١,٧٤٤,٠٠٠,٠٠٠    )أكثر أشهر أو ٣خالل فرتة     
    -          ٣,٥٤٢,٧٦٦,٩٦٢        ٣,٧٠٨,٩٥٧,٣٠٤    احتياطي نقدي الزامي*  

      ٢٠,٥٩٢,٦٨٧,٩٣١        ٢٩,٤٥٢,٨٨٠,٢٥٢        ٢٢,٧١٧,٨٢٩,٠٥١      

  

، وال يوجد ٢٠١٨كانون األول   ٣١وكما يف  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ ورية املركزي مصنفة ضمن املرحلة األوىل كما يفلدى مصرف ساألرصدة إن 
  ٣١والسنة املنتهية يف  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ األشهر املنتهية يف الستةحتويالت بني املراحل (األوىل، الثانية، والثالثة) أو أرصدة معدومة خالل فرتة 

  .٢٠١٨كانون األول 

 ٢٠١١ أيار ٢ تاريخ ٥٩٣٨ رقم القرار الوزراء جملس رئاسة عن الصادرة السورية العربية اجلمهورية يف املطبقة املصرفية والتشريعات للقوانني قاً وف  *
 التوفري ودائع الطلب، حتت الودائع متوسط من %٥ نسبةب املركزي ةسوري مصرف لدى زاميإل نقدي احتياطيب حتتفظ أن املصارف على
  .للمصرف التشغيلية األنشطة يف استعماله يتم وال إلزامي االحتياطي هذا إن، السكين اإلدخار ودائع باستثناء جلأل ئعوالودا

املوافقة من قبل مصرف سورية على مؤقتًا نتيجة للظروف االستثنائية اليت متر فيها اجلمهورية العربية السورية بعد احلصول لفرعني مت إيقاف العمل 
مت نقل كامل رصيد النقد يف الفروع املغلقة إىل فروع عاملة دون أي  ٢٠١٥خالل عام  زوال هذه الظروف لتعود بعدها للخدمة. املركزي حلني

  ضمن بند خمصصات متنوعة. خسائر ومت إلغاء املخصص املقابل هلا



 

 - ٣٧ -

 أرصدة لدى مصارف  -٦

  يتكون هذا البند مما يلي:
    (غير مدققة)  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ كما في      
    المجموع      خارجيةمصارف       محليةمصارف       
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  ١٨,٤٤٧,٦٥٠,٨٠٢    ٤,٩٩٩,٧٦٢,٥٤٠    ١٣,٤٤٧,٨٨٨,٢٦٢  حسابات جارية وحتت الطلب
    ١٠,٠٠٥,٨٧٦,٤٤٠    ٧,٦٦٣,٩٧٢,٨٧٦      ٢,٣٤١,٩٠٣,٥٦٤  أوأقل)أشهر  ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فرتة 

  )  ٩,٣٩٣,٨٥٧(  )  ٥,١٥٢,٠٦١(  )  ٤,٢٤١,٧٩٦(  وقعة خمصص خسائر ائتمانية مت

    ٢٨,٤٤٤,١٣٣,٣٨٥    ١٢,٦٥٨,٥٨٣,٣٥٥    ١٥,٧٨٥,٥٥٠,٠٣٠    
  

    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨األول  كانون ٣١كما في       
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      
    ١٩,٧٦٨,٧٠٣,٠٦٤    ٥,٧٣٦,٠٦٠,٤٣٨  ١٤,٠٣٢,٦٤٢,٦٢٦  الطلب حتتو  جارية حسابات

    ١١,٦٩١,٧٤٥,٦٦٦    ٧,٦٣٣,٠١٧,٦٩١    ٤,٠٥٨,٧٢٧,٩٧٥  أقل) أشهر أو ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فرتة 
  )  ٨,٠٥٩,٩٠٤(  )  ٨,٠٥٥,٨٣٠(  )    ٤,٠٧٤(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 

    ٣١,٤٥٢,٣٨٨,٨٢٦    ١٣,٣٦١,٠٢٢,٢٩٩    ٧١٨,٠٩١,٣٦٦,٥٢    
  

    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨الثاني  كانون  ١كما في       
    المجموع      خارجية مصارف      محلية مصارف      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      
    ٢٠,١٢٣,٤٤١,٩٢٧    ٢,٩٥٥,٢١٣,٦٨٤    ١٧,١٦٨,٢٢٨,٢٤٣  الطلب حتتو  جارية حسابات

    ١,٧٨١٢٧,٥١٥,٩٦  ٢١,٥٨٠,٣٣٥,٦٣٨    ٥,٩٣٥,٦٢٦,١٤٣  أقل) أشهر أو ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي خالل فرتة 
  )  ٢٧,٢٧٢,٨٠٦(  )  ٢٧,٢٦٧,٣٨٤(  )    ٥,٤٢٢(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 

    ٤٧,٦١٢,١٣٠,٩٠٢    ٢٤,٥٠٨,٢٨١,٩٣٨    ٢٣,١٠٣,٨٤٨,٩٦٤    

، وال يوجد حتويالت بني ٢٠١٨كانون األول   ٣١وكما يف  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ إن األرصدة لدى مصارف مصنفة ضمن املرحلة األوىل كما يف
كانون األول   ٣١والسنة املنتهية يف  ٢٠١٩حزيران  ٣٠الستة أشهر املنتهية يف  ، الثانية، والثالثة) أو أرصدة معدومة خالل فرتةاملراحل (األوىل

٢٠١٨.  
(غري مدققة) (مقابل  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ كما يفلرية سورية   ١٨,٤٤٧,٦٥٠,٨٠٢بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال تتقاضى فوائد 

  ).٢٠١٨كانون األول   ٣١ة سورية كما يف لري  ٢١,٥٢١,٧٠٣,٠٦٢
(غري مدققة)، والتوجد لدى املصرف إيداعات مقيدة السحب كما يف  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ التوجد لدى املصرف إيداعات مقيدة السحب كما يف

  .٢٠١٨كانون األول   ٣١



 

 - ٣٨ -

 إيداعات لدى مصارف   -٧

  يتكون هذا البند مما يلي:
    مدققة)(غير  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ كما في      
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ١,٧٤٤,٠٠٠,٠٠٠    -      ١,٧٤٤,٠٠٠,٠٠٠  أشهر) ٣ي أكثر من صل(استحقاقها األ جلودائع أل
  )    ٣,٠٤٨,٧٥٨(      -      )  ٣,٠٤٨,٧٥٨(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

    ١,٧٤٠,٩٥١,٢٤٢    -      ١,٧٤٠,٩٥١,٢٤٢    
  

     (مدققة معّدلة) ٢٠١٨األول  كانون ٣١ي كما ف     
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٣,٦٦٠,١٨٨,٢٨٧     -          ٣,٦٦٠,١٨٨,٢٨٧    )أشهرودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة 
  )    ١,٤٠٠,٩٥٨  (      -      )  ١,٤٠٠,٩٥٨(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 

      ,٣,٦٥٨,٧٨٧,٣٢٩        -          ٣٢٩,٧٨٧,٦٥٨٣    

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

    -          -          -      )أشهرودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة 
    -          -          -      خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 

        -          -          -    

، وال يوجد حتويالت بني ٢٠١٨كانون األول   ٣١وكما يف  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ إن اإليداعات لدى مصارف مصنفة ضمن املرحلة األوىل كما يف
كانون األول   ٣١ة يف والسنة املنتهي ٢٠١٩حزيران  ٣٠الستة أشهر املنتهية يف  املراحل (األوىل، الثانية، والثالثة) أو أرصدة معدومة خالل فرتة

٢٠١٨.  

تتقاضى  توجد لدى املصرف إيداعات ال وال ٢٠١٩حزيران  ٣٠ كما يفلرية سورية   ١,٧٤٤,٠٠٠,٠٠٠ ال تتقاضى فوائد بلغت إيداعات اليت
  .٢٠١٨كانون األول   ٣١ فوائد كما يف

  صرف إيداعات مقيدة السحب كما يفتوجد لدى امل وال ٢٠١٩حزيران  ٣٠ توجد لدى املصرف إيداعات مقيدة السحب كما يف ال
  .٢٠١٨كانون األول   ٣١



 

 - ٣٩ -

  صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة  -٨
  يتكون هذا البند مما يلي:

    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠ كما في          
    ة)(مدققة معّدل ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩          
      ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  شركات كربى:
    ٩٨٢,١١٩,٥٢٢        ١,٧٢٢,٠٤٣,٦٧١        ٣,٨٦٩,٠٦٣,٥٨٩    حسابات جارية مدينة  
    ٢٠,٠٥٨,٩٥١        ١٨,٥٦٩,٩٥٩        ٣,١٦٦,٥٣٩    حسابات دائنة صدفة مدينة  
  ٢٨,٩٦٥,٥٣٩,٦٣١        ٣٤,٢٣١,٢٦٩,١٤٥        ٤٣,١٣٢,٤٠٢,٤٠٨    قروض وسلف  
  )  ٦٠,٠٦٦,٢٣٠(  )  ٥٦,٩٤٥,٣٦٩(  )  ٥٠,٧٨٧,٢٥١(  مقدماً على القروضفوائد مقبوضة   

    ٢٩,٩٠٧,٦٥١,٨٧٤        ٣٥,٩١٤,٩٣٧,٤٠٦       ٤٦,٩٥٣,٨٤٥,٢٨٥    صافي تسهيالت شركات كبرى    
  شركات متوسطة وصغرية:

      ١,١١٠,٨٠٠        -          -      حسابات جارية مدينة  
      ٧,٣٣٤,٤١٥        ١٠,٢١٥,٤٣١        ١٦,٦٣٧,٢٥٥    قروض وسلف  
    ٣,٢٣٩,٠٤٣        ١,٩٦٧,٥٧١        ٥٩    حسابات دائنة صدفة مدينة  

    ١١,٦٨٤,٢٥٨        ١٢,١٨٣,٠٠٢        ١٦,٦٣٧,٣١٤    صافي تسهيالت شركات متوسطة وصغيرة    
  أفراد:

      ١١٨,٤٩٠,٠٣٦        ٢٠٦,٧٥٢,٩٧١        ٢٧٣,٢٥٩,٩٠٤    قروض وسلف  
      ٤٣١٩,٢٦          ٣٢٢,٦٢٨        ١٦,٧١٠,٨٣٠    حسابات دائنة صدفة مدينة  

    ١١٨,٨٠٩,٣٠٠        ٢٠٧,٠٧٥,٥٩٩        ٢٨٩,٩٧٠,٧٣٤    صافي تسهيالت أفراد    
  قروض سكنية:

      ٣٣٥,٥١٣,٢٠٦        ٤٥٢,٤٠٤,٠٦٥        ١,٣٨٢,٣٦٩,٠٩٨    قروض سكنية  
      ٣٣٥,٥١٣,٢٠٦        ٤٥٢,٤٠٤,٠٦٥        ١,٣٨٢,٣٦٩,٠٩٨    صافي تسهيالت قروض سكنية    

        ٧٣,٦٥٨,٦٣٨٣٠,٣        ٣٦,٥٨٦,٦٠٠,٠٧٢      ٤٨,٦٤٢,٨٢٢,٤٣١      
  ينـزل:

  )    ٤,٧٦٧,٣١٠,٣٤١  (  )  ٦,١٥٤,٢٥٨,٥٩٦(  )  ٦,٠٧٨,٧١٢,٧٦٦(  خسائر ائتمانية متوقعةخمصص   
   عام للخسائر االئتمانيةخمصص   
  )    ٢,١٨٧,٧٥٠,١٣٧(  )  ٢٦,٦٠١,٣٠٤(  )  ٢٦,٦٠١,٣٠٤(  على مستوى احملفظة    
  )    ٢,٢٤١,١١٣,٧١٨(  )  ٥٨٠٣,٢١٣,٣٣٢,(  )  ٣,٨٧٣,٣٠٠,٦٠٣(  الفوائد والعموالت املعلقة  

      ٢١,١٧٧,٤٨٤,٤٤٢        ٢٧,١٩٢,٤٠٧,٥٩٢        ٣٨,٦٦٤,٢٠٧,٧٥٨    صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة    
  



 

 - ٤٠ -

  :خالل الفرتة/ السنة باشرةاملئتمانية االتسهيالت فيما يلي احلركة على أرصدة ال
    (غير مدققة) ٢٠١٩ حزيران ٣٠في أشهر المنتهية  الستةلفترة         
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
  ٣٦,٥٨٦,٦٠٠,٠٧٢        ١٣,١٥٨,٠٨٠,٣٩٨        ٣,٢٧٩,٥٨٦,٦٠٦        ٢٠,١٤٨,٩٣٣,٠٦٨   فرتةالبداية يف  كما  الرصيد

    -      )  ٣٨,٣٢٣,٤٧٦(  )  ٣,٠٦٤,٥٨٦,٥٥٣(      ٣,١٠٢,٩١٠,٠٢٩    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -      )  ٣,٦٨٤,٦٠٨,٩٠٥(      ٧,٢٦١,٤١٩,٤٤٥    ) ٣,٥٧٦,٨١٠,٥٤٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -          ٢٧٧,٦٧٠,٤٣٥    )  ٤٠,٥٨٦,٨٦٦(  )  ٢٣٧,٠٨٣,٥٦٩(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  )  ٢٣١,٤٣٠(  )  ٢٣١,٤٣٠(      -          -      الديون املعدومة
  ناتج عن )نقص(زيادة / 

    ١,٧١٨,٨٣٧,٠٣٣        ٦٩١,٨٣٠,٠٤٩        ١٨٠,٧٩١,٥٢٣        ٨٤٦,٢١٥,٤٦١    تغري أرصدة الزبائن   
      ١١,٠٠٣,٨٠٤,١٧٦          ٣,١٧٧        ١,٦٥٩,٥٧٣,٥٣٩        ٩,٣٤٤,٢٢٧,٤٦٠    التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة
  )  ٦٢٤,٣٥٠,١٧٠(  )  ٢,٨٤٩,٢٠٧(  )  ١٣٢,١٥٣,١٣٠(  )  ٤٨٩,٣٤٧,٨٣٣(  التسهيالت املسددة خالل الفرتة

  )  ٤١,٨٣٧,٢٥٠(  )  ٤١,٣٥٨,٤٣٧(      ٤,٠٤٤,٠٣٠    )  ٤,٥٢٢,٨٤٣(    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية الفرتة     ٤٨,٦٤٢,٨٢٢,٤٣١        ١٠,٣٦٠,٢١٢,٦٠٤        ٩,١٤٨,٠٨٨,٥٩٤      ٢٩,١٣٤,٥٢١,٢٣٣    الرصيد كما يف 
  

    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨األول كانون   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
    ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٣٠,٣٧٣,٦٥٨,٦٣٨        ١٢,٥٨٠,٧٨٢,٨٠٦      ١,٢٠٣,٣٢٧,٠٨٩      ١٦,٥٨٩,٥٤٨,٧٤٣   السنةبداية يف  كما  الرصيد

    -      )  ٢٥٤,١٠١,٥٢٣(  )  ٨١٥,٨٨٣,٤١٧(      ١,٠٦٩,٩٨٤,٩٤٠    ألوىل ما مت حتويله إىل املرحلة ا
    -      )  ٢٨٧,٠٧٤,٤٢١(      ٣,٨٣٤,٤٥٤,٢٣٧    ) ٣,٥٤٧,٣٧٩,٨١٦(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -          ٤٠٢,٧٩٤,٩١٣    )  ٣٥٨,٥٤٣,٧١٦(  )  ٤٤,٢٥١,١٩٧(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  ناتج عن )نقص(زيادة / 
      ١,٤٢٢,٤٤٦,٦٧٨        ٩٥٦,٧٤٠,٦٧٦    )  ٥٧٣,٦٦٣,٤٦١(      ١,٠٣٩,٣٦٩,٤٦٣    تغري أرصدة الزبائن   

      ٦,٢٨١,٧٠٦,٤٩٤        -          -          ٦,٢٨١,٧٠٦,٤٩٤    السنةالتسهيالت اجلديدة خالل 
  )  ٩٥٠,٤٠٤,٩٤٠(  )  ١٧٤,٧٧١,٣٢٨(  )  ١٠,١٠٤,١٢٥(  )  ٧٦٥,٥٢٩,٤٨٧(  السنةالتسهيالت املسددة خالل 

  )  ٥٤٠,٨٠٦,٧٩٨(  )  ٦٦,٢٩٠,٧٢٥(      -      )  ٤٧٤,٥١٦,٠٧٣(    يالت نتيجة تغري أسعار الصرفتعد

اية الفرتة     ٣٦,٥٨٦,٦٠٠,٠٧٢      ١٣,١٥٨,٠٨٠,٣٩٨        ٣,٢٧٩,٥٨٦,٦٠٧      ٢٠,١٤٨,٩٣٣,٠٦٧    الرصيد كما يف 
  



 

 - ٤١ -

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

    (غير مدققة) ٢٠١٩ حزيران ٣٠في أشهر المنتهية  الستةلفترة         
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٦,١٥٤,٢٥٨,٥٩٦        ٥,٨٣٢,٤٧١,٣٣٣        -          ٣٢١,٧٨٧,٢٦٣    فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
    -      )  ١٥,٣٢٩,٣٩١(  )  ٣٦٣,٠٨٩(      ١٥,٦٩٢,٤٨٠    ويله إىل املرحلة األوىل ما مت حت

    -      )  ٢,٠٥٠,٨٢٥,٤٧٦(      ٢,٠٧٤,٦٣٢,٢٤٨    )  ٢٣,٨٠٦,٧٧٢(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -          ٥٨,٦٢٩,٠٠٢    )  ٥,٠٣٢,٧٧١(  )  ٥٣,٥٩٦,٢٣١(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  )  ٢٣١,٤٣٠(  )  ٢٣١,٤٣٠(      -          -      الديون املعدومة
  ناتج عن )نقص(زيادة / 

  )  ١٠٨,٧٥٢,٣٩٦(      ٣١٢,٧٣٠,٩٥٩    )  ٢٢٤,٩٨٣,٥٧٦(  )  ١٩٦,٤٩٩,٧٧٩(  تغري أرصدة الزبائن   
      ٦٢,٣٦٧,٤٩٨          ١,٥٨٣        ٢,٦٧١,١٣٦        ٥٩,٦٩٤,٧٧٩    التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة
  )  ٩,٩٤٣,٥٦١(  )  ٢,٢٧٠,١٧٨(  )    ٤٠,٦٥٥(  )  ٧,٦٣٢,٧٢٨(  التسهيالت املسددة خالل الفرتة

  )  ١٨,٩٨٥,٩٤١(  )  ٦,٢٠٠,٤٧٩(  )  ١٢,٤٠٥,٨٨٤(  )  ٣٧٩,٥٧٨(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية الفرتة     ٦,٠٧٨,٧١٢,٧٦٦        ٤,١٢٨,٩٧٥,٩٢٣        ١,٨٣٤,٤٧٧,٤٠٩        ١١٥,٢٥٩,٤٣٤    الرصيد كما يف 
  

    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨انون األول ك  ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٤,٧٦٧,٣١٠,٣٤١        ٤,٥٨٨,٦٧٦,١٠٤        ٣٠,٥٦٧,٤٦١      ١٤٨,٠٦٦,٧٧٦    السنةبداية يف  كما  الرصيد

    -      )  ٦٤,١٢١,٠٢٤(  )  ٢١,٧٧٧,٦٩٠(      ٨٥,٨٩٨,٧١٤    ىل ما مت حتويله إىل املرحلة األو 
    -      )  ١١٤,٨٢٩,٧٦٩(      ١٥٤,٩٨٥,٧٠٧    )  ٤٠,١٥٥,٩٣٨(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -          ٨,١٩٤,٧٢٧    )  ٨,١٢١,٠٩٤(  )    ٧٣,٦٣٣(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  زيادة / (نقص) ناتج عن
      ٥٤,٤٤٩,٢٨٦        ١٨١,٤٧٦,٦٥٧    )  ١٥٥,٤٢٥,٣٧٦(      ٢٨,٣٩٨,٠٠٥    تغري أرصدة الزبائن   

      ٢,٠٧١,٩٤٥,٢٤٢        ١,٩٣٧,٣٥٨,٤٢٦        -          ١٣٤,٥٨٦,٨١٦    السنةالتسهيالت اجلديدة خالل 
  )  ٦٩٢,١٢٧,٤١٨(  )  ٦٥٧,٦١٢,٦٧٥(  )  ٢٢٩,٠٠٨(  )  ٣٤,٢٨٥,٧٣٥(  السنةالتسهيالت املسددة خالل 
  )  ٤٧,٣١٨,٨٥٥(    )  ٤٦,٦٧١,١١٣(      -      )  ٦٤٧,٧٤٢(   الصرف تعديالت نتيجة تغري أسعار

اية الفرتة     ٦,١٥٤,٢٥٨,٥٩٦        ٥,٨٣٢,٤٧١,٣٣٣        -          ٣٢١,٧٨٧,٢٦٣    الرصيد كما يف 
  



 

 - ٤٢ -

    تتلخص حركة الفوائد املعلقة كما يلي:
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في         حزيران ٣٠كما في           
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩          
      ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ١,٦٩٧,٨٩٣,٤٦٢        ٢,٢٤١,١١٣,٧١٨        ٣,٢١٣,٣٣٢,٥٨٠    الفرتة / السنة بداية يف الرصيد
  يضاف:

    ٨٢٠,٤٤٧,٣٢٨        ١,٠٥٠,٠٣٧,٣٧٩        ٦٦٦,٨٣٠,٧٩٩    الفوائد املعلقة خالل الفرتة/ السنة  
  ينـزل:

  )    ٢٠٧,٨٩٣,١٤٤(  )  ١٥,٨٩٨,٠٥٦(  )    ١٢٠,٠٢٨(  الفوائد املعلقة اليت مت شطبها خالل الفرتة / السنة  
  )    ٦٥,٦٥٥,٤٠٠  (  )  ٥٨,٥٧٧,٠٥٠(  )  ٦,٥٩٧,٤٧٩(  خالل الفرتة/ السنة الفوائد املعلقة املسرتدة  
  )    ٥٢٨,٣,٦٧٨  (  )  ٣,٣٤٣,٤١١(  )    ١٤٥,٢٦٩(  فروقات اسعار الصرف  

اية الفرتة      ٢,٢٤١,١١٣,٧١٨        ٣,٢١٣,٣٣٢,٥٨٠        ٣,٨٧٣,٣٠٠,٦٠٣    / السنةالرصيد كما يف 
  
 بالكلفة المطفأةموجودات مالية   -٩

    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في       حزيران  ٣٠ كما في          
    مدققة معّدلة)( ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          
    ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣        ٥,٩٣٠,٧٥٢,١٦٩        ٥,٨٩٩,٤٣١,٦١٦    سندات صادرة عن مصارف (ذات عائد ثابت)    
    -          ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠        ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠    شهادات إيداع (ذات عائد ثابت)    
    -          -          ١,٥٥٣,٦٤٣,٨٣٦    شهادات إيداع مصرف سوريا املركزي    
        ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣        ١٦,٨٣٠,٧٥٢,١٦٩        ١٨,٣٥٣,٠٧٥,٤٥٢    

  )    ٤,٦٣١,٣٥٨  (  )  ١٦١,٣٣٥,٣٢٦(  )  ١٦٥,٩٩٧,٦٢٢(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
        ٥,٥٤١,٠٩٧,٦٦٥        ١٦,٦٦٩,٤١٦,٨٤٣        ١٨,١٨٧,٠٧٧,٨٣٠    



 

 - ٤٣ -

  سندات شركات (ذات عائد ثابت): -أ
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠ كما في          
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  سندات صادرة عن مصارف (ذات عائد ثابت)
    ٥,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠        ٥,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠        ٥,٨٨٦,٠٠٠,٠٠٠  مسية للسنداتالقيمة اال    
    -          ٢,٨٣٤,٠٠٠,٠٠٠        -      مسية للسندات املشرتاة القيمة اال    
    -        )  ٢,٣٩٨,٠٠٠,٠٠٠(      -      مسية للسندات املباعة القيمة اال    
  )  ٤٩,١٥٩,٠٠٠(    )  ٥١,١٦٤,٦٠٠(    )  ٥١,١٦٤,٦٠٠(  احلسم    
    ١٤٥,٧٤٣,٩٠٠        ١٥٣,٠٠٣,٣٠٠        ١٥٣,٠٠٣,٣٠٠    العالوة    
    ٥,٥٤٦,٥٨٤,٩٠٠        ٥,٩٨٧,٨٣٨,٧٠٠        ٥,٩٨٧,٨٣٨,٧٠٠    للسنداتالقيمة الدفرتية     
  )    ١,٠٩٣,٣٦٢(  )  ٨٠,٠٠٢,٦٣٤(  )  ١٢٠,٧٦٣,٠٢٣(  إطفاء العالوة    
      ٢٣٧,٤٨٥        ١٥,٨٥٩,١٧٧        ٣٢,٣٥٥,٩٣٩    إطفاء احلسم    
    -        )  ٢,٤٠٦,٠١٨(      -      إطفاء الباقي من عالوة للسندات املباعة     
    -          ٩,٤٦٢,٩٤٤        -      حسم للسندات املباعةإطفاء الباقي من     
        ٥,٥٤٥,٧٢٩,٠٢٣        ٥,٩٣٠,٧٥٢,١٦٩        ٥,٨٩٩,٤٣١,٦١٦    
  )    ٤,٦٣١,٣٥٨(  )  ٢,٣٦٤,٨١٤(  )  ١,٦٢٥,٧٤٧(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة    
        ٥,٥٤١,٠٩٧,٦٦٥        ٥,٩٢٨,٣٨٧,٣٥٥        ٥,٨٩٧,٨٠٥,٨٦٩    

، قام %٧,٥إىل  %٢,٧٥سندات صادرة عن مصارف جتارية غري مقيمة بالدوالر األمريكي بفائدة ترتاوح بني ة املطفأة بالكلفمتثل املوجودات املالية 
  .٢٠٢٠و ٢٠١٩دوالر أمريكي تستحق خالل عامي  ٦,٥٠٠,٠٠٠املصرف بشراء سندات بقيمة 

ا ٢٠١٨دوالر أمريكي خالل الربع الثاين من عام  ٥,٥٠٠,٠٠٠قام املصرف ببيع سندات بقيمة  ، ونتج عن عملية بيع املوجودات املالية احملتفظ 
عموالت بيع  صرفلرية سورية واليت متثل التغري لتلك السندات من تاريخ شرائها كما تكبد امل ١٧,٩٠٤,٠٧٤حىت تاريخ االستحقاق خسائر بقيمة 

  .٢٠١٨لرية سورية خالل عام  ١٩,١٠٣,٠٧٤لرية سورية لتصبح قيمتها  ١,١٩٩,٠٠٠بقيمة 
  تاريخ اإلستحقاق
    ٢٠١٩حزيران  ٣٠ كما في      
    معدل الفائدة      القيمة االسمية      
      بالليرة السورية      دوالر أمريكي      

    %٧,٥٠      ١,٩٦٢,٠٠٠,٠٠٠      ٤,٥٠٠,٠٠٠  ٢٠١٩تشرين الثاين  ١٨
  %٢,٧٥      ١,٩٦٢,٠٠٠,٠٠٠      ٤,٥٠٠,٠٠٠  ٢٠٢٠تشرين األول  ٢٧
    %٣,٥٠      ١,٩٦٢,٠٠٠,٠٠٠      ٤,٥٠٠,٠٠٠  ٢٠٢٠تشرين الثاين  ٢٥

    ٥,٨٨٦,٠٠٠,٠٠٠    ١٣,٥٠٠,٠٠٠    



 

 - ٤٤ -

  شركات (ذات عائد ثابت): شهادات -ب
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠ كما في          
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩          
    .س.ل          ل.س.          ل.س.          
    -          -          ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠    مسية للسنداتالقيمة اال    
    -          ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠        -      مسية للسندات املشرتاة القيمة اال    
    -          ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠      ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠    مسية للسنداتالقيمة اال    
    -      )  ١٥٨,٩٧٠,٥١٢(    )  ١٦٤,٣٧١,٨٧٥(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة    
        ١٠,٧٤١,٠٢٩,٤٨٨        ١٠,٧٣٥,٦٢٨,١٢٥          -    

مليـون دوالر أمريكـي بفائـدة  ٢٥(شهادات إيداع) قيمة شـهادات إيـداع صـادرة عـن مصـارف جتاريـة غـري مقيمـة بقيمـة  بالكلفة املطفأةمتثل املوجودات 
  .%٧,٥سنوية 

  تاريخ اإلستحقاق
    ٢٠١٩حزيران  ٣٠ كما في      
    ل الفائدةمعد      سميةالقيمة اال      
      بالليرة السورية      دوالر أمريكي      

    %٧,٥    ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠٢٣أيار  ٤
    ١٠,٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  

  

  شهادات إيداع مصرف سوريا املركزي

    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠ كما في          
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٠١٨٢          (غير مدققة) ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          
    -          -          ١,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠    مسية للسندات املشرتاة القيمة اال    
    -          -      )  ٧٢,٠٠٠,٠٠٠(  العالوة    
      -          -          ١,٥٢٨,٠٠٠,٠٠٠    للسنداتالقيمة الدفرتية     
    -          -          ٨٣٦,٢٥,٦٤٣    سمإطفاء احل    
        ١,٥٥٣,٦٤٣,٨٣٦          -          -    

ة السـورية متثل املوجودات املالية بالكلفـة املطفـأة (شـهادات إيـداع مصـرف سـوريا املركـزي) قيمـة شـهادات إيـداع صـادرة عـن مصـرف سـوريا املركـزي بـاللري 
  تستحق خالل سنة. %٤,٥بفائدة سنوية 



 

 - ٤٥ -

  موجودات ضريبية مؤجلة  -٠١

 لي:يتكون هذا البند مماي
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠ كما في          
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  :موجودات ضريبية مؤجلة ناجتة عن
      ٣٥٦,٤٢٣,٩٧٧        ٩٦,٣٠٥,١٢١        ١٣١,٩٩٧,٨١٩    الرصيد كما يف بداية الفرتة / السنة

  )    ٢٦٢,٣٨٤,١٥٣(      -      )  ٩١١٣١,٩٩٧,٨(  مصروف ضريبة الدخل 
  إطفاء / (تشكيل) ضريبة على التغري يف القيمة 

  من خاللللموجودات املالية العادلة   
    ٢,٢٦٥,٢٩٧        ٣٥,٦٩٢,٦٩٨        -      الدخل الشامل    

اية الفرتة / السنة     ٩٦,٣٠٥,١٢١        ١٣١,٩٩٧,٨١٩        -      الرصيد كما يف 

  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.مت إتباع أسلوب التقاص يف احتساب املوجودات واملطلوبات الضريبية فيما خيص املوجودات املالية 
  

  مت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن ربح الفرتة كما يلي:
   حزيران ٣٠ية في لفترة الستة أشهر المنته        
    (غير مدققة) ٢٠١٨          (غير مدققة) ٩٢٠١        
    ل.س.          ل.س.        

      ٥٠,٠٠٩,٤٧٣        ٥٤٩,١٦٤,٨٠٩    صايف الربح قبل الضريبة
      ٢,٦٩٥,٨٥١        ٩٩,٠٦٠,٧٣    استهالك املباين 

      ٤,٤٢٨,٣٨٩        ١٦,٧٥٨,٧٨٠    استهالك حتسينات على املباين اململوكة
  )  ١١١,٦٨٠,٠٩٩(      -      ئر اإلئتمانية (الديون املنتجة)اسرتداد خمصص اخلسا

  )  ١١٢,٧٦٥,٨٧٠(  )  ٢٣٣,٤١٥,٨٢٤(  للضريبة اسرتداد مؤونات خضعت مسبقاً 
        ٣٦٤,٧٨٩        ١,٢٩٢,١٥٤    ضريبة عقود غري مقيمني

      ١,٩١٧,٩٠٠    )  ١,٥١٧,٠٤٠(  خمصص تقلب أسعار القطع
      ٩٧,٠٨٨,٤١٧        ١,٧١٦,٦٣٥,٥٠٨    خمصص تدين قيمة الديون املنتجة
      -      )  ١,٥٧٧,٩٨٧,٠٥٨(  خسائر ضريبية عن سنوات سابقة

  )  ٦٧,٩٤١,١٥٠(      ٤٧٩,٩٩٢,٠٦٨    الربح الضرييب
        -      )  ١١٩,٩٩٨,٠١٧(   )%٢٥( السنةأرباح  عن الدخل ضريبة مصروف

        -      )  ١١,٩٩٩,٨٠٢(   )%١٠(ضريبة إعادة إعمار 

        -      )  ١٣١,٩٩٧,٨١٩(   إمجايل الضريبة

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



 

 - ٤٦ -

  .٢٠١٧لعام  ٤٦بناء على القانون رقم  %١٠سامهة الوطنية إلعادة اإلعمار لتصبح مت تعديل نسبة امل  *
  :مت احتساب ضريبة الدخل املؤجل كمايلي

    كانون األول   ٣١         حزيران ٣٠        
    مدققة)( ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩        
    ل.س.          ل.س.        

    -          -      مصروف ضريبة دخل   
    -      )  ١٣١,٩٩٧,٨١٩(  ؤجلة عن أعوام سابقةمإطفاء موجودات ضريبية   

    )١٣١,٩٩٧,٨١٩  (      -    

لرية سورية كما يف  ١٣١,٩٩٧,٨١٩قررت إدارة املصرف عدم احتساب ضريبة دخل مؤجل واالستمرار بإطفاء املوجودات الضريبية املؤجلة والبالغة 
  وات السابقة.ها على مدى اخلمس سنمنواليت مل يتم االستفادة  ٢٠١٨كانون األول   ٣١

وحركة  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرملخص حركة املطلوبات الضريبية املؤجلة الناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة للموجودات املالية 
  املوجودات الضريبية املؤجلة خالل الفرتة / السنة:

    كما في      كما في      (غير مدققة) ٢٠١٩حزيران  ٣٠ كما في      
    كانون الثاني  ١      كانون األول  ٣١                  المكون            
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨      (مدققة معّدلة) ٢٠١٨     نهاية الفترة      طفاءإ      خالل الفترة      بداية الفترة       
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س      
    ١٣١,٩٩٧,٨١٩    ١٣١,٩٩٧,٨١٩    -    )١٣١,٩٩٧,٨١٩(    -      ١٣١,٩٩٧,٨١٩  مؤجلة ضريبيةموجودات 
  )  ٣٥,٦٩٢,٦٩٨(    -      -      -      -      -    مؤجلة  ضريبيةمطلوبات 

    ٩٦,٣٠٥,١٢١    ١٣١,٩٩٧,٨١٩    -    )٣١,٩٩٧,٨١٩١(    -      ١٣١,٩٩٧,٨١٩    
  



 

 - ٤٧ -

 موجودات أخرى  -١١

 يتكون هذا البند مما يلي:
    نيكانون الثا  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠ كما في          
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  فوائد وإيرادات حمققة غري مستحقة القبض
     ٣,٥٩٣,٨٠٤        ١٤,١٣٠,٠٨٠        ٣٣,٣٦٠,٢٣٩    مصارف  
      ٦,٥١٢,٦٥٦        ٦,٥٩٢,٥٨٦        ١٠,٩٤٢,٦٩٢    تسهيالت ائتمانية مباشرة  
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من  
    ٢٨,٠١١,٥١٣        -          -      الشامل اآلخر خالل الدخل    
    ٣٦,١٠٦,٦٤٧        ١٦٤,٨٥٢,٩٩٥        ١٥٥,٦٠٩,٦١٦    موجودات مالية بالكلفة املطفأة  
        ٧٤,٢٢٤,٦٢٠        ١٨٥,٥٧٥,٦٦١        ١٩٩,٩١٢,٥٤٧    

    ١,٠٤٢,٠٣٠,٦٥٧        ٩٩٧,٧٣١,٣٨٧        ٢٩,٩٠٠,٦٦٨    مقدماً مصاريف مدفوعة 
  ٤٤,٧١٩,٦٦١        ٧٨,٥١٦,٩٣٦        ٧٤,٦٥٤,٠٩٥    خمزون طباعة وقرطاسية

    ٢٢,٣٩٣,٥١١        ٣٥٨,١٨٦,٣٢٨        ٤٣١,٩١٢,٢٢٥    سلف لقاء تعهدات أعمال
      ١٢٧,٠٠٠          ١٤٧,٠٠٠          ٢١٧,٠٠٠       طوابع

    -          -          ١٦,٩٥٥,٨٢٥    شيكات التحصيل 
    ١٥٤,٨١٦,٣٢٩        ١٤٧,١٢٣,٦٠٧        ٢٦٧,٤٥٧,٩٣٩    موجودات أخرى

    ٢٥٣,٤٨٦,٦٦٢        ٢٥٣,٤٨٦,٦٦٢        ٢٥٣,٤٨٦,٦٦٢    *االسرتداد ضريبة قابلة
    ٨,١١٤,٩٠٧        ٤,٩٨٨,٠٦٠        ١١٦,٦٨٧,٣٢٦    بطاقات الصراف اآليل تقاص

      ٣,٥٠٠,٠٠٠        ٢,٠٥٠,٠٠٠        ٢,٠٥٠,٠٠٠    تماعية والعملتأمينات مدفوعة وزارة الشؤون اإلج
    -          ١٠٤,٣٦٧,١٢٠        ١٠٤,٣٦٧,١٢٠    **هم مؤسسة ضمان القروضسلفة عن شراء أس

  موجودات ثابتة آلت ملكيتها
    ٥٧,٨٤٩,٣٧٨        ٥٧,٨٤٩,٣٧٨        ٥٧,٨٤٩,٣٧٨    ***للمصرف وفاًء لديون مستحقة  
      ١,٦٦١,٢٦٢,٧٢٥        ٢,١٩٠,٠٢٢,١٣٩        ١,٥٥٥,٤٥٠,٧٨٥    

  )      ٥٥٢,٩٨٧(  )  ٥٨٤,٠١١٢,(  )  ٢,١٧٣,٧٣١(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
        ١,٦٦٠,٧٠٩,٧٣٨       ٢,١٨٨,٠١٠,٥٥٥       ١,٥٥٣,٢٧٧,٠٥٤    
مت دفعها من قبل املصرف ومن املتوقع اسرتدادها، حيث مل يتم حسمها من خسائر  ٢٠١٦متثل الضريبة قابلة لالسرتداد قيمة ضريبة أعمال عام   *

  .٢٠٠٣لعام  ٤نون ضريبة الدخل رقم من قا ١٢السنوات السابقة وذلك استناداً إىل املادة 
 لرية سورية. ٢٦٠,٩١٧,٨٠٠ميثل سلفة عن شراء األسهم الدفعة األوىل  من حصة املصرف من أسهم شركة ضمان القروض والبالغ قيمتها   **

، ومت ٢٠١٦كانون األول  ١٦آلت ملكيتها للمصرف إليفاء ديون مستحقة موجودات انتقلت ملكيتها للمصرف بتاريخ  اليتمتثل املوجودات   ***
/ب من ١٠٠/٢ختفيض دين العميل املستحق بنفس القيمة حيث يتوجب تصفية العقارين خالل عامني من تاريخ التملك، وفق أحكام املادة 

 ، حىت تاريخ إصدار البيانات املالية مل يتم تصفية العقارين.٢٠٠٢لعام  ٢٣القانون رقم 



 

 - ٤٨ -

  مركزيمصرف سورية الوديعة مجمدة لدى  -٢١

يتوجـب علــى مصـارف القطـاع اخلـاص أن حتتجــز  ٢٠٠١) لعـام ٢٨رقـم () للفقــرة (ب) مـن التعليمـات التنفيذيـة للقــانون ١٢بنـاًء علـى أحكـام املـادة (
  من رأمساهلا لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد بدون فوائد ميكن اسرتداده عند تصفية املصرف. %١٠

  صرف سورية املركزي كالتايل:بلغ رصيد الوديعة اجملمدة لدى م
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠ كما في          
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ١٨٩,٨٤١,٧٥٠        ١٨٩,٨٤١,٧٥٠        ١٨٩,٨٤١,٧٥٠    لرية سورية
    ٢,٩٠٠,١٠٧,١٥٣        ٢,٩٠٠,١٠٧,١٥٣        ٢,٩٠٠,١٠٧,١٥٣    والر أمريكيد

      ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣        ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣        ٣,٠٨٩,٩٤٨,٩٠٣    
  )      ٦٥٢,٥٢٤(  )    ٦٥٢,٥٢٤(  )    ٦٥٢,٥٢٤(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

        ٣,٠٨٩,٢٩٦,٣٧٩        ٣,٠٨٩,٢٩٦,٣٧٩        ٣,٠٨٩,٢٩٦,٣٧٩    
  
 مصارفودائع   -٣١

 يتكون هذا البند مما يلي:
    (غير مدققة) ٢٠١٩حزيران  ٣٠ كما في      
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ١٣,٥٩٣,٠٤٥,٠٠٤    -    ١٣,٥٩٣,٠٤٥,٠٠٤  حسابات جارية وحتت الطلب
    ٥١,٦٦٧١٠,٥٢١,٢    -    ١٠,٥٢١,٢٥١,٦٦٧  أشهر) ٣(استحقاقها األصلي أقل من  ودائع ألجل

    ٦٧١,٢٤,١١٤,٢٩٦    -      ٦٧١,٢٤,١١٤,٢٩٦    
  

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

    ١٤,٥٨٩,١٤٢,٤٧٢    -    ١٤,٥٨٩,١٤٢,٤٧٢  حسابات جارية وحتت الطلب
  ١١,٤٥٠,٦٢٢,٣٥٦    -    ١١,٤٥٠,٦٢٢,٣٥٦  ر)أشه ٣(استحقاقها األصلي أقل من  ودائع ألجل

    ٢٦,٠٣٩,٧٦٤,٨٢٨    -    ٢٦,٠٣٩,٧٦٤,٨٢٨  



 

 - ٤٩ -

    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨ ثانيكانون ال  ١كما في       
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  ١٠,٩٣٩,٢٤٧,٨٩٠    -    ١٠,٩٣٩,٢٤٧,٨٩٠  حسابات جارية وحتت الطلب
  ١٨,٩٣٢,٩٩٩,٤٧٥    -    ١٨,٩٣٢,٩٩٩,٤٧٥  أشهر) ٣حقاقها األصلي أقل من (است ودائع ألجل

    ٢٩,٨٧٢,٢٤٧,٣٦٥    -    ٢٩,٨٧٢,٢٤٧,٣٦٥  
  
  ودائع الزبائن  -٤١

  يلي: يتكون هذا البند مما
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠ كما في          
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          ّدلة)(مدققة مع ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          
    ٩,٠٧٨,٣٤٩,٠١٢        ١٠,٥٧٧,٧٣٢,٣٧٣        ١٥,٨٢٢,٤٧٣,٥٩٦    حسابات جارية وحتت الطلب    
    ٣٩,٨٢٤,٦٢٥,٦٥٦        ٥٢,٢٩٢,٨٩٥,٦٩٤        ٤٩,٧٩٢,٨٨٧,٦٤٧    ودائع ألجل وخاضعة إلشعار    
    ٢٥١,٣٥٥,٦٩١        ٣١٨,٤٤٠,٢٣٠        ٣٤٥,٧٨٢,٠٢٦    * حسابات جممدة أخرى    
    ٦٣٧,٤٧٦,١٤٢        ١,٨٣٢,٦٠٣,٠٧٠        ٢,٥٧٥,٧٧١,٣٢٠    ودائع التوفري    
        ٤٩,٧٩١,٨٠٦,٥٠١        ٦٥,٠٢١,٦٧١,٣٦٧        ٦٨,٥٣٦,٩١٤,٥٨٩    

(مقابل  ٢٠١٩ران حزي ٣٠ من إمجايل الودائع كما يف %١٧,٧٤لرية سورية أي ما نسبته  ١٢,١٦٠,١٤٠,٥٠٨بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد 
  ).٢٠١٨كانون األول   ٣١ من إمجايل الودائع كما يف %١٦,٦٣لرية سورية أي ما نسبته  ١٠,٨١٥,٦٩٣,٨٥٣

  رأس ميثل هذا البند مبلغ الودائع اجملمدة لقاء رأس مال قطاع مايل غري مصريف لشركات قيد التأسيس وقيمة حقوق األفضلية الناشئة عن زيادة
كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١٦٦,٨٥٦,٧٩١(مقابل  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ لرية سورية كما يف ١٦٤,٧٩٥,٥٨٤مال املصرف بقيمة 

 .٢٠١٨آذار  ١١)، وبدأ املصرف بتوزيعها على املسامهني الذين مل ميارسوا حق األفضلية يف االكتتاب بتاريخ ٢٠١٨

  ٣١ كما يف لرية سورية ٣٧٢,٠٠٢,٧٤٠(مقابل  ٢٠١٩حزيران  ٣٠ كما يفلرية سورية   ٤٢٧,٤٠٢,٢٠٣بلغت ودائع مقيدة السحب مبلغ 
  .)٢٠١٨كانون األول 

  
  مينات نقديةأت  -٥١

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠ كما في          
    ّدلة)(مدققة مع ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ١,١٥٠,٣١٣,١٧٤        ٣,٥٢٣,٦٨٠,٢٤٤        ٤,٦٤٢,١٦٨,٩١٠    تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
    ١,١٦٦,٨٤٩,٥٩٩        ٩٧٥,١٢٠,٥٧٨        ٩٣٩,١٣٥,١٨٣    تأمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة

    ٨٣,٤٧٦,٢٠١        ٢,٦٧٦,٠٣٣        ١,١٤٦,٩٨٥    تأمينات نقدية أخرى
        ٢,٤٠٠,٦٣٨,٩٧٤        ٤,٥٠١,٤٧٦,٨٥٥        ٥,٥٨٢,٤٥١,٠٧٨    



 

 - ٥٠ -

  مخصصات متنوعة  -٦١
  احلركة على املخصصات املتنوعة هي كما يلي:

  رصيد نهاية          تأثير فروقات          ما تم رده خالل         المكون خالل         رصيد بداية      
      الفترة / السنة          لصرفأسعار ا          الفترة / السنة         الفترة /السنة         الفترة / السنة      

  ل.س.          ل.س.          ل.س.         ل.س.         ل.س.      )(غير مدققة ٢٠١٩حزيران  ٣٠
  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية غير المباشرة:

    ١٥,٣٠٥,١٨٩    )    ٢٠٦,٤٧٦(  )  ٢٢,٢٣٦,٤٧١(      ٨,٩٠٨,٨٩٢        ٢٨,٨٣٩,٢٤٤    تمانية غري مباشرة مقابل تسهيالت ائخمصص   
      ١٥,٣٠٥,١٨٩    )    ٢٠٦,٤٧٦(  )  ٢٢,٢٣٦,٤٧١(      ٨,٩٠٨,٨٩٢        ٢٨,٨٣٩,٢٤٤    
    ٢,٨٣٩,٣٠١        -      )  ٥,٧٠٨,٠٠٠(      ٤,١٩٠,٩٦٠        ٤,٣٥٦,٣٤١    ؤونة نقلبات أسعار الصرفم  
      ١٨,١٤٤,٤٩٠    )    ٢٠٦,٤٧٦(  )  ٢٧,٩٤٤,٤٧١(      ١٣,٠٩٩,٨٥٢        ٣٣,١٩٥,٥٨٥    
  

  (مدققة معّدلة) ٨٢٠١كانون األول   ٣١
  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية غير المباشرة:

    ٢٨,٨٣٩,٢٤٤    )      ٥١,٨٤٧(  )  ٣٨٣,٩٨٩(      ٢٠,١٢٨,٢٨٧        ٩,١٤٦,٧٩٣    مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرةخمصص   
      ٢٨,٨٣٩,٢٤٤    )      ٥١,٨٤٧(  )  ٣٨٣,٩٨٩(      ٢٠,١٢٨,٢٨٧        ٩,١٤٦,٧٩٣    
    ٤,٣٥٦,٣٤١        -          -          ٢,٨٥٣,٣٦٠        ١,٥٠٢,٩٨١    ونة نقلبات أسعار الصرفؤ م  
      ٣٣,١٩٥,٥٨٥    )      ٥١,٨٤٧(  )  ٣٨٣,٩٨٩(      ٢٢,٩٨١,٦٤٧        ١٠,٦٤٩,٧٧٤    



 

 - ٥١ -

  :خالل الفرتة/ السنة باشرةامل غري ئتمانيةاالتسهيالت فيما يلي احلركة على أرصدة ال
    (غير مدققة) ٢٠١٩ حزيران ٣٠لفترة الستة أشهر النتهية في         
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

  ٩,١٩٣,٣٧٠,٥١٠        ٢٥,١٥٦,٣٢٠        ٤,٢٥٣,٦٢٤        ٩,١٦٣,٩٦٠,٥٦٦    فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
    -      )  ٦,١٥٣,٠٠٦(  )  ١٥,٨٢٦,٠٠٠(      ٢١,٩٧٩,٠٠٦    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -          -          ١,٩٩٠,٨٣٣,٨٩٣    )  ١,٩٩٠,٨٣٣,٨٩٣(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -          ٥,٧٢٦,٠٠٠        -      )  ٥,٧٢٦,٠٠٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  )    ٢,٥٧٨,٢٤١,٢٦٧(  )  ٢,٣٧٨,٥٦٤(      ١٥٨,١٨٦,٤٩٨    )  ٢,٧٣٤,٠٤٩,٢٠١(  تغري أرصدة الزبائن / نقص ناتج عنيادة ز 
    ٢,٧٩٧,٢٩٨,٢١٠        -          ٧٤,٢٧١,٠٥٢        ٢,٧٢٣,٠٢٧,١٥٨    التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة
  )    ٣٠٧,٦٧٣,٦٤٠(      -      )  ١٥,٢٦٦,٢٥٠(  )  ٢٩٢,٤٠٧,٣٩٠(  التسهيالت املستحقة خالل الفرتة

  )    ٢٣,٠٦٠,١٨٧(      -          ٢,٣٧٨,٥٠٠    )  ٢٥,٤٣٨,٦٨٧(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف
اية الفرتة     ٩,٠٨١,٦٩٣,٦٢٦        ٢٢,٣٥٠,٧٥٠      ٢,١٩٨,٨٣١,٣١٧        ٦,٨٦٠,٥١١,٥٥٩    الرصيد كما يف 

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

    ٦,٧١١,٦٩٥,٠٨٤        ٢٠,١١٩,٧٥٠        -          ٦,٦٩١,٥٧٥,٣٣٤    سنةالبداية يف  كما  الرصيد
    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -          -          ٣,٢٤٩,٠٠٩    )  ٣,٢٤٩,٠٠٩(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

    -          ٦,٢٦١,٠٠٠        -      )  ٦,٢٦١,٠٠٠(  املرحلة الثالثةما مت حتويله إىل 
      ٩٥٨,٤٧٢,٨٧٨    )  ١,٢٢٤,٤٣٠(      ١,٠٠٤,٦١٥        ٩٥٨,٦٩٢,٦٩٣    تغري أرصدة الزبائن / نقص ناتج عنيادة ز 

    ١,٨٦١,٩٧٠,٦٧١        -          -          ١,٨٦١,٩٧٠,٦٧١    سنةالتسهيالت اجلديدة خالل ال
  )    ١٤٨,٧٧٠,٤٦٠(      -          -      )  ١٤٨,٧٧٠,٤٦٠(  سنةالتسهيالت املستحقة خالل ال

  )    ٣١٨٩,٩٩٧,٦٦(      -          -      )  ٣١٨٩,٩٩٧,٦٦(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف
اية الفرتة     ٩,١٩٣,٣٧٠,٥١٠        ٢٥,١٥٦,٣٢٠      ٤,٢٥٣,٦٢٤        ٦٩,١٦٣,٩٦٠,٥٦    الرصيد كما يف 



 

 - ٥٢ -

  :خالل الفرتة/ السنة باشرةللتسهيالت غري امل املتوقعة ئتمانيةفيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر اال
    (غير مدققة) ٢٠١٩ حزيران ٣٠لفترة الستة أشهر النتهية في         
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

    ٢٨,٨٣٩,٢٤٦        ٤,١٧٥,٦٥٣        -          ٢٤,٦٦٣,٥٩٣    فرتةالبداية يف  كما  الرصيد
    -      )  ١,١٨٤,٩٣٣(    )    ٣٢٨(      ١,١٨٥,٢٦١    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -          -          ١,١٧١,٥٤٩      )  ١,١٧١,٥٤٩(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

  )  ١٦,٦١٦,٦٢١(      ٥,٠١٣,٥٨٧    )  ٣٨٥,٤١٦(  )  ٢١,٢٤٤,٧٩٢(  زيادة / نقص ناتج عن تغري أرصدة الزبائن
    ٣,٨٩٥,٣٠٥        -            ٤١,٢٤٢        ٣,٨٥٤,٠٦٣    التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة
    املسرتد من خسارة التدين على

  )    ٦٠٦,٢٦٣(      -        )    ٧,٠٥٠(  )  ٥٩٩,٢١٣(  التسهيالت املسددة  
  )    ٢٠٦,٤٧٦(      -            ٥٥٨    )  ٢٠٧,٠٣٤(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

    ١٥,٣٠٥,١٩١        ٨,٠٠٤,٣٠٧        ٨٢٠,٥٥٥        ٦,٤٨٠,٣٢٩    اية الفرتة الرصيد كما يف
  

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

    ٩,١٤٦,٧٩٥        ٣,١٣٥,٠٦١        -          ٦,٠١١,٧٣٤    سنةالبداية يف  كما  الرصيد
    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -          -            ٧٧٩    )    ٧٧٩(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -            ١٣,٤٠٠        -      )  ١٣,٤٠٠(  ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    ١٦,٠٩٧,٤٣٤        ١,٠٢٧,١٩٢        -          ١٥,٠٧٠,٢٤٢    بائنعن تغري أرصدة الز  ةزيادة ناجت
    ٤,٠٣٠,٨٥٣        -          -          ٤,٠٣٠,٨٥٣    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
    املسرتد من خسارة التدين على

  )    ٣٨٣,٩٨٩(      -      )    ٧٧٩(  )  ٣٨٣,٢١٠(  التسهيالت املسددة  
  )    ٥١,٨٤٧(      -          -      )  ٥١,٨٤٧(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ٦٢٨,٨٣٩,٢٤        ٤,١٧٥,٦٥٣        -          ٣٢٤,٦٦٣,٥٩    الرصيد كما يف 



 

 - ٥٣ -

  مطلوبات أخرى  -٧١

  يتكون هذا البند مما يلي :
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠ كما في          
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ٥٤٠,٥٦٦,٦٦٧      ٧٨٣,٤٦٥,٥٤٠        ٦٧٩,٥٧٥,٢٨٦    فوائد مستحقة غري مدفوعة:
    ٣١,٩٤٤,٩٩٥        ٢٣,٦٨٨,٢٤١        ١٠,٢٦٠,٦١٣    ات مقبوضة مقدماً إيراد

    ٢٢,٨٠٨,٤٧٤        ٥٢,٣٠٣,٣٥٦        ٧٩,٢٧٧,٩٠١    دائنون خمتلفون
    ٤٤٢,٩٦٣,١٥٢        ٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠        ١٤٤,٢٩٠,٥٨٢    ةرواتب مستحقة وغري مدفوع

    ٥,٣٧٤,٦٣٦        ٦,٥٠٠,٨٠٤        ٧,١٧٧,٥٦٢    اشرتاكات مؤسسة التأمينات االجتماعية املستحقة
    ١٣١,٢٨٤,١٧٠        ١٤٦,٧٨٦,٤٥٨        ٢١٠,٠٥١,٥٨٣    ضرائب مقتطعة على رواتب وأجور املوظفني

  ضرائب مقتطعة على الفوائد
    ١٤,٩٧٧,٧٦٤        ٣٧,٢٩١,٥٥١        ٥٣,٨٩٦,٦٧٤    ت الزبائناملدفوعة على حسابا   

    -          ١٦٠,٦٨٥,٠٩٦        ٣٢٦,٨٩٤,٩٠٦    مستحقات ملوردي أصول ثابتة
    -          -          ١١,٧٢٨,٩٥٥    ضريبة طوابع للدفع
      ٦٥,٩٠٧,٣٣٠        ١٠٨,٩٧٣,٧٨٢        ١٢٧,٩٠٤,٥٩٠    شيكات برسم الدفع

   ١١٩,٧١١,٦٧٠        ٥٠,٤١٣,٠٠٠        ١٣٣,٨٢٥,٧٥١    فعدحواالت وشيكات برسم ال
    ٢٦,٧٨٨,٩٨٨        ٥١,٣٤٦,١٧١        ١٠٩,١٣٤,١٤٧    شيكات مصدقة

    ١٠,١٠٧,٤٧٩        ٥,١٥٢,٤٧٩        ٨,٧٥٥,٤٧٩    تقاص بطاقات صراف آيل
    ٥٦,٠٢٦,٥٩٢        ٧٩,٢٣٩,٠٣١        ٦٥,٢٧٣,٣٠٢    موردون آخرون

    ١٥,٢٥٤,٨٤٠        -          -      حسابات دائنة أخرى 

        ١,٤٨٣,٧١٦,٧٥٧        ١,٨٨٠,٨٤٥,٥٠٩        ١١,٩٦٨,٠٤٧,٣٣    
  



 

 - ٥٤ -

  دائنةال فوائدال  -١٨

  يتكون هذا البند مما يلي:
    حزيران (غير مدققة) ٣٠المنتهية في الستة أشهر فترة ل      
      ٨٢٠١          ٩٢٠١    
  .ل.س          .ل.س      

     ٢٦,٤٦٩,٠٤٨        ٨٩,٦٩٤,٣١٩    حسابات جارية مدينة

        ٢٦,٨٧٣١,٤٠٤,٩        ١,٦٢٦,٩١٥,٦٢٣    قروض وسلف

    ١,٤٣١,٣٩٥,٩٢١        ١,٧١٦,٦٠٩,٩٤٢     

      ٩٣,١٠٠,١٨٧        ١٤٦,٢٤٥,٤٧٠    أرصدة وإيداعات لدى مصارف 
      ١٥٩,٦٥٨,٧١٠        -      بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية 
    ١١٤,٥٩٠,٤٦٣        ٤٨٧,٥٧٤,٨٥٧     بالكلفة املطفأةموجودات مالية 

    ٦٧,٣٤٩,٣٦٠٣        ٦٣٣,٨٢٠,٣٢٧      

    ١,٧٩٨,٧٤٥,٢٨١        ٢,٣٥٠,٤٣٠,٢٦٩      

  
 مدينةال فوائدال  -١٩

  مما يلي:يتكون هذا البند 
    حزيران (غير مدققة) ٣٠المنتهية في الستة أشهر فترة ل      
      ٨٢٠١          ٩٢٠١    

  ل.س          ل.س        
      ٣٢٩,٥١٠,٤٨٦        ٦٧,٦٥١,٤٦٠    ودائع مصارف
   :ودائع زبائن

      ١٠,١٦٠,٠٢٤        ١٥,٠٨٤,٠٩٢    حسابات جارية  
      ٢٣,٠٤٦,٢١٢        ٦٨,١٨٧,٤٢٧    ودائع توفري  
      ٨٦٠,٤٦٠,٦٠٢        ١,٢٥٠,٣٠٢,٦٢٤    شعارودائع ألجل وخاضعة إل  
      ٨٩٣,٦٦٦,٨٣٨        ١,٣٣٣,٥٧٤,١٤٣      

      ٢,٧٩٢,٦٤٧        ٣,٧٣٦,٠٥٠    تأمينات نقدية

      ١,٢٢٥,٩٦٩,٩٧١        ١,٤٠٤,٩٦١,٦٥٣      



 

 - ٥٥ -

  ائتمانية متوقعة استرداد مخصص خسائر  -٢٠

  يتكون هذا البند مما يلي :
   حزيران (غير مدققة) ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في              
              ٨٢٠١          ٩٢٠١    
  ل.س.          ل.س.              

  )    ٩٨٠,٣٨١  (  )  ١,٣٣٣,٩٥٣(    مصروف خمصص أرصدة لدى املصارف
  )  ٢,٦٨١,٣٢١  (  )  ١,٦٤٧,٨٠٠(    اسرتداد خمصص إيداعات لدى املصارف

    ١٣٧,٩٢٠,٢٤٣    )  ٤,٦٦٢,٢٩٦(  اسرتداد خمصص استثمارات مالية بالكلفة املطفأة
    ١,٨٢٨,٧٥٠    )    ١٦٢,١٤٧(    اسرتداد خمصص فوائد مستحقة القبض

  :مصروف / (اسرتداد) خمصص تسهيالت ائتمانية مباشرة
  )  ١٤٧,٥١٤,٢٩٦  (      ١٤٤,٤٣٧,٧٢٨      املرحلة األوىل  
  )  ١٢٠,٩٣١,١٠٦  (      ٢٢٢,٣٥٣,٠٩٥      املرحلة الثانية  
    ٢,٧٤٢,٧١٠,٠٢٥    )  ٣١٠,٤٦٢,٣٦٤(    املرحلة الثالثة  

  :مصروف / (اسرتداد) خمصص تسهيالت ائتمانية غري مباشرة
  )  ٧,٢٤٠,٩٢٩  (      ١٧,٩٨٩,٩٤٢      املرحلة األوىل  
    -            ٣٥١,٢٢٤      املرحلة الثانية  
    ٣,١٠٨,٠٣١    )  ٥,٠١٣,٥٨٧(    املرحلة الثالثة  

  )  ٢,٤٥٨,١٨٨,٥٤٦  (      -        ما مت حتويله إىل املخصصات اجلماعية

          ١٤٨,٠٣٠,٤٧٠        ٦١,٨٤٩,٨٤٢    
  

  ةفالسهم األساسية والمخف حصة  -١٢

    (غير مدققة) حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال     مما يلي:يتكون هذا البند  
      ٨١٢٠          ٩٢٠١    
   ل.س.          ل.س.      

     ٥٠,٠٠٩,٤٧٣        ٤١٧,١٦٦,٩٩٠   سنةصايف ربح ال

      ٥٢,٥٠٠,٠٠٠        ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    سهماملتوسط املرجح لعدد األ

     ٠,٩٥          ٧,٩٥      ية واملخفضةساسحصة السهم األ

  
      ٩٢٠١    
  ألسهمامتوسط                   

    مرجح بالفترةال      الفترة/يوم      سهمعدد األ   
    ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    ١٨١      ٥٢,٥٠٠,٠٠٠  الفرتةاية  ابتداًء من بداية السنة املالية وحىت سهمعدد األ

    ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    ١٨١          ٢٠١٩حزيران  ٣٠ كما يف  سهماملتوسط املرجح لعدد األ
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      ٢٠١٨    
  ألسهمامتوسط                   

    مرجح بالفترةال      الفترة/يوم      سهمعدد األ   
اية  سهمعدد األ     ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    ١٨١      ٠٠٠٥٢,٥٠٠,  الفرتةابتداًء من بداية السنة املالية وحىت 

    ٥٢,٥٠٠,٠٠٠    ١٨١          ٨٢٠١حزيران  ٣٠كما يف  سهماملتوسط املرجح لعدد األ
  
  ما يوازي النقدو النقد    -٢٢

    (غير مدققة) حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال    يتألف هذا البند مما يلي:
      ٨٢٠١          ٩٢٠١    
  ل.س.          ل.س.      

  ورية املركزينقد وأرصدة لدى مصرف س
      ٢٢,٠٠٣,٨١٥,٠٣٥        ١٧,٢٦٤,٨٧١,٧٤٧    )تستحق خالل ثالثة أشهر(  

      ٢٦,٩٤٠,٠٣٠,٦٧٢        ٢٨,٤٥٣,٥٢٧,٢٤٢    )تستحق خالل ثالثة أشهر(أرصدة لدى مصارف 
  )  ١٧,٨١٦,٩٥٣,٦٨٣(  )  ٢٢,٦١٤,٢٩٦,٦٧١(  )تستحق خالل ثالثة أشهر(ينـزل ودائع مصارف 

      ٦,٨٩٢,٠٢٤٣١,١٢        ٢٣,١٠٤,١٠٢,٣١٨      
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  ذات العالقةعمليات األطراف   -٣٢
  :تعامالت مع أطراف ذات عالقة

    المجموع      الجهة ذات العالقة    
    كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠كما في       دارةاإلمجلس  أعضاء                
    قة معّدلة)(مدق ٢٠١٨      (غير مدققة) ٢٠١٩      وكبار الموظفين      الشركات الحليفة      الشركة األم    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  بنود داخل بيان الوضع المالي:
  حسابات المدينةال  

    ٢,٩٢٠,٨٩٨,٦٧٥    ٤,٩٨٩,٦٧٣,٤٦١    -      ٤,٥٠٦,١٧٥    ٤,٩٨٥,١٦٧,٢٨٦   أرصدة لدى املصارف  
  ١٦,٣٧٩,٠٣٥,٦٣٨    ٧,٦٦٣,٩٧٢,٨٧٦    -      -      ٧,٦٦٣,٩٧٢,٨٧٦  املصارف ودائع ألجل  
    ٣,١١٩,٧٥٤    ١٣,٥٠١,٣٦٤    -      -      ١٣,٥٠١,٣٦٤  ستحقة غري مقبوضةفوائد م  
  )  ١,٨٨١,٢٣٧(  )  ٥,١٦٠,٢٦٤(    -      -    )  ٥,١٦٠,٢٦٤(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  

    ١٩,٣٠١,١٧٢,٨٣٠    ١٢,٦٦١,٩٨٧,٤٣٧    -      ٤,٥٠٦,١٧٥    ١٢,٦٥٧,٤٨١,٢٦٢    
  حسابات الدائنةال  

    ١٠٤,٤٣٤,٥٢٣    ٩٦,٢٤١,٥١٨    ٩٦,٢٤١,٥١٨    -      -    ودائع الزبائن  
      ٢٨٣,٠٦٥      ٢٩٦,٦٧٠      ٢٩٦,٦٧٠    -      -    فوائد مستحقة وغري مدفوعة  

      -      -    ١٠٤,٧١٧,٥٨٨    ٩٦,٥٣٨,١٨٨    ٩٦,٥٣٨,١٨٨    
  بنود بيان الدخل المرحلي الموجز - ب

    المجموع      الجهة ذات العالقة    
  حزيران ٣٠للفترة المنتهية في   زيرانح ٣٠ للفترة المنتهية في    دارةاإلأعضاء مجلس                 
    (غير مدققة) ٨٢٠١      (غير مدققة) ٢٠١٩      وكبار الموظفين      الشركات الحليفة      الشركة األم    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

    ٧٥,٠٣٦,٣٧٦    ١٠١,٢٣٦,٣٩٢    -      -      ١٠١,٢٣٦,٣٩٢  فوائد دائنة   
    ١,١١٧,٩٨٢    ١,٠٣٩,٢٠٨      ٨٣٥,٢٩٢    -        ٢٠٣,٩١٦  فوائد مدينة  

  التجارية.قام املصرف بتعامالت مع الشركة األم والشركات احلليفة ضمن النشاطات االعتيادية املسموحة للمصرف وباستخدام أسعار العمالت والفوائد 
  أمريكي).(دوالر  %٠(دوالر أمريكي) أما أدىن معدل فبلغ  %٣,٠٢بلغ أعلى معدل فائدة على الودائع لدى املصرف األم 
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  إن منافع اإلدارة التنفيذية العليا هي كالتايل:

    حزيران ٣٠الستة أشهر المنتهية في لفترة        
    (غير مدققة) ٢٠١٨           (غير مدققة) ٢٠١٩        
   ل.س.          ل.س.        

  )  ٣٦,٢٠٣,٨٥٠(  )    ٣٨,٦٠٣,٤٣٩(  رواتب ومكافآت  
  اضى أعضاء جملس اإلدارة أي تعويضات. ال يوجد قروض ممنوحة ألعضاء جملس اإلدارة وال يتق

  
 إدارة المخاطر  - ٤٢

  :مقدمة
ة يواجه مصرف فرنَسـبنك سورية من خالل ممارسة نشاطه املصريف، عددًا من املخاطر اليت يقوم بتحديدها وقياسها ومتابعتها ضمن إطار إلدار 

  ات املصرفية يف هذا اخلصوص.املخاطر، ينسجم ومتطلبات مصرف سورية املركزي وأفضل املعايري واملمارس
لى أداء تشمل عملية إدارة املخاطر التعرف على املخاطر وقياسها ومتابعتها ومراقبتها بشكل مستمر. فهذه املخاطر قد يكون هلا تأثريًا سلبيًا ع

املال بشكل فّعال يضمن كفاية هذه األموال  املصرف واستمراريته يف حال استمرارها وعدم معاجلتها. كما تشمل إدارة املخاطر كيفية إدارة وتوزيع رأس
  .ملواجهة املخاطر اليت يتعّرض هلا املصرف

  :إدارة المخاطر إستراتيجية
 املستويات ضمن هائبقا من والتأكد ومتابعتها ومراقبتها وقياسها اليت يتعرض هلا املصرف املخاطر وفهم بتحديد إدارة املخاطر إسرتاتيجية تتلخص
  .املال رأس لىع والعائد املخاطر بني األمثل التوازنإىل  للوصول املخاطر لتقليص الالزمة اإلجراءات واختاذ ةواملقبول احملددة

 حثيثة مواكبةو  املصرف، هلا يتعرض اليت املخاطر ملواجهة األموال هذه كفاية يضمن فعال بشكل املال راس إدارة وتوزيعتتضمن اإلسرتاتيجية أيضًا و 
ا واملالية التجارية ومنتجاته املصرف أعمال لتطور   .وتعديلها ومراقبتها ومراجعتها ضمنهاأو  ا التعامل املسموح احلدود حتديد، باإلضافة إىل وتركزا

 يف املصرفية واملمارسات املعايري وأفضل بازل جلنة وتوصيات املركزي سورية ومصرف والتسليف النقد جملس متطلبات مع اإلسرتاتيجية هذه وتنسجم
 .املصرفية دارة املخاطرإ

ئتمانية االستثمارية لتحقيق التوازن األمثل ما بني العائد على االستثمار لصاحل املصرف وعامل كما تسعى إدارة املخاطر من خالل السياسات اال
 .املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف من خالل هذه املمارسات

  
  :مخاطرال إدارةب العليا دارةواإل دارةاإل مجلس مسؤوليات

 المخاطر إدارةفي  دارةمسؤولية مجلس اإل  
  :يلي ما عاتقه على يقع حيث .املصرف خماطر إدارة عن املصاحل وأصحاب املسامهني أمام األول املسؤول دارةاإل جملس يعترب
 املصرف يف املخاطر إدارة مديرإىل  باإلضافة ،املخاطر دارةإل مستقلة وحدة تشكيل.  
 املصرف يف العاملة املستويات كافة على وذلك أشكاهلا بكافة املخاطر إدارة ثقافة وتعزيز فهم.  
 التنفيذيني غري دارةاإل جملس أعضاء من أعضائها معظم يكون املخاطر إدارة جلنة تشكيل على العمل.  
 ا القبولأو  حتملها للمصرف ميكن اليت املخاطر مستويات حتديد.  
 خاطرامل إدارة عمل إجراءات دليل على املصادقة.  
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 املخاطر إدارة جلنة قبل من املعدة أنواعها بكافة املصرف خماطر دارةإل العامة السياسة على دورياً  املصادقة.  
 للمصرف العليا دارةاإل مسؤوليات على التأكيد:  

  واألنظمة الكفء رالكاد ،اإلجراءاتو  السياسات ،العمليات ،التنظيمي 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

  تعرضاتال عن دارةاإل جملسإىل  مباشرةتقارير  تقدمي على العمل مهامها أحد يكون واليت املخاطر دارةإل مستقلة حتتية بنيةتأسيس وإجياد 
  .املوضوعة احلدود على والتجاوزات

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

 جملس على ،ذلك على عالوةً  .مستقلة تدقيقأو  مراجعة على تمادباالع وذلك املخاطر إدارةو  العليا دارةاإل فعالية ملدى الدورية املتابعة 
  دارةاإل

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

  المخاطر إدارةمسؤولية لجنة 

باإلضافة إىل مدير  املخاطر املصرفية، إدارةمن ذوي اخلربة يف  دارةخماطر تضم أعضاء غري تنفيذيني من أعضاء جملس اإل دارةمت تشكيل جلنة إل
 املخاطر. إدارة دائرة

باإلضافة  املخاطر املرتبطة بالنشاط القائم للمصرف، إدارةاملخاطر يف املصرف لرسم وحتديد سياسات  إدارةصل مع دائرة امل اللجنة بشكل متو تع
  إىل تلك املتعلقة بأي نشاط أو منتج مصريف جديد.

 املخاطر. إدارةا من قبل العليا باملعاجلة الفورية ألي جتاوزات يتم التقرير عنه دارةتتأكد اللجنة من قيام اإل

 المخاطر إدارة في العليا دارةاإل مسؤولية:  
 العملة باإلضافة إىل مستمر  بشكل املصرف هلا يتعرض اليت املخاطر كافة ومتابعة دارةإل الالزمة البىن كافة إجياد على املصرف يف دارةاإل تعمل
 املهام فصل يضمن مبا، واضح بشكل والصالحيات ملسؤولياتا 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 تعارضأي  لتجنب وذلك، والصالحيات
 تنفيذ علىكما تعمل   املصرف هلا يتعرض قد اليت املخاطر أنواع كافة مواجهة يف مباشر بشكل يساهم الذي مراأل، اإلداري صلاالتو  قنوات

  .احملددة املخاطر سقوف مع يتفق مبا ،دارةاإل جملس قبل من املعتمدة املخاطر إسرتاتيجية
  المخاطر قياسأنظمة تقارير و 

تقوم بإعداد تقاريرها الرقابية إىل جلنة املخاطر بشكل مباشر. كما  إدارةاملخاطر بأداء مهامها باستقاللية، وهي تابعة بأعماهلا للجنة  إدارةتقوم دائرة 
  .التنفيذية دارةوإىل اإل دارةاملخاطرة املنبثقة عن جملس اإل إدارة
  المخاطر: إدارة
املخاطر بشكل فعال تعترب األساس يف احملافظة على متانة املصرف  إدارةأنشطة مصرف "فرنسبنك سورية" حتتوي عدد من املخاطر وهلذا فإن إن 

  ورحبيته.
والرقابة املستمرة على املخاطر املالية وغري املالية اليت من املمكن أن تؤثر بشكل سليب على  دارةاملخاطر تشمل التعرف، القياس، اإل إدارةعملية  إن

  أداء املصرف ومسعته، إضافة إىل ضمان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعوائد مقابل املخاطر. 
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  صرف حتت األنواع الرئيسية التالية:تندرج خماطر امل
 خماطر االئتمان -

 خماطر السوق -

 خماطر السيولة -

 املخاطر التشغيلية -

 خماطر االلتزام -

املخاطر لدى املصرف تسري وفق مبادئ رئيسية وحاكمية خماطر تنسجم مع حجم نشاطاته وتعقيد عملياته وتعليمات السلطات الرقابية  إدارةإن 
ذا اخلصوص. تتمثل تلك املبادئ بشكل أساسي بتوجيهات واسرتاتيجيات جملس اإلوأفضل املمارسات الدولي املخاطر وسياسات  إدارةيف  دارةة 

  املخاطر.  إدارةاملخاطر املعتمدة من قبله إضافة إىل استقاللية دائرة 
عمال املصرف والتوسع يف خدماته، كما أن فلسفة أات والنمو يف املخاطر لدى املصرف للتطوير املستمر لتواكب كافة املستجد إدارةختضع سياسات 

االشرافية على احلكم على األمور ووجود دليل واضح للصالحيات موضوع من قبل  دارةاملخاطر لدى املصرف مبنية على املعرفة واخلربة وقدرة اإل إدارة
  .دارةجملس اإل

الطرف اآلخر عن الوفاء بالتزاماته جتاه املصرف مما يؤدي إىل حدوث خسائر، : تنشأ املخاطر االئتمانية عن ختلف أو عجز المخاطر االئتمانية -أ
يتم تقييم خماطر االئتمان للعمالء  .وعادة يتم متييز ثالث أنواع حتت املخاطر االئتمانية وهي خماطر تعثر الطرف املقابل، خماطر التسوية، وخماطر البلد

  اًء على معايري مالية وغري مالية.دورياً بن
  خماطر االئتمان بشكل فعال هي: دارةالعوامل األساسية إل إن

 املخاطر االئتمانية دارةإجياد بيئة مناسبة إل -

 العمل ضمن إطار واضح وسليم للموافقات والصالحيات. -

 .إئتمان مالئمة، وتوفري آليات وأدوات للقياس والرقابة إدارةاحملافظة على  -

 .املخاطر اإلئتمانية إدارةالتأكد من وجود ضوابط كافية على إجراءات  -

(فرد أو مؤسسة) وجمموع  لغ التسهيالت االئتمانية املمنوحةولتحقيق ما ذكر يقوم املصرف بوضع سياسة ائتمانية واضحة تتضمن سقوف ملبا
قييم الوضع االئتماين التسهيالت اإلئتمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافية. يعمل املصرف على مراقبة خماطر االئتمان ويعمل باستمرار على ت

  .للعمالء، إضافة إىل حصول املصرف على ضمانات مناسبة من العمالء
دف السيطرة على  حيرص املصرف على جودة عملية التسليف والتعامل مع العمالء املتميزين من خالل العمل على ختفيض احتماالت التعثر 

املعمقة وحتديد نقاط القوة والضعف ومدى قدرة العميل على السداد. كما يتم اعتماد إجراءات املخاطر االئتمانية، وذلك بإجراء الدراسات االئتمانية 
رقابية ومتابعة مستمرة للتسهيالت املمنوحة مبا يكفل مصلحة املصرف. كما حيرص املصرف على أن تكون نسبة (املخاطر على العائد) هي ضمن 

خماطر االئتمان والسوق والسيولة  إدارةعلى سياسات وإجراءات  دارةخاطر املنبثقة عن جملس اإلامل إدارةالنسب املثلى للمصرف. هذا وصادقت جلنة 
  .والتشغيل

  توصيات سياسة المنح
. ومن ناحية أخرى، يتّم تنفيذ عمليات االستعالمات know your customerيلتزم املسؤولون عن منح االئتمان بتطبيق مبدأ "اعرف عميلك" 

األطراف املرخص هلا قانونًا وأصوًال القيام بذلك، مع مراعاة كافة القوانني واألنظمة ذات العالقة يف سورية، مع اتباع أفضل  االئتمانية من قبل
  املمارسات املصرفية يف هذا اجملال. 
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افة إىل قروض التجزئة وقروض كما يتم متابعة القروض والتسهيالت املمنوحة يف قطاع الشركات وقطاع الشركات املتوسطة والصغرية احلجم، باإلض
 .السيارات والقروض السكنية

 توصيات حول تركز المخاطر االئتمانية:

ويع يف يعمل املصرف على احلد من الرتكيز يف زبائن التسليف من حيث حجم التسهيالت مبا يتوافق مع أفضل املمارسات الدولية. كما يعمل على التن
  قتصادي والضمانات املقدمة مبا يتوافق مع الظروف الراهنة.احملفظة االئتمانية من حيث النشاط اال

بتقييمها على جمموعة من املؤشرات االقتصادية  دارةدوريًا بتقييم مدى قدرة املصرف على االستمرار يف العمل حيث اعتمدت اإل دارةهذا وتقوم اإل
ا اجل مهورية العربية السورية، فإن املصرف ميتلك املوارد الكافية لالستمرار بالعمل، ويسعى واملالية والتشغيلية. وبالرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر 

  .يف سورية وللقطاعات االقتصادية مصلحة للمصرفلتحسني األداء املصريف ملا فيه من 
  املخاطر االئتمانية ما يلي: إدارةتشمل إجراءات 

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

نتج املصريف، الرتكزات املقرة من جملس النقد والتسليف باإلضافة إىل وضع سقوف للقطاعات االقتصادية أو املناطق اجلغرافية، ونوع التسهيل وطبيعة امل
  حلجم االئتمان املمكن منحه من قبل كل مستوى إداري. كما أن هناك سقوفاً 

  التصنيف االئتماني للعمالء: .٢
وذلك وفق مالئتهم االئتمانية والتزامهم بالسداد باستخدام معايري مالية وغري مالية والذي يتم مراجعته  ١٠إىل  ١يتم تصنيف العمالء داخليًا من 

  .املخاطر إدارة دائرةوتقييمه من خالل 
  تخفيف المخاطر:  أساليب .٣

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

رات إن التنويع يف احملفظة هو مبدأ أساسي يف ختفيف خماطر االئتمان، حيث تتضمن خطة املصرف السنوية التوزيع املستهدف لالئتمان واالستثما
  صرف نظام لتصنيف خماطر القطاعات االقتصادية.على عدة قطاعات وأسواق خمتلفة مع الرتكيز على القطاعات الواعدة، كما يوجد لدى امل

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

  :المخاطر 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 خلاصةا األموال الحتساب :املبسطة املعيارية الطريقة -
  .  السوق خماطر ملواجهة اخلاصة األموال الحتساب :املعياري املنهج -
  . التشغيل خماطر ملواجهة اخلاصة األموال الحتساب :األساسي املؤشر أسلوب -
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  دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته:
أسلوب دراسة االئتمان واحملافظة على حيادية وتكامل عملية اختاذ القرارات والتأكد من يقوم املصرف بتطوير السياسات واإلجراءات الالزمه لتحديد 

ضمن وضع أن خماطر االئتمان يتم تقييمها بدقة واملوافقة عليها بشكل صحيح ومتابعة مراقبتها باستمرار. إن اإلطار العام للسياسة االئتمانية تت
  ئتمان وأسلوب حتديد درجة املخاطر. صالحيات للموافقة االئتمانية، توضح حدود اال

خماطر االئتمان وظيفة منفصلة لضمان التنفيذ املناسب للعمليات االئتمانية والرقابة الفعالة على مدد االستحقاق للتسهيالت وانتهاء  إدارةتتوىل عملية 
  صالحيات احلدود وتقييم الضمانات.

  المخاطر السوقية -ب

لسوقية تتم بشكل دوري عن طريق املراقبة املستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية ويتم التأكد من االلتزام بالسقوف احملددة إن مراقبة مجيع أنواع املخاطر ا
 .دارةوفق قرارات جملس النقد والتسليف والسقوف الداخلية املعتمدة من قبل جملس اإل

ر السوقية اليت قد تنجم عن عمليات املصرف، سواء يف األصول أو املطلوبات، خماطر السوق كيفية التعامل مع مجيع أنواع املخاط إدارةحتدد عملية 
ألوقات، وذلك عند تغري أسعار الفوائد أو أسعار الصرف. هذا باإلضافة إىل التأكد من توفر سيولة وفق النسب املقبولة من كافة العمالت ويف كل ا

وفر الضمانات املمكن استعماهلا عند احلاجة. كما متت املصادقة على خطة الطوارئ حيث يقوم املصرف بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وت
 إدارةاملصرف وجلنة  إدارةطار العام للسياسة اليت تعتمدها لتكون اإل دارةاملخاطر املنبثقة من جملس اإل إدارةملواجهة خماطر السيولة من قبل جلنة 

  طارئ على سيولة املصرف.أي  جهةاملوجودات واملطلوبات يف اختاذ القرارات ملوا

  مخففات مخاطر السوق
جيب أن يستخدم املصرف نظامًا داخليًا لتقدير خماطر السوق واحلدود القصوى للخسائر املتوقعة، وفقًا لفرضيات متعلقة بتغريات السوق واليت ال 

  .وأفضل املمارسات العاملية تتخطى احلدود املوضوعة من قبل اجلهات الرقابية
فهذه تُعترب إحدى مصادر خماطر السوق اليت  يتعرض املصرف ملخاطر عمليات القطع الناجتة عن تأثري تقلبات أسعار القطع على وضعه املايل،قد و 

دف التخفيف من هذه املخاطر تقوم دائرة اخل املصرف يعتربمن املمكن أن يتعّرض هلا املصرف كما  زينة اللرية السورية العملة الرئيسية للتعامل. و
تمر لضمان التأكد من بالتنسيق املباشر مع دائرة احملاسبة والرقابة املالية مبراقبة مراكز القطع األجنبية الثالث (التشغيلي والبنيوي واإلمجايل) بشكل مس

تعليمات اخلاصة مبراكز القطع ، املتعّلق باعتماد ال٤/٢/٢٠٠٨تاريخ  ٣٦٢عدم جتاوز احلدود املنصوص عنها وفقًا لقرار جملس النقد والتسليف رقم 
  .املخاطر من ضمن مهامها مبتابعة مراكز القطع بالتعاون مع الدائرتني املذكورتني إدارةاألجنيب. كما تقوم دائرة 

  .ن املصرف ال يقوم بعمليات قطع ضمن مراكز القطع األجنيب ألغراض املضاربة، وإمنا ألغراض التداول حلسابات عمالئه حصراً أكما 
ياسة يستثمر املصرف باألدوات املالية بسياسة رشيدة من حيث العائد املضمون، من دون التوّجه إىل األدوات املالية عالية اخلطورة. ويعتمد سكما 

أدوات مالية  دعدم الرتّكز من حيث بلد املنشأ والعملة واالستحقاق والقطاع االقتصادي. ويقوم مبتابعة مستمرة الستثماراته، ومقارنة رحبيتها مع مردو 
ا ة ضمن فئة اخلطورة ذا   .مشا

  السيولة مخاطر -ج

تنتج خماطر السيولة عن عدم قدرة املصرف على توفري مصادر التمويل الالزمة لتنفيذ التزاماته عند استحقاقها و/أو متويل يف سياق نشاطه املصريف، قد 
موجوداته تقضي باحملافظة الدائمة على نسب عالية من السيولة اجلاهزة  دارةتيجية إلمنو موجوداته. ويعتمد املصرف للوقاية من خماطر السيولة اسرتا

  .نقص يف مصادر التمويل املصرفيةأي  ملواجهة
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د دف إىل حتفيز الودائع آلجال خمتلفة وتوسيع قاعدة العمالء  ف احلد من ويعترب املصرف ودائع الزبائن مصدر رئيسي للتمويل وعليه يعتمد سياسة 
  .اطر التمركز يف الودائع. وحيتفظ املصرف بشكل عام بنسبة سيولة عالية حتسباً ألي حركة سحوبات غري مسبوقة على ودائعهمخم

نقص مفاجئ يف مصادر التمويل، أي  ويسعى املصرف على تنويع مصادر التمويل املتوفرة لديه يف السوق املصرفية وآلجال خمتلفة، وذلك ملواجهة
  .االستحقاق بني املوجودات واملطلوبات، وكذلك للحد من خماطر الفائدةوللحد من فجوات 

ا وفق قرار جملس  إدارةوتعتمد إجراءات  خماطر السيولة يف املصرف على قياس ورقابة السيولة على أساس الظروف الطبيعية واالسثنائية. ويتم احتسا
لوضعية السيولة وتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر الضمانات املمكن تسييلها . كما تتم املراقبة اليومية ٤/م ن/ب٥٨٨النقد والتسليف رقم 

  .عند احلاجة
احتياطي علمًا أن املصرف حيتفظ ب .نقص غري مرتقب يف السيولةأي  وبشكل عام، حيتفظ املصرف مبوجودات ذات قابلية عالية للتسييل يف حال

سياسة توظيف السيولة املتوفرة لدى  ه على، إضافة إىل اعتماد%١٠اطي إلزامي على رأس املال بنسبة منها، واحتي %٥إلزامي على الودائع بنسبة 
  .املصارف املراسلة آلجال قصرية ويف أدوات استثمارية قابلة للبيع

  المخاطر التشغيلية -د

خماطر  إدارةاليت يتم إرساهلا إىل وحدة  )Incident Reporting( تتم مراقبة خماطر التشغيل اليت يتعرض هلا املصرف من خالل تقارير احلوادث
 - Risk and Control Self Assessment( والضوابط حدث تشغيلي، ومن خالل استمارة التقييم الذايت للمخاطرأي  التشغيل عند وقوع

RCSA( يضًا توصيات لتاليف هذه أيتضمن التقرير  صرّح عنها، حبيثخماطر التشغيل بإعداد تقارير دورية عن خماطر التشغيل امل إدارة. تقوم وحدة
املخاطر. إن احلّد من خماطر التشغيل يتطلب  إدارةاحلوادث أو التخفيف من أثرها يف املستقبل. ومن مث تتم متابعة تنفيذ هذه التوصيات من قبل دائرة 

املخاطر التشغيلية  إدارةشكل أساسي العمل على نشر ثقافة ل، وهذا بدوره يتطلب بخماطر التشغي إدارةتعاون خمتلف دوائر املصرف وفروعه مع وحدة 
  .)٢٠١١على خمتلف دوائر وفروع املصرف (األمر الذي مت العمل عليه بشكل مكثف منذ العام 

استمرارية وسالمة املخاطر هو ختفيف أثر املخاطر التشغيلية، ونشر ثقافة "التبليغ عن احلوادث يف الوقت املناسب" وضمان  إدارةومن أهم مهام دائرة 
من ناحية أخرى، مت العمل على حتديث خطة استمرارية العمل لكافة السيناريوهات احملتمل حدوثها واليت ميكن أن يتعرض . املوظفني يف مراكز عملهم

املسؤول األساسي يف كل الدوائر  العامة. كما مت القيام بتعيني مسؤول بديل عن دارةهلا املصرف، حبيث مت توفري موقع بديل ملوقع العمل األساسي لإل
  .العامة، ومت التدريب الالزم للمسؤولني البدالء يف حال غياب أحد املسؤولني األساسيني عن مركز العمل دارةاألساسية يف اإل

  مخففات مخاطر التشغيل

اليت  )"Risk and Control Self Assessment "RCSA(اإلجراء الدوري الستمارة التقييم الذايت للمخاطر والضوابط  )١يعترب املصرف أن (
املخاطر جلميع الدوائر والفروع  إدارة) إجراء املتابعة الدقيقة من قبل دائرة ٢املخاطر، باإلضافة إىل ( إدارةجتريها مجيع الدوائر والفروع بإشراف دائرة 

املؤثرة للتخفيف من حدوث املخاطر تشغيلية ومن آثارها  من أهم العوامل )Incident Reporting(دف اإلبالغ الفوري عن احلوادث التشغيلية 
املخاطر مجيع املخاطر املصرّح عنها عرب تقدمي االقرتاحات لتفعيل وتقوية  إدارةالسلبية. ويف املرحلة اليت تلي القيام باإلجراءين املذكورين، تتابع دائرة 

دف الوصول إىل القرار اقرتاح وضع ضوابط جدي الضوابط املوجودة على تلك املخاطر و/أو دة، للتمكن من حتديد املخاطر الناشئة وقياسها وحتليلها 
  .املناسب بشأن قبوهلا أو إضافة ضوابط أو التأمني على املخاطر
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 المخاطر إدارةالهيكل التنظيمي لدائرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  )Functional Relation(الخط المنّقط يبّين العالقة الوظيفية 
  )Hierarchical Relation( الخط العريض يبّين العالقة الهرمية

  
 
 
 
 
  

أن رئيس اللجنة من  ، وال يزيد عدد األعضاء التنفيذيني عن عضو واحد، كمادارةربعة أعضاء من أعضاء جملس اإلاملخاطر من أ إدارةتتكون جلنة 
  .دارةعلى األقل وترفع تقاريرها إىل جملس اإلاألعضاء املستقلني. تعقد اللجنة اجتماعات فصلية 

خماطر  إدارةالتنفيذية يف  دارةوضعت اللجنة سياسة املخاطر مبا ينسجم مع قدرة املصرف ومدى قبوله لتحمل املخاطر، كما تقوم مبراجعة أداء اإل
املخاطر قبل اعتمادها من قبل اجمللس، وتتأكد من  إدارةت االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل وغريها. وتقوم اللجنة مبراجعة اسرتاتيجيات وسياسا

  التنفيذية. دارةتنفيذها من قبل اإل
املخاطر، واستقاللية موظفيها عن األنشطة اليت ينجم عنها حتمل املصرف للمخاطر، وتقوم  دارةكما تضمن اللجنة توافر املوارد والنظم الكافية إل

  املخاطر. إدارةاملخاطر اليت يتعرض هلا املصرف وحجمها، وأنشطة مبراجعة التقارير الدورية حول طبيعة 

املخاطر،  إدارةترفع اللجنة تقارير دورية إىل اجمللس وتقدم إحصائيات خبصوص املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف والتغريات والتطورات اليت تطرأ على 
  نة بازل، واملتعلقة مبخاطر االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل وغريها.املخاطر باملعايري املوضوعة من قبل جل إدارةوتراقب مدى التزام 

املوجودات واملطلوبات وجلنة  إدارةاملخاطر، منها اللجنة التنفيذية وجلنيت االئتمان "ًا و"ب" وجلنة  إدارةكما أنشأ املصرف جلان أخرى للمسامهة يف 
 خماطر املصرف االئتمانية والسوقية والتشغيلية. إدارةعملية  التصنيفات، حيث أن لكّل من هذه اللجان دور مؤثّر يف

  دارةمجلس اإل

 المدير التنفيذي

  اللجان المنبثقة من
 دارةمجلس اإل

 المخاطر إدارةدائرة 

 وحدة مخاطر االئتمان

 وحدة مخاطر السوق

 وحدة مخاطر التشغيل

 المخاطر إدارةلجنة 
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  مخاطر االلتزام -ه
. السرتاتيجييلتزم املصرف بالضوابط املوضوعة من قبل اجلهات الرقابية يف سورية ملراقبة خماطر االلتزام، وباألسس الفضلى النابعة من خربة شريكه ا

خماطر االلتزام ومكافحة االرهاب وتبييض االموال، حبيث تكون تابعة للجنة االلتزام ومكافحة  دارةلذلك فقد قام املصرف بإنشاء دائرة مستقلة إل
  .ألداء نشاطها الرقايب املصرف إدارةأن تقوم بالتنسيق مع و االرهاب وتبييض االموال ضمن اهليكل التنظيمي للمصرف، 

 دارةعنها لإل ةدوري اتمصرف سورية املركزي وجملس النقد والتسليف وإعداد ملّخصمتابعة التعاميم والقرارات الصادرة عن  الدائرة من أهم مهامو 
ا، دارةالتنفيذية، والتأكد من التزام املصرف بتطبيق القوانني واألنظمة والتعاميم، وتقدمي تقارير دورية لإل والتنسيق مع  التنفيذية تبني التزام املصرف 

باإلضافة  ،التنفيذية دارةر يف تطبيق القوانني واألنظمة والتعاميم والسياسات واإلجراءات، وتوضيح املخالفات لإلقصو أي  دائرة التدقيق الداخلي ملتابعة
وضع السياسات و  ،التأكد من مدى التزام املصرف بسياسات وإجراءات االلتزام مبا يضمن امتثاله جلميع القوانني واألنظمة والتعليمات النافذةإىل 

ة بالكشف واحلّد من عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب مبا يتوافق مع القوانني واألطر التشريعية الناظمة ألعمال املصرف واإلجراءات الكفيل
بعة ملكافحة عمليات غسل التحّقق من حسن تطبيق ومن فعالية اإلجراءات واألنظمة املتّ  كذلكباقي الدوائر والفروع ذات الصلة، و  معبالتنسيق 

يل اإلرهاب على حنو دوري ومتكرر من قبل كافة املوظفني املعنيني، إضافة إىل التحقق من مدى االلتزام بدليل إجراءات مكافحة غسل األموال ومتو 
موال فحة غسل األاألموال ومتويل اإلرهاب ومناذج معرفة العمالء وغريها من النماذج اخلاصة باملتطلبات القانونية والتنظيمية واإلشرافية املتعلقة مبكا

  .ومتويل اإلرهاب

  الحوكمة

ا توفر أساسًا لنمو وحتسني أدائه وتدعيم الثقة يف أنشطته كمتلٍق إلموال املسامهني وامل ولتمكينه من  ،ودعنييؤمن فرنَسـبنك سورية بأمهية احلوكمة إذ أ
دي واإلستقرار يف القطر العريب السوري وعليه فقد قرر األمر الذي يساهم يف ضمان النمّو اإلقتصا ،املسامهة بنجاح يف تطوير اجلهاز املصريف ككل

إعتماد دليل للحوكمة بشكل يتوافق مع كل من تعليمات مصرف سورية املركزي وهيئة األوراق واألسواق املالية السورية وأفضل معايري  دارةجملس اإل
  وممارسات احلوكمة الدولية.

األعمال الداخلية كما القوانني ذات  إدارةملصرف وإدارته. ويعاجل مفهومها املتضمن يف الدليل قواعد نظامًا لتوجيه ا ،ُتشّكل احلوكمة من منظار مشويل
تعىن احلوكمة بكيفية  ،وملكية حقوق وواجبات مدراء املصرف وموظفيه والعالقة مع املسامهني. من هذه الناحية إدارةالصلة اليت ترسي وتعزز وحتمي 

  ومراقبتها. دارةاقبته وبكيفية مساءلة األطراف املعنية بتوجيه اإلاملصرف وتوجيه عمله ومر  إدارة

ا  دارةكما توفر احلوكمة احلوافز الضرورية اليت متكن اجمللس واإل التنفيذية من متابعة األهداف اليت تصب يف مصلحة املصرف واملسامهني واليت من شأ
  أن تُيّسر املراقبة الفعالة. 

واخلربات الالزمة، وعدد االجتماعات السنوية جمللس  دارةببنود دليل احلوكمة، السيما من ناحية عدد أعضاء جملس اإلإن فرنَسـبنك سورية ملتزم 
عن مهام املدير التنفيذي، وتكوين مجيع اللجان املنبثقة عنه. فجميع تلك اللجان قد مت إنشاءها حسب  دارة، وفصل مهام رئيس جملس اإلدارةاإل

كافة معايري الشفافية من حيث عدد األعضاء املستقلني وعدد األعضاء غري التنفيذيني. كما أن مجيع تلك اللجان تقوم   األصول، وهي مستوفية
  مبهامها وبالعدد املطلوب من االجتماعات السنوية.

  



 

 - ٦٦ -

 الرتكز حسب القطاع االقتصادي:) ٢

  دي:يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية حسب القطاع االقتصا
    (غير مدققة)٢٠١٩حزيران  ٣٠ كما في      
    المجموع      أخرى خدماتأفراد و       صناعي      عقارات      تجارة      مالي      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      
    ١٤,٩١٤,١٦٧,٢٨٨    -      -      -      -      ١٤,٩١٤,١٦٧,٢٨٨   مصرف سورية املركزيأرصدة لدى 

    ٢٨,٤٤٤,١٣٣,٣٨٥    -      -      -      -      ٢٨,٤٤٤,١٣٣,٣٨٥  أرصدة لدى مصارف
    ١,٧٤٠,٩٥١,٢٤٢    -      -      -      -      ١,٧٤٠,٩٥١,٢٤٢  ايداعات لدى مصارف

    ٣٨,٦٦٤,٢٠٧,٧٥٨    ٥,١٣٤,١٣٧,٣٣١    ٥,٤٢٩,١٧٨,٨٦٧    ٢,٣٥٠,٥٢١,٩٥١    ٢٥,٧٥٠,٣٦٩,٦٠٩    -    التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
  بالقيمة العادلة وجودات مالية م

    -      -      -      -      -      -    الشامل اآلخرمن خالل الدخل   
    ١٨,١٨٧,٠٧٧,٨٣٠    -      -      -      -      ١٨,١٨٧,٠٧٧,٨٣٠  بالكلفة املطفأةموجودات مالية 

    ١,٥٥٣,٢٧٧,٠٥٤   ١,٣٥٨,٠٠٧,٨٦٦      ١,٣٨٥,٩٧٧      ٣٥٥,٢٤٧      ٦,٦٨٠,٠٨٥   ١٨٦,٨٤٧,٨٧٩  املوجودات األخرى
    ٣,٠٨٩,٢٩٦,٣٧٩          -      -      -      ٩٣,٠٨٩,٢٩٦,٣٧  مصرف سورية املركزي وديعة جممدة لدى

    ١٠٦,٥٩٣,١١٠,٩٣٦    ٦,٤٩٢,١٤٥,١٩٧    ٥,٤٣٠,٥٦٤,٨٤٤    ٢,٣٥٠,٨٧٧,١٩٨    ٢٥,٧٥٧,٠٤٩,٦٩٤    ٦٦,٥٦٢,٤٧٤,٠٠٣    
  

    )معَدلة (مدققة ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في       
    المجموع      أخرى خدماتأفراد و       صناعي      عقارات      تجارة      مالي      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٢١,٤٩٢,٤٢٤,٤٠٥    -      -      -      -      ٢١,٤٩٢,٤٢٤,٤٠٥  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 
    ٣١,٤٥٢,٣٨٨,٨٢٦    -      -      -      -      ٣١,٤٥٢,٣٨٨,٨٢٦  أرصدة لدى مصارف 
    ٣,٦٥٨,٧٨٧,٣٢٩    -      -      -      -      ٣,٦٥٨,٧٨٧,٣٢٩  إيداعات لدى مصارف
    ٢٧,١٩٢,٤٠٧,٥٩٢    ٢,٤٦٤,٥٧٣,٥٨٨    ٥,٧٨٧,٩٧٨,٧٣٣    ١,٥٤٥,٩٤٠,٨٤٥    ١٧,٣٩٣,٩١٤,٤٢٦    -    انية املباشرةصايف التسهيالت االئتم

  بالقيمة العادلة وجودات مالية م
    -      -      -      -      -      -    من خالل الدخل الشامل اآلخر  

    ١٦,٦٦٩,٤١٦,٨٤٣    -      -      -      -      ١٦,٦٦٩,٤١٦,٨٤٣  بالكلفة املطفأةموجودات مالية 
    ٢,١٨٨,٠١٠,٥٥٥    ٢,٠٠٣,٣٨٥,٧٤١      ١,٢١٧,٥٧١      ٣٢١,٥٠٧      ٤,١٠٢,٦٦١    ١٧٨,٩٨٣,٠٧٥  موجودات أخرى

    ٣,٠٨٩,٢٩٦,٣٧٩    -      -      -      -      ٣,٠٨٩,٢٩٦,٣٧٩  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٢,٧٣١,٩٢٩١٠٥,٧٤    ٤,٤٦٧,٩٥٩,٣٢٩    ٥,٧٨٩,١٩٦,٣٠٤    ١,٥٤٦,٢٦٢,٣٥٢    ١٧,٣٩٨,٠١٧,٠٨٧    ٧٦,٥٤١,٢٩٦,٨٥٧    
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 سعار صرف العمالت وأسعار االسهم. عن التقلبات يف أسعار الفوائد وأ خماطر السوق تنشأ :مخاطر السوق

  باعتماد سقوف لقيمة املخاطر املقبولة، ويتم مراقبة التغري يف األسعار ومقارنتها بالسقوف بشكل يومي. دارةيقوم جملس اإل

  مخاطر أسعار الفائدة: -)١
يتعــرض املصــرف ملخــاطر  .أســعار الفائــدة عــن احتمــال تــأثري التغــريات يف أســعار الفائــدة علــى أربــاح املصــرف أو علــى قيمــة األدوات املاليــةتــنجم خمــاطر 

 فرتة الفوائد يفأسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوبات حسب اآلجال الزمنية املتعددة أو إعادة مراجعة أسعار 
  عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على املوجودات واملطلوبات. هذه املخاطر إدارةزمنية معينة ويقوم املصرف ب

املوجـودات واملطلوبـات بدراسـة خمـاطر أسـعار الفائـدة مـن  إدارةاملوجـودات واملطلوبـات حـدود حلساسـية أسـعار الفائـدة وتقـوم جلنـة  إدارةتتضمن سياسـة 
ـــا  الدوريـــة ويـــتم دراســـة الفجـــوات يف اســـتحقاقات املوجـــودات واملطلوبـــات ومـــدى تأثرهـــا بأســـعار الفائـــدة الســـائدة واملتوقعـــة ومقارنتهـــا خـــالل اجتماعا

  باحلدود املوافق عليها وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط اذا لزم األمر.
يــتم مراقبــة فجــوات الفوائــد املخــاطر و  إدارةل اســرتاتيجيات الســعار الفائــدة مــن خــأو اخنفــاض أويــتم احلــد مــن أيــة آثــار ســلبية قــد حتــدث نتيجــة ارتفــاع 

  بشكل مستمر ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها ضمن سياسات املصرف.
  :التغير بسعر الفائدة - الوصف الكمي لمخاطر أسعار الفائدة

  %٢أوًال: زيادة معدل الفائدة 
    (غير مدققة) ٢٠١٩حزيران  ٣٠ كما في    
  حساسية حقوق      ة إيراد الفائدةحساسي                
    الملكية       (األرباح والخسائر)      الفجوة التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ٥٤,٠١٥,٢٥١        ٧٢,٠٢٠,٣٣٤        ٣,٦٠١,٠١٦,٧٢٤      دوالر أمريكي  
  )  ٨,٥١٥,٢٧٩(  )  ١١,٣٥٣,٧٠٥(  )  ٥٦٧,٦٨٥,٢٣٣(      يورو  
  )  ٣٥١,٠٤٩,٣٦٣(  )  ٤٦٨,٠٦٥,٨١٧(  )  ٢٣,٤٠٣,٢٩٠,٨٥٤(      لرية سورية 
      ٥٢,٤٢٢        ٦٩,٨٩٦        ٣,٤٩٤,٧٨٠      جنيه اسرتليين  
        ٣٧٥          ٥٠٠          ٢٥,٠٠٠        أخرى  

  
    معَدلة) دققة(م ٢٠١٨كانون األول   ٣١    
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة                
    لملكيةا       (األرباح والخسائر)     الفجوة التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ١٨,٧٢٨,٥١٥        ٢٤,٩٧١,٣٥٣        ١,٢٤٨,٥٦٧,٦٥٧      دوالر أمريكي  
  )  ٣٣,٨٢٥,٧٣٧(  )  ٤٥,١٠٠,٩٨٣(  )  ٢,٢٥٥,٠٤٩,١٢٧(      يورو  
  )  ٢٤٤,٧٥٦,٢٢٠(  )  ٣٢٦,٣٤١,٦٢٧(  )  ١٦,٣١٧,٠٨١,٣٦٩(      لرية سورية 
      ٥٢,٣٧٦          ٦٩,٨٣٥        ٣,٤٩١,٧٦٠      جنيه اسرتليين  
      ٣٧١          ٤٩٥          ٢٤,٧٦٠        أخرى  



 

 - ٦٨ -

  %٢ثانيا:ً نقص معدل الفائدة 
    (غير مدققة) ٢٠١٩حزيران  ٣٠ كما في    
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة                
    الملكية       (األرباح والخسائر)      الفجوة التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  )  ٥٤,٠١٥,٢٥١(  )  ٧٢,٠٢٠,٣٣٤(      ٣,٦٠١,٠١٦,٧٢٤      دوالر أمريكي  
      ٨,٥١٥,٢٧٩        ١١,٣٥٣,٧٠٥      )  ٥٦٧,٦٨٥,٢٣٣(      يورو  
      ٣٥١,٠٤٩,٣٦٣        ٤٦٨,٠٦٥,٨١٧      )  ٢٣,٤٠٣,٢٩٠,٨٥٤(      لرية سورية 
  )    ٥٢,٤٢٢(  )    ٦٩,٨٩٦(      ٣,٤٩٤,٧٨٠      جنيه اسرتليين  
  )    ٣٧٥(  )    ٥٠٠(        ٢٥,٠٠٠        أخرى  

  
    معَدلة) دققة(م ٢٠١٨األول  كانون  ٣١    
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة                
    الملكية      والخسائر) رباح(األ      الفجوة التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  )  ١٨,٧٢٨,٥١٥(  )  ٢٤,٩٧١,٣٥٣(      ١,٢٤٨,٥٦٧,٦٥٧      دوالر أمريكي  
      ٣٣,٨٢٥,٧٣٧        ٤٥,١٠٠,٩٨٣    )  ٢,٢٥٥,٠٤٩,١٢٧(      يورو  
      ٢٤٤,٧٥٦,٢٢٠        ٣٢٦,٣٤١,٦٢٧    )  ١٦,٣١٧,٠٨١,٣٦٩(      لرية سورية 
  )    ٥٢,٣٧٦(  )    ٦٩,٨٣٥(      ٣,٤٩١,٧٦٠      جنيه اسرتليين  
  )    ٣٧١(  )    ٤٩٥(        ٢٤,٧٦٠        أخرى  

  مخاطر العمالت  -)٢
  ر صرف العمالت األجنبية.تتمثل خماطر العمالت بتغري قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعا

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

  يف األرباح واخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الصرفيقوم املصرف بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صا
  ) في سعر الصرف:%١٠زيادة (

    (غير مدققة) ٢٠١٩حزيران  ٣٠ كما في    
  األثر على حقوق      األثر على األرباح                

    الملكية      والخسائر      القطعمركز       العملة    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          

      ٢,٥٦٧,٧٩٧,٣٦٦        ٢,٥٦٧,٧٩٧,٣٦٦      ٢٥,٦٧٧,٩٧٣,٦٦٠  قطع بنيوي- دوالر أمريكي  
  )  ٥٩,٧٠٩,٣٥٥(  )  ٧٩,٦١٢,٤٧٣(  )  ٧٩٦,١٢٤,٧٣٣(  قطع تشغيلي- دوالر أمريكي  
      ٧٠,٥٦٨,٢٢٣        ٩٤,٠٩٠,٩٦٤        ٩٤٠,٩٠٩,٦٤١        يورو  
      ٣١٢,٣٤٦        ٤١٦,٤٦١        ٤,١٦٤,٦٠٧      جنيه اسرتليين 
    ١,٨٧٥          ٢,٥٠٠          ٢٥,٠٠٤      فرنك سويسري 
    ٤٣,٦٦٣        ٥٨,٢١٧        ٥٨٢,١٧٥        أخرى  



 

 - ٦٩ -

  ) في سعر الصرف:%١٠زيادة (
    معَدلة) دققة(م ٢٠١٨كانون األول   ٣١    
    األثر على حقوق      األثر على األرباح      مركز          
    الملكية      والخسائر      القطع      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ٢,٥٦٧,٧٩٧,٣٦٦        ٢,٥٦٧,٧٩٧,٣٦٦      ٢٥,٦٧٧,٩٧٣,٦٦٠      قطع بنيوي - دوالر أمريكي  
  )  ٤٧١,٥٢٧  (  )  ٦٢٨,٧٠٢(  )  ٦,٢٨٧,٠١٦(    قطع تشغيلي - دوالر أمريكي  
    ٣,٤٦٣,٤٧٤        ٤,٦١٧,٩٦٥        ٤٦,١٧٩,٦٤٨        يورو  
    ٣١٢,٠٧٥        ٤١٦,١٠٠        ٤,١٦٠,٩٩٦        جنيه اسرتليين 
      ١,٨٥٧          ٢,٤٧٦          ٢٤,٧٦٢        فرنك سويسري 
      ٤٣,٦٤٨          ٥٨,١٩٧        ٥٨١,٩٧٤        أخرى  

  
  ) في سعر الصرف:%١٠نقص (

    (غير مدققة) ٢٠١٩حزيران  ٣٠ كما في    
  األثر على حقوق      األثر على األرباح                

    الملكية      والخسائر      مركز القطع      العملة    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          

  )  ٢,٥٦٧,٧٩٧,٣٦٦(  )  ٢,٥٦٧,٧٩٧,٣٦٦(    ٢٥,٦٧٧,٩٧٣,٦٦٠    قطع بنيوي- دوالر أمريكي  
      ٥٩,٧٠٩,٣٥٥        ٧٩,٦١٢,٤٧٣    )  ٧٩٦,١٢٤,٧٣٣(  قطع تشغيلي- دوالر أمريكي  
  )  ٧٠,٥٦٨,٢٢٣(  )  ٩٤,٠٩٠,٩٦٤(      ٩٤٠,٩٠٩,٦٤١        يورو  
  )  ٣١٢,٣٤٦(    )  ٤١٦,٤٦١(      ٤,١٦٤,٦٠٧      جنيه اسرتليين 
  )    ١,٨٧٥(  )    ٢,٥٠٠(        ٢٥,٠٠٤      فرنك سويسري 
  )    ٤٣,٦٦٣(  )    ٥٨,٢١٧(      ٥٨٢,١٧٥        أخرى  

  
  ) في سعر الصرف:%١٠نقص (
    معَدلة) دققة(م ٢٠١٨كانون األول   ٣١    
    األثر على حقوق      األثر على األرباح      مركز          
    الملكية      والخسائر      القطع      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  )  ٢,٥٦٧,٧٩٧,٣٦٦  (  )  ٢,٥٦٧,٧٩٧,٣٦٦(    ٢٥,٦٧٧,٩٧٣,٦٦٠      قطع بنيوي - دوالر أمريكي  
    ٤٧١,٥٢٧        ٦٢٨,٧٠٢    )  ٦,٢٨٧,٠١٦(    قطع تشغيلي - دوالر أمريكي  
  )  ٣,٤٦٣,٤٧٤  (  )  ٤,٦١٧,٩٦٥(      ٤٦,١٧٩,٦٤٨        يورو  
  )  ٣١٢,٠٧٥  (  )  ٤١٦,١٠٠(      ٤,١٦٠,٩٩٦        جنيه اسرتليين 
  )    ١,٨٥٧  (  )    ٢,٤٧٦(        ٢٤,٧٦٢        فرنك سويسري 
  )    ٤٣,٦٤٨  (  )    ٥٨,١٩٧(      ٥٨١,٩٧٤        أخرى  



 

 - ٧٠ -

تنشـأ خمـاطر السـيولة مـن عـدم قـدرة املصـرف علـى تـوفري التمويـل الـالزم لتأديـة التزاماتـه يف تـواريخ اسـتحقاقها أو متويـل نشـاطاته  : مخاطر السيولة -ج
 بدون حتمل تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر.

  ما يلي: خماطر السيولة إدارةتتضمن اجراءات 
 تنويع مصادر التمويل  -

 حتليل آجال استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبتها -

  تغريات حتدث على موجوداته ومطلوباته بشكل يومي.أي  يقوم املصرف بدراسة سيولة موجوداته ومطلوباته إضافة إىل

  :السيولة لمخاطر الضغط اختبارات لتنفيذ المطبقة السيناريوهات

 املاضي، يف حدثت سيناريوهات يعتمد األول أساسيني نوعني إىل تقسم خماطر عوامل تتضمن واليت سيناريوهات حتليل على اجلهد تباراتاخ تعتمد
  .وحده املصرف وليس عام بشكل السوق ا يتأثر قد حمتملة ولكن استثنائية أحداث على يعتمد والثاين

  :السيولة مخاطر لمواجهة الطوارئ خطة

 أزمات ملواجهة طوارئ خطة لوضع املصرف حاجة وعلى ،٢٠٠٤أيلول  ١٩ بتاريخ الصادر ٤ب/من/٧٤ رقم والتسليف النقد جملس قرار على بناءً 
 الصافية السيولة ونسبة، %٣٠ عن العمالء لكافة الصافية السيولة نسبة تنخفض ال أن على السيولة خماطر ملواجهة الطوارئ خطة وضع مت السيولة
 من اخلطة على املصادقة ومتت. ٢٠٠٩تشرين الثاين ٢٢ بتاريخ الصادر ٥٨٨ رقم والتسليف النقد جملس قرار يف جاء كما %٢٠ عن ريةالسو  باللرية
  .املخاطر إدارة جلنة قبل

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

  



 

 - ٧١ -

 التحليل القطاعي   -٥٢

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

    .األفرادحسابات  -
   .حسابات املؤسسات -
    .اخلزينة -
   :لي معلومات عن قطاعات أعمال املصرففيما ي

    (غير مدققة) ٢٠١٩حزيران  ٣٠ للفترة المنتهية في      
    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ١,٥٢٨,٥٤٢,٤٦٥    -      ٨٠٨,١٨٥,٤٤٥    ٦١٥,٨٥٧,٨١٣    ١٠٤,٤٩٩,٢٠٧    الدخل التشغيليإمجايل   

  خمصص اسرتداد(تشكيل) / 
    ٦١,٨٤٩,٨٤٢    -    )  ٧,٨٥٧,١٦٨(    ٨١,٨٨٨,٨٣٠  )  ١٢,١٨١,٨٢٠(    املتوقعة اخلسائر االئتمانية   

    ١,٥٩٠,٣٩٢,٣٠٧    -      ٨٠٠,٣٢٨,٢٧٧    ٦٩٧,٧٤٦,٦٤٣    ٩٢,٣١٧,٣٨٧    نتائج أعمال القطاع  
  )  ١,٠٤١,٢٢٧,٤٩٨(  )  ١,٠٤١,٢٢٧,٤٩٨(    -      -      -    مصاريف غري موزعة على القطاعات  
    ٥٤٩,١٦٤,٨٠٩    -      -      -      -      الضريبةقبل  الربح  
  )  ١٣١,٩٩٧,٨١٩(    -      -      -      -      ضريبة الدخل مصروف  
    ٤١٧,١٦٦,٩٩٠    -      -      -      -      الفرتةربح صايف   

    ١,٧٢٢,٧٥٣,٣٩٤    ١,٧٢٢,٧٥٣,٣٩٤    -      -      -      رأمساليةمصاريف 
 )  ٦٤,٥٩٥,٥١٦(  )  ٦٤,٥٩٥,٥١٦(    -      -      -      ستهالكات واطفاءاتا

  
    (غير مدققة) ٢٠١٩حزيران  ٣٠ كما في      
    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

    ١١١,١٠٢,٥٤٤,٤٠٩    -    ٧٢,٤٣٨,٣٣٦,٦٤٥    ٣٧,٥٣٠,٢٤٩,٩١٦    ١,١٣٣,٩٥٧,٨٤٨    موجودات القطاع
    ١٠,٨٠١,٤٨١,٤١١    ١٠,٨٠١,٤٨١,٤١١    -      -      -     موزعة على القطاعاتموجودات غري  
    ١٢١,٩٠٤,٠٢٥,٨٢٠    ١٠,٨٠١,٤٨١,٤١١    ٧٢,٤٣٨,٣٣٦,٦٤٥    ٣٧,٥٣٠,٢٤٩,٩١٦    ١,١٣٣,٩٥٧,٨٤٨    مجموع الموجودات  
  )  ٩٨,٢٣٣,٦٦٢,٣٣٧(    -    )٢٤,١١٤,٢٩٦,٦٧١(  )  ٢٢,٩٦٠,١٧٦,١٣٥(  )  ٥١,١٥٩,١٨٩,٥٣١(    مطلوبات القطاع  
  )  ١,٩٨٦,١٩١,٨٢٢(  )  ١,٩٨٦,١٩١,٨٢٢(    -      -      -    على القطاعاتمطلوبات غري موزعة   
  )١٠٠,٢١٩,٨٥٤,١٥٩(  )  ١,٩٨٦,١٩١,٨٢٢(  )٢٤,١١٤,٢٩٦,٦٧١(  )  ٩٦٠,١٧٦,١٣٥,٢٢(  )  ٥١,١٥٩,١٨٩,٥٣١(    مجموع المطلوبات  



 

 - ٧٢ -

    (غير مدققة) ٨٢٠١حزيران  ٣٠للفترة المنتهية في       
    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ٩٥٣,٣٢٥,٤١٥    -      ٥٥٤,٥٧٠,٩٠٤    ٣٣٢,٦٣٠,٤٧٧    ٦٦,١٢٤,٠٣٤    إمجايل الدخل التشغيلي  

  اسرتداد (تشكيل) / 
    ١٤٨,٠٣٠,٤٧٠    -      -      ١٥٨,٩٦٤,٥٩٠  )  ١٠,٩٣٤,١٢٠(  خمصص اخلسائر االئتمانية      
    ١,١٠١,٣٥٥,٨٨٥    -      ٥٥٤,٥٧٠,٩٠٤    ٤٩١,٥٩٥,٠٦٧    ٥٥,١٨٩,٩١٤    ئج أعمال القطاعنتا  
  )  ١,٠٥١,٣٤٦,٤١٢(  )  ١,٠٥١,٣٤٦,٤١٢(    -      -      -    مصاريف غري موزعة على القطاعات  
    ٥٠,٠٠٩,٤٧٣    -      -      -      -      الربح قبل الضريبة  
    -      -      -      -      -      مصروف ضريبة الدخل  
    ٥٠,٠٠٩,٤٧٣    -      -      -      -      صايف ربح الفرتة  

    ٦٢٥,٤٥١,٥٧٩    ٦٢٥,٤٥١,٥٧٩    -      -      -      رأمساليةمصاريف 
 )  ٢٨,٨٣٧,٦٠٢(  )  ٢٨,٨٣٧,٦٠٢(    -      -      -      استهالكات واطفاءات

  
    )معَدلة (مدققة ٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في     
    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      .ل.س          
    ١١١,٥١٥,١٧٧,٢٢٠    -      ٨٤,٣٢٢,٧٦٩,٦٢٩    ٢٦,٥٩٤,٤٢٧,٤٥٠    ٥٩٧,٩٨٠,١٤١    موجودات القطاع  
    ٧,٢٢٨,٧٨١,٥٩٥    ٧,٢٢٨,٧٨١,٥٩٥    -      -      -    موجودات غري موزعة على القطاعات  
    ١١٨,٧٤٣,٩٥٨,٨١٥    ٧٨١,٥٩٥,٧,٢٢٨    ٨٤,٣٢٢,٧٦٩,٦٢٩    ٢٦,٥٩٤,٤٢٧,٤٥٠    ٥٩٧,٩٨٠,١٤١    مجموع الموجودات  
  )  ٩٥,٥٦٢,٩١٣,٠٥٢(    -    )٢٦,٠٣٩,٧٦٤,٨٢٧(  )  ٢١,٤٦٧,١٩٦,٧٠٩(  )  ٤٨,٠٥٥,٩٥١,٥١٦(    مطلوبات القطاع  
  )  ١,٩١٤,٠٤١,٠٩٢(  )  ١,٩١٤,٠٤١,٠٩٢(    -      -      -    مطلوبات غري موزعة على القطاعات  
  )  ٩٧,٤٧٦,٩٥٤,١٤٤(  )  ١,٩١٤,٠٤١,٠٩٢(  )٧٩,٧٦٤,٨٢٢٦,٠٣(  )  ٢١,٤٦٧,١٩٦,٧٠٩(  )  ٦٤٨,٠٥٥,٩٥١,٥١(    مجموع المطلوبات  

 

  التوزيع اجلغرايف:. معلومات ب
  :حسب القطاع اجلغرايف املصرفيرادات إفيما يلي توزيع 

     (غير مدققة) ٢٠١٩حزيران  ٣٠ كما في      
    المجموع          خارج سورية          داخل سورية      
      ل.س.          ل.س.          ل.س.      

    ١,٥٢٨,٥٤٢,٤٦٥        ٥٨٨,٦٠٧,٣٣٢        ٩٣٩,٩٣٥,١٣٣    يإمجايل الدخل التشغيل
      ١,٧٢٢,٧٥٣,٣٩٤        -          ١,٧٢٢,٧٥٣,٣٩٤    مصروفات رأمسالية

  
     (غير مدققة) ٢٠١٨حزيران  ٣٠كما في       
    المجموع          خارج سورية          داخل سورية      
      ل.س.          ل.س.          ل.س.      

 ٩٥٣,٣٢٥,٤١٥        ٣٧٩,٩٢٧,١٩١        ٥٧٣,٣٩٨,٢٢٤    إمجايل الدخل التشغيلي

      ٦٢٥,٤٥١,٥٧٩        -          ٦٢٥,٤٥١,٥٧٩    مصروفات رأمسالية



 

 - ٧٣ -

  رأس المال إدارة  -٦٢
س مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت تالزم أنشطته املختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية راس املال من خالل النسب الصادرة مبوجب أحيافظ املصرف على ر 

  التسليف. و   يتم تبنيها من خالل جملس النقدمقررات بازل الدولية واليت
حسب  %١٢( التسليفو  حسب تعليمات جملس النقد %٨س املال والبالغة أيلتزم املصرف باحملافظة على معدالت تفوق احلد االدىن ملتطلبات كفاية ر 

  اس املال التنظيمي كمؤشر لتلك الرتكزات.جلنة بازل الدولية)،كما يراعي كافة النسب املتعلقة بالرتكزات االئتمانية واليت تستخدم ر 
  س ماله وجيري تعديالت عليه يف ضوء التغريات اليت تطرأ على الظروف االقتصادية ووصف املخاطر يف أنشطته.أيدير املصرف هيكلية ر 

   يتضمن هذا البند ما يلي:
  كانون األول  ٣١في  كما           حزيران ٣٠كما في           
    )معَدلة (مدققة٨٢٠١         (غير مدققة) ٩٢٠١         
  ل.س.          ل.س.          

  رأس املال األساسي:
      ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠        ٥,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠    رأس املال املكتتب به واملدفوع   
      ١٧٨,٢٩٣,٠٠١        ١٧٨,٢٩٣,٠٠١    احتياطي قانوين  
      ١٧٨,٢٩٣,٠٠١        ١٧٨,٢٩٣,٠٠١    احتياطي خاص  
      ٢٢,٥٦٠,٨٦٢,٧٩٥        ٢٢,٥٦٠,٨٦٢,٧٩٥    أرباح مدورة غري حمققة  

  ينـزل منها:
  )    ٧,٠٣٦,٦٤٧,٤٥٩  (  )    ٧,٠٣٦,٦٤٧,٤٥٩  (  اخلسارة املرتاكمة احملققة  
  )    ٢٢٩,٣٤٧,٦٥٤  (  )    ٢٤٢,٠١٥,٥٩٢  (  موجودات غري ملموسة  
  )    ٥٧,٨٤٩,٣٧٨  (  )    ٥٧,٨٤٩,٣٧٨  (  أصول مستملكة إىل ما بعد انتهاء الفرتة احملددة قانونياً   

      ٢٠,٨٤٣,٦٠٤,٣٠٦        ٢٠,٨٣٠,٩٣٦,٣٦٨    اسيصايف رأس املال األس
  يضاف رأس املال املساعد:

  املؤةنات املكونة لقاء خسائر ائتمانية متوقعة  
    ٣٢١,٨٨٣,٤٨٢        ٦٣٩,٠١١,٢٠٠    للتعرضات املصنفة ضمن املرحلة األوىل والثانية     
      ١٣٦,٢٠٣,٣٣٣        ١٣٦,٢٠٣,٣٣٣    احتياطي عام ملواجهة خماطر التمويل  

      ٢١,٣٠١,٦٩١,١٢١        ٢١,٦٠٦,١٥٠,٩٠١    رأس املال التنظيمي (األموال اخلاصة) جمموع
      ٥٦,٥٨٦,٧٧٧,٥٣٥        ٦٢,٠١٧,١٣٦,٠٩٣    خماطر االئتمان وخماطر املوجودات األخرى املرجحة باملخاطر  
      ٨١٧,٤٠٧,٣٥٣        ٥٤٠,٣٧٧,٠٢٢    خماطر حسابات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر  
      ٥٠,٩٤٧,٣٨١        ٩٤٥,٦٨١,٤٢٧    خماطر السوق  
      ٢,١٧٣,٨٢٠,٤٣٥        ٢,١٧٣,٨٢٠,٤٣٥    املخاطر التشغيلية  

      ٥٩,٦٢٨,٩٥٢,٧٠٤        ٦٥,٦٧٧,٠١٤,٩٧٧    جمموع املوجودات وااللتزامات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر
      %٣٥,٧٢          %٣٢,٩٠      نسبة كفاية رأس املال (%)

      %٣٤,٩٦          %٣١,٧٢      )%رأس املال األساسي ( كفايةنسبة  
     %٩٨,٠١          %٩٦,٠٧      نسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل حقوق املسامهني (%)



 

 - ٧٤ -

  والذي تضمن تعديل املادة الثامنة من قرار جملس النقد والتسليف ٢٠١٤شباط  ٢٦) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٨٨صدر قرار جملس النقد والتسليف رقم (
ية ألغراض ساسفروقات تقييم مركز القطع البنيوي غري احملققة ضمن األموال اخلاصة األ إدراجحبيث يتم  ٢٠٠٨شباط  ٤) تاريخ ١/م ن/ب٣٦٢رقم (

    .٢٠٠٧) الصادر عام ٤/م ن/ب٢٥٣احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم (
  
  )الميزانية( ارتباطات والتزامات محتملة  -٧٢

  :لييتكون هذا البند مماي
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في          حزيران ٣٠كما في          
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩          
  ل.س.          ل.س.         ل.س.          
   ارتباطات والتزامات ائتمانية  - أ

      ٦٧,٨٣٨,٨٥٠        ٦٩,٢٣٥,٥٥٠        ٦٩,١٠١,٣٥٠    كفاالت دفع
      ٣,٥١٨,٧٨٨,٩١٠        ٢,٨٥٥,٨٤٢,٦٢٣        ٢,١٩٩,٧٢٩,٣٩٢    حسن تنفيذكفاالت 
      ١٥٤,٥٣٠,١٨٠        ٢٣٤,٣٣٨,٠٠٠        ٢٠١,٣٥٨,٠٠٠    أولية كفاالت

      ٣,٧٤١,١٥٧,٩٤٠        ٣,١٥٩,٤١٦,١٧٣        ٢,٤٧٠,١٨٨,٧٤٢    جمموع الكفاالت املعطاة للزبائن
      ٢,٥٨٧,٥١٠,٥٧٥        ٤,٩٧٥,٩٥٥,٩٢٤        ٤,٨٠٧,٧٣٦,٢٩٢    سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة

      ٣٨٣,٠٢٦,٥٦٩        ١,٠٥٧,٩٩٨,٤١٣        ١,٨٠٣,٧٦٨,٥٩٢    سقوف تسهيالت ائتمانية غري مباشرة غري مستغلة
      ٦,٧١١,٦٩٥,٠٨٤        ٩,١٩٣,٣٧٠,٥١٠        ٩,٠٨١,٦٩٣,٦٢٦    االرتباطات وااللتزامات املمنوحة للزبائن

      ٤,٣٦٠,٠٠٠        ٤,٣٦٠,٠٠٠        ٤,٣٦٠,٠٠٠    ىكفاالت معطاة جلهات أخر 

        ٦,٧١٦,٠٥٥,٠٨٤        ٥١٠٩,١٩٧,٧٣٠,        ٩,٠٨٦,٠٥٣,٦٢٦      
  التزامات تعاقدية  -ب

  .٢٠١٨وعام  ٢٠١٩خالل الربع الثاين من عام ال يوجد لدى املصرف التزامات تعاقدية 
  
  الدعاوى القضائية  -٨٢

القطاع املصريف، لدى البنك سياسات وإجراءات أنشئت للتعامل مع مثل هذه الدعاوى القضائية، حيث أن  نظرًا لطبيعة األعمال يعترب التقاضي شائع يف
ءات البنك تقوم باختاذ كل مايلزم لتحصيل أموال البنك. لذلك يكون اللجوء إىل القضاء ضرورة تستدعيها بعض احلاالت اليت استنفذت فيها إجرا إدارة

دف حتصيل الديون املتعثرة. من جهة أخرى قام بعض التوصل إىل حل تفاوضي، وعليه  فإن البنك أقام العديد من الدعاوى القضائية على بعض املدينني 
  املدينني برفع دعاوى ختاصم أخرى ألسباب خمتلفة.

استشارة فنية وقانونية حول وضع الدعاوى يف كال احلالتني فإن لدى البنك جمموعة من اإلجراءات اليت يتم إتباعها لتقييم تلك القضايا، يقوم البنك بطلب 
  زه املايل.القضائية، وإذا وجد توقع خلسارة ميكن حتديد قيمتها، يقوم البنك بالتعديالت الالزمة لتعكس اآلثار السلبية للدعاوى القضائية على مرك

ائية وعليه قام البنك بتشكيل خمصصات مناسبة احلالية يوجد قضايا مازالت منظورة أمام الاملرحلية املوجزة  املاليةعلومات بتاريخ امل قضاء ومل تفصل بأحكام 
 .العالقة القضايا أحد تسوية مت ٢٠١٧متوز  ١٩ بتاريخملواجهة هذه القضايا 


