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موضوع ونشاط املصرف

املصرف الدويل للتجارة والتمويل (املصرف) هو شركة مسامهة مغفلة عامة ،مت سيسه يف  4كانون األول  2330مبوجب القرار ر /201ح بتاريخ 20
أاير  2334وءت السععجل التجاري ر  10883ومبوجب انون املص ععارف ر  28لعام  2331ويف س ععجل املص ععارف ءت الر  13بوص ععفه مص ععرفاً
خاصاً .اختت املصرف مركزاً ر يساً له يف دمشق – سورية.
سس املصرف برأمسال مقداره  1.333.333.333لرية سورية موزع عل ثالثة ماليني سه بقيمة امسية  333لرية سورية للسه الواحد ،و د متت زايدة
رأس املال ليصععل إىل  0.333.333.333لرية سععورية بنهاية عام  2337موزع عل سععتة ماليني سععه بقيمة امسية  333لرية سععورية للسععه الواحد ،كما
متت زايدة رأس املال ليصععل إىل  3.333.333.333لرية سععورية خالل شععهري نيسععان وأاير من عام  2313موزعة عل عشععرة ماليني سععه بقيمة امسية
 333لرية سورية للسه الواحد ،و د مت إدراج أسه املصرف يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ  2نيسان .2339
بتاريخ  19حزيران  2311مت تعديل القيمة االمسية للس ععه احلايل لتص ععبح  133لرية س ععورية بدالً من  333لرية س ععورية مبا يتفق مع احكام الفقرة / 0 /
من املادة  / 91 /من انون الش ععركات اجلديد الص ععادر ابملرس ععوم التشع عريعي ر  / 29 /لعام  2311ليص ععبح رأس املال  3.333.333.333لرية س ععورية
موزع عل مخسني مليون سه بقيمة امسية  133لرية سورية للسه الواحد.
مبوجب رار اهليئة العامة العادية وغري العادية ملسعامهي املصعرف بتاريخ  01أاير  2312متت املوافقة عل زايدة رامسال املصرف مبقدار 233.333.333
لرية سععورية عن طريق توزيع أسععه جمانية بوا ع سععه لكل من لك  23سععه  ،أي بوا ع  2.333.333سععه و د أودعت أسععه الزايدة يف مركز املقاصععة
واحلفظ املركزي يف س ع ععوق دمش ع ععق لألوراق املالية بتاريخ  4أيلول  2312ليص ع ععبح رأس املال  3.233.333.333لرية س ع ععورية موزع عل 32.333.333
سه بقيمة  133لرية سورية للسه الواحد بنهاية عام .2312
بتاريخ  22حزيران  2321وافقت اهليئة العامة للمسعامهني عل مقرتح زايدة رأس املال عن طريق توزيع أسعه جمانية من خالل ض األرابح املدورة بقيمة
 0.133.333.333لرية سورية ليصبح رأس املال  8.433.333.333لرية سورية ابنتظار احلصول موافقات اجلهات املختصة.
تلك بنك اإلسععكان للتجارة والتمويل – األردن أسععه بنسععبة  %49.36من رأمسال املصععرف ،ويت توحيد البياانت املالية للمصععرف مع البياانت املالية
لبنك اإلسكان للتجارة والتمويل يف األردن.
يساه املصرف بنسبة  %83من رأمسال شركة املركز املايل الدويل للوساطة املالية والبالغ  133.333.333لرية سورية.
يقوم املصععرف بتقدد عدة أنشععطة وخدمات مصععرفية من خالل مركزه الر يسععي وفروعه الواحد والثالثني املرخصععة يف دمشععق (شععارع الباكسععتان ،احلجاز،
فندق داما روز ،خمي الريموك ،مشروع دمر ،احلريقة ،املزة ،القصاع ،التجارة ،شارع الفردوس ،برزة ،أبو رمانة) وريف دمشق (حوش بالس ،دوما ،جرماان،
الزبداين) وحلب (شععارع امللك فيصععل ،فندق الشعرياتون ،اجلميلية ،شععهبا مول ،الشععيخ طار) ووص وطرطوس والالذ ية وواه ودرعا واحلسععكة والسععويداء
والقامشلي ودير الزور وحمردة.
كما مت احل صول عل املوافقات الالزمة الفتتاح فرع يف عدرا الصناعية ،إال أنه مت ايقاف االفتتاح بسبب الظروف احلالية.
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اسعتمر إغالق فروع البنك التالية مؤ تاً خالل العام :دوما ،ديرالزور ،حلب الشعيخ طار ،حلب الشعهبا مول ،خمي الريموك ،احلسكة ،درعا ،فرع الزبداين،
شارع الفردوس والقامشلي.
إن أس ع ع ععه املصع ع ع ععرف الدويل املصع ع ع ععرف الدويل للتجارة والتمويل مدرجة يف سع ع ع ععوق دمشع ع ع ععق لألوراق املالية ،و د بلغ سع ع ع عععر اإلغالق للسع ع ع ععه يف السع ع ع ععوق
 1.244.42لرية سورية بتاريخ  03حزيران ( 2321آخر يوم تداول يف سوق دمشق لألوراق املالية).
متت املوافقة عل املعلومات املالية املرحلية املوجزة لفرتة الس ع ع ععتة أش ع ع ععهر املنتهية يف  03حزيران ( 2321غري مد قة) من بل جملس إدارة املص ع ع ععرف بتاريخ
 22آب  2321يف جلسته ر  /9/وهي ليست خاضعة ملوافقة اهليئة العامة للمسامهني.
-2

تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية
أه السياسات احملاسبية
إن السياسات احملاسبية املتبعة يف إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة للفرتة املنتهية يف  03حزيران 2321متماثلة مع السياسات احملاسبية اليت
مت إتباعها يف إعداد القوا املالية للسنة املنتهية يف  01كانون األول  .2323ومع ذلك ،مت إتباع معايري التقارير املالية الدولية املعدلة التالية واليت
أصبحت سارية املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين  ،2321يف اعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة للمصرف ،واليت
مل تؤثر بشكل جوهري عل املبالغ واالفصاحات الواردة يف املعلومات املالية املرحلية املوجزة للفرتة والسنوات السابقة ،علماً أبنه د يكون هلا ثري
عل املعاجلة احملاسبية للمعامالت والرتتيبات املستقبلية.
اإلصالحات املعيارية لسعر الفا دة – تعديالت املرحلة الثانية
اعتباراً من أول كانون الثاين  ،2321ام املصرف بتطبيق املرحلة الثانية من اإلصالحات املعيارية لسعر الفا دة واليت د تؤثر عل التقارير املالية
نتيجة إلصالح معيار سعر الفا دة ،مبا يف ذلك آاثر التغريات عل التدفقات النقدية التعا دية أو عال ات التحوط الناشئة عن استبدال معيار
سعر الفا دة بسعر مرجعي بديل .توفر التعديالت إعفاء من بعض املتطلبات الواردة يف املعايري الدولية للتقارير املالية ر  ،9ر  ،7ر ،4
ور  16ومعيار احملاسبة الدويل ر  09املتعلقة ابلتغريات يف أساس ءديد التدفقات النقدية التعا دية للموجودات واملطلوابت املالية والتزامات
اإلجيار وحماسبة التحوط.
تتطلب التعديالت أن تقوم املنشاة ابالعرتاف ابلتغري يف أساس ءديد التدفقات النقدية التعا دية للموجودات أو املطلوابت املالية والتي يتطلبه
إصالح معيار معدل الفا دة عن طريق ءديث معدل الفا دة الفعلي للموجودات أو املطلوابت املالية .ابإلضافة إىل ذلك ،فإنه يوفر استثناءات
حمددة ملتطلبات حماسبة التحوط.
ام املصرف إبجراء دراسة أولية فيما يتعلق ابلتعرض للتدفقات النقدية وءوطات القيمة العادلة واملوجودات واملطلوابت املالية غري املشتقة املتعلقة
ابلفا دة القياسية بني البنوك واليت تستحق بعد عام  2321وتبني أنه ال يوجد أثر جوهري إلصالح سعر الفا دة عل نتا ج املصرف.

-0

السياسات احملاسبية

إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية
مت إعداد املعلومات املالية املوحدة املوجزة املرفقة وفقاً ملعيار احملاس ععبة الدويل ر  04املتعلق ابلتقارير املالية املرحلية ووفقاً للقوانني املص ععرفية الس ععورية النافتة
وتعليمات و رارات جملس النقد والتسليف
إن املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للبياانت املالية السنوية ،كما أن نتا ج أعمال املصرف لفرتة
الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران ( 2321غري مد قة) ال متثل ابلضرورة مؤشراً عل النتا ج املتو عة للسنة املنتهية يف  01كانون األول .2321
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مت إعداد املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية ابستثناء بعض املوجودات املالية ومشتقات األدوات املالية اليت يت تقييمها عل
أساس القيمة العادلة بتاريخ املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة.
مت تصنيف احلسعاابت يف املوجودات واملطلعوابت حسب طبيععة كل منها وجعرى تبويبها يف املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة مبوجب ترتيب تقريبعي
تبعاً لسيولتها النسبية.
تظهر املعلومات املالية املرحلية املوجزة ابللرية السورية (ل.س ،).عملعة إعداد املعلومات املاليعة املوحدة املرحلية املوجزة ،وعملة اال تصاد.
تشمل املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة عل املعلومات املالية املرحلية للمصرف الدويل للتجارة والتمويل شركة مسامهة مغفلة سورية عامة والشركة
التابعة له كما يف  03حزيران .2321
أسس التقيي
مت إعداد البياانت عل أساس مبدأ التكلفة التارخيية ابستثناء البنود التالية اليت يت ياسها ابلقيمة العادلة:
 األدوات املالية احملددة عل اساس القيمة العادلة من خالل الدخل. االستثمارات يف حقوق امللكية. األوراق املالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. األدوات املالية املشتقة اليت يت ياسها ابلقيمة العادلة.إن السياسات احملاسبية األساسية هي مدرجة أدانه:
(أ)-

أسس التوحيد:

تشتمل املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة عل املعلومات املالية للمصرف وشركته التابعة ("اجملموعة") كما يف  03حزيران  .2321يت ءقيق السيطرة
عندما يكون للمجموعة حقوق من العوا د املتغرية نتيجة مشاركتها ابجلهة املستثمر فيها وهلا درة التاثري عل هته العوا د من خالل سلطة التحك ابجلهة
املستثمر فيها.
تسيطر اجملموعة ابلتحديد عل اجلهة املستثمر فيها إذا ،وفقط إذا ،كان لدى اجملموعة:
• سلطة ءك ابجلهة املستثمر فيها (احلقوق القا مة اليت تعطيها القدرة عل توجيه األنشطة املتعلقة ابجلهة املستثمر فيها).
• حقوق من العوا د املتغرية نتيجة مشاركتها ابجلهة املستثمر فيها.
• القدرة عل استخدام سلطتها عل اجلهة املستثمر فيها لتؤثر عل عوا دها.
من املفرتض أن احلصول عل أغلبية حقوق التصويت يؤدي إىل السيطرة ،لكي تقوم اجملموعة بتاييد هته الفرضية وعندما ال يكون للمجموعة أغلبية
األصوات أو احلقوق املماثلة يف اجلهة املستثمر فيها ،خت اجملموعة بعني االعتبار مجيع احلقا ق والظروف ذات الصلة يف تقيي ما إذا كان لدى اجملموعة
سلطة التحك يف اجلهة املستثمر فيها ،مبا يف ذلك:
• الرتتيبات التعا دية مع أصحاب األصوات األخرى يف اجلهة املستثمر فيها.
• احلقوق الناشئة عن ترتيبات تعا دية أخرى.
• حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت احملتملة.
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تقوم اجملموعة إبعادة تقيي سيطرهتا عل اجلهة املستثمر فيها إذا كانت احلقا ق والظروف تشري إىل أن هناك تغيريات يف واحد أو أكثر من العناصر الثالثة
للسيطرة .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما ءصل اجملموعة عل السيطرة عل الشركة التابعة ويتو ف عندما تفقد اجملموعة السيطرة عل الشركة التابعة.
تدرج املوجودات واملطلوابت واإليرادات واملصاريف للشركة التابعة املقتناة أو املستبعدة خالل الفرتة يف بيان الدخل الشامل املوحد املرحلي املوجز من اتريخ
اكتساب اجملموعة السيطرة حىت اتريخ تو ف اجملموعة عن السيطرة عل الشركة التابعة.
تعود األرابح أو اخلسا ر وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى ملسامهي الشركة األم للمجموعة وإىل حقوق اال لية (اجلهة غري املسيطرة) ،حىت
لو كان هتا يؤدي إىل عجز يف أرصدة حقوق األ لية (اجلهة غري املسيطرة) .عند الضرورة ،يت إجراء تعديالت عل البياانت املالية للشركات التابعة جلعل
سياساهتا احملاسبية تتماش مع السياسات احملاسبية للمجموعة.
يت حتف مجيع املوجودات واملطلوابت وحقوق املسامهني واإليرادات واملصاريف والتدفقات النقدية الناجتة عن عمليات ضمن اجملموعة عند التوحيد.
(ب) العمالت األجنبية
إن العمليات بعمالت غري عملة إعداد املعلومات املالية املوحدة املرحلية املوجزة (عمالت أجنبية) يت تسجيلها عل أساس أسعار القطع السا دة بتواريخ
العمليات .بتاريخ كل بيان وضع مايل يت إعادة ءويل البنود املالية ابلعمالت األجنبية عل أساس أسعار القطع السا دة بتاريخ بيان الوضع املايل املوحد
حيث بلغ  2.312لرية س ع ع ع ععورية للدوالر األمريكي كما يف  03حزيران ( 2321مقابل  1.236لرية س ع ع ع ععورية للدوالر األمريكي كما يف 01كانون األول
 .)2323إ ن البنود غري املالية ابلعمالت األجنبية املسعجلة عل أسعاس القيمة العادلة يعاد ءويلها عل أسعاس أسعار القطع السا دة يف التاريخ التي مت
فيه ءديد القيمة العادلة .إن البنود غري املالية اليت جرى تقييمها عل أساس التكلفة التارخيية بعملة أجنبية ال يعاد ءويلها.
تقيد فرو ات القطع يف األرابح أو اخلس ع ع ععا ر يف الفرتة اليت نش ع ع ععات فيها ،ابس ع ع ععتثناء فرو ات القطع عل العمليات املنفتة بقص ع ع ععد التحوط ملخاطر حمددة
بعمالت أجنبية وفرو ات القطع عل بن ع ع ع ع ععود مالية متثل أرصدة مدينة مطلوبة من أو دا نة متوجبة إىل نشاط أجن من غري املقرر أو املتو ع تسديدها يت
تس ععجيلها يف الدخل الش ععامل اآلخر وإظهارها يف حس ععاب فرو ات ءويل عمالت أجنبية ضع ععمن حقوق امللكية ،ومن مث تقيد يف الدخل عند التفرغ عن
صايف املسامهة.
(ج)

األدوات املالية

يُعرتف ابملوجودات واملطلوابت املالية يف بيان الوضع املايل للمصرف عندما يصبح املصرف طرفاً يف األحكام التعا دية لألداة.
تُقاس املوجودات واملطلوابت املالية املعرتف هبا مبد ياً ابلقيمة العادلة .كما تُضعاف تكاليف املعامالت املتعلقة مباشعرة اب تناء أو إصدار املوجودات املالية
واملطلوابت املعاليعة (فالف املوجودات املعاليعة واملطلوابت املعاليعة ابلقيمعة العادلة من خالل األرابح أو اخلسع ع ع ع ع ع ععا ر) إىل القيمة العادلة للموجودات املالية أو
املطلوابت املالية ،أو تطرح منها ،حسب اإل تضاء ،عند اإلعرتاف األويل .كما تُثبت تكاليف املعاملة املتعلقة مباشرة اب تناء موجودات مالية أو مطلوابت
مالية ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسا ر مباشرة يف الربح أو اخلسارة.
إذا كان سعر املعاملة خيتلف عن القيمة العادلة عند اإلعرتاف األويل ،فإن املصرف يعاجل هتا الفرق حماسبياً عل النحو التايل:
• إذا مت إثبات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات أو مطلوابت متماثلة أو بناءً عل أسلوب تقيي يستخدم فقط بياانت
من أسواق كن مالحظتها ،فإنه يُعرتف ابلفرق يف الربح أو اخلسارة عند اإلعرتاف األويل (أي ربح أو خسارة منت اليوم األول)؛
• يف مجيع احلاالت األخرى ،تُعدل القيمة العادلة لتتماش مع سعر املعاملة (أي أنه سيت تسجيل ربح أو خسارة منت اليوم األول من خالل
تضمينه  /تضمينها يف القيمة الدفرتية األولية لألصل أو اإللتزام).
بعد االعرتاف األويل ،يت تسععجيل الربح أو اخلسععارة املؤجلة إىل الربح أو اخلسععارة عل أسععاس منطقي ،فقط إىل احلد التي ينشععا فيه عن تغيري يف عامل
(مبا يف ذلك الو ت) أيخته املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعري األصل أو اإللتزام.
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املوجودات املالية
تُثبت مجيع املوجودات املالية ويعرتف هبا يف اتريخ املتاجرة حيث يكون شعراء أو بيع أحد األصول املالية مبوجب عقد تتطلب شروطه تسلي األصل املايل
ضععمن اإلطار الزما احملدد من السععوق املعا ،ويقاس مبد ياً ابلقيمة العادلة ابإلضععافة إىل تكاليف املعاملة ،ابسععتثناء تلك املوجودات املالية املصععنفة عل
أسعاس القيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسا ر ( .)FVTPLكما تُثبت تكاليف املعامالت املتعلقة مباشرة اب تناء موجودات مالية مصنفة ابلقيمة
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مباشرة يف الربح أو اخلسارة.
جيب ياس مجيع املوجودات املالية املعرتف هبا واليت تقع ضععمن نطاق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية ر  9الحقاً ابلتكلفة املطفاة أو القيمة العادلة
عل أساس منوذج أعمال املنشاة إلدارة األصول املالية وخصا ص التدفقات النقدية التعا دية للموجودات املالية .وعل وجه التحديد:
• تقاس أدوات الدين احملتفظ هبا يف منوذج أعمال هدفها ءصيل التدفقات النقدية التعا دية ،واليت هلا تدفقات نقدية تعا دية هي فقط مدفوعات
املبلغ األصلي والفا دة عل املبلغ األصلي القا ) (SPPIالحقاً ابلتكلفة املطفاة؛ و
• تقاس أدوات الدين احملتفظ هبا يف منوذج أعمال هدفها ءصيل التدفقات النقدية التعا دية وبيع أدوات الدين ،واليت هلا تدفقات نقدية تعا دية هي
مدفوعات املبلغ األصلي والفا دة عل املبلغ األصلي القا ( )SPPIالحقاً ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و
• تُقاس مجيع أدوات الدين األخرى (مثل أدوات الدين اليت تدار عل أساس القيمة العادلة أو احملتفظ هبا للبيع) واستثمارات األسه بعد ذلك ابلقيمة
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.
ومع ذلك ،جيوز للمصرف إجراء االختيار  /التعيني غري القابل لإللغاء بعد االعرتاف األويل ابملوجودات املالية عل أساس كل أصل عل حدة:
• جيوز للمصرف أن خيتار بشكل غري ابل لإللغاء إدراج التغيريات الالحقة يف القيمة العادلة الستثمار أسه غري حمتفظ هبا للمتاجرة أو إلعتبار حمتمل
معرتف به من املستحوذ يف جمموعة األعمال اليت ينطبق عليها املعيار الدويل للتقارير املالية ر  ،)IFRS 3( 0يف الدخل الشامل اآلخر؛ و
• جيوز للمصرف تعيني أداة دين غري ابلة لإللغاء تتوافق مع التكلفة املطفاة أو معايري القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ()FVTOCI
كما يت ياسها ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة إذا أدى ذلك إىل إزالة عدم التطابق احملاس أو تقليله بشكل كبري (يشار إليه فيار
القيمة العادلة).
(د)

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

يعترب تقيي مناذج العمل إلدارة األص ع ععول املالية أمراً أس ع ععاس ع ععياً لتص ع ععنيف األص ع ععل املايل .كما مندد املص ع ععرف مناذج العمل عل مس ع ععتوى يعكس كيفية إدارة
جمموعات األصول املالية معاً لتحقيق هدف أعمال معني .ال يعتمد منوذج العمل اخلاس ابملصرف عل نوااي اإلدارة فيما يتعلق أبداة فردية ،وابلتايل يقي
منوذج العمل عند مستوى جتميع أعل وليس عل أساس كل أداة عل حدة.
لدى املص ع ععرف أكثر من منوذج أعمال واحد إلدارة أدواته املالية اليت تعكس كيفية إدارة املص ع ععرف ألص ع ععوله املالية من أجل توليد التدفقات النقدية .ءدد
مناذج أعمال املصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن ءصيل التدفقات النقدية التعا دية أو بيع األصول املالية أو كليهما.
عندما تُسعتبعد أداة الدين املقاسعة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشعامل اآلخر ) ،(FVTOCIيُعاد تصعنيف الربح  /اخلسارة املرتاكمة املعرتف هبا
سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة .وعل النقيض من ذلك ،وفصوس االستثمار يف األسه املعينة عل أهنا مقاسة
ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشععامل اآلخر ،ال يعاد تصععنيف الربح  /اخلسععارة املرتاكمة املعرتف هبا سععابقاً يف الدخل الشععامل اآلخر الحقاً إىل الربح
أو اخلسارة ولكن ءول ضمن حقوق امللكية.
ختضع أدوات الدين اليت تقاس الحقاً ابلت كلفة املطفاة أو ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للتدين.
يف فرتة التقرير احلالية والسابقة ،طبق املصرف خيار القيمة العادلة وكتلك حدد أدوات الدين اليت تفي ابلتكلفة املطفاة أو معايري القيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر ( )FVTOCIكما مت ياسها ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسا ر (.)FVTPL
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املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسا ر
املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسا ر ( )FVTPLهي:
• املوجودات ذات التدفقات النقدية التعا دية اليت ال تكون فقط مدفوعات املبلغ األصلي والفا دة عل املبلغ األصلي ()SPPI؛ أو/و
• املوجودات احملتفظ هبا يف منوذج أعمال فالف االحتفاظ هبا لتحصيل التدفقات النقدية التعا دية أو االحتفاظ هبا وبيعها؛ أو
العادلة.

• املوجودات احملددة ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسا ر ابستخدام خيار القيمة
تقاس هته املوجودات ابلقيمة العادلة ،مع االعرتاف أبية أرباح أو خسا ر انجتة عن إعادة القياس يف الربح أو اخلسارة.
إعادة التصنيف
إذا تغري منوذج األعمال التي منتفظ مبوجبه املصرف مبوجودات مالية ،فإنه يعاد تصنيف املوجودات املالية املتاثرة .تسري متطلبات التصنيف والقياس
املتعلقة ابلفئة اجلديدة أبثر مستقبلي اعتباراً من اليوم األول من فرتة التقرير األويل اليت تعقب التغيري يف منوذج األعمال والتي ينتج عنه إعادة تصنيف
األصول املالية للمصرف.
تدين يمة املوجودات املالية
يستدرك املصرف خمصصات اخلسا ر اال تمانية املتو عة عل األدوات املالية التالية اليت مل تقاس ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسا ر:
• القروض والسلف للبنوك.
•

روض ودفعات مقدمة للعمالء.

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

• عقود الضمان املايل
ال يت إثبات خسارة تدين القيمة يف استثمارات األسه .
ابس ععتثناء املوجودات املالية املش عرتاة أو الناش ععئة ذات التدين اال تماين )( (POCIاليت يت اعتبارها بش ععكل منفص ععل أدانه) ،جيب ياس خس ععا ر اإل تمان
املتو عة من خالل خمصص خسارة مببلغ مساوي:
• خسارة ا تمانية متو عة ملدة  12شهراً ،أي خسارة ا تمانية متو عة مدى احلياة الناجتة عن تلك األحداث االفرتاضية عل األدوات املالية
اليت كن ءقيقها يف غضون  12شهراً بعد اتريخ اإلبالغ( ،يشار إليها يف املرحلة )1؛ أو

• خسارة ا تمانية متو عة ملدى احلياة ،أي خسارة ا تمانية متو عة ملدى احلياة اليت تنتج عن مجيع األحداث االفرتاضية احملتملة عل مدى عمر
األداة املالية (املشار إليها يف املرحلة  2واملرحلة .)0
جيب تكوين مؤونة خس ع ععارة للخس ع ععارة اال تمانية املتو عة عل مدى احلياة لألداة املالية إذا زادت خماطر اال تمان عل تلك األداة املالية بش ع ععكل كبري منت
االعرتاف األويل .وفصوس مجيع األدوات املالية األخرى ،تقاس اخلسارة اال تمانية املتو عة مببلغ يعادل اخلسارة اال تمانية املتو عة ملدة  12شهراً.
إن اخلس ع ععا ر اال تمانية املتو عة هي تقدير مرجح ابال حتمالية للقيمة احلالية خلس ع ععا ر اال تمان ،وتقاس عل أهنا القيمة احلالية للفرق بني التدفقات النقدية
املستحقة للمصرف مبوجب العقد والتدفقات النقدية اليت ي تو ع املصرف تلقيها واليت تنشا من ترجيح عدة سيناريوهات ا تصادية مستقبلية ،خمصومة وفقاً
لسعر الفا دة الفعلية لألصل.
• فصوس التزامات القروض غري املسحوبة ،فإن اخلسارة اال تمانية املتو عة هي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعا دية املستحقة
للمصرف إذا ام املقرتض بسحب القرض والتدفقات النقدية اليت يتو ع املصرف تلقيها يف حالة السحب من القرض؛ و
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• فصوس عقود الضمان املايل ،فإن اخلسارة اال تمانية املتو عة هي الفرق بني املدفوعات املتو عة لتسديد حامل أداة الدين املضمونة ان صاً
أي مبالغ يتو ع املصرف استالمها من املالك أو املدين أو أي طرف آخر.
يقيس املصرف اخلسارة اال تمانية املتو عة عل أساس فردي ،أو عل أساس مجاعي حملافظ القروض اليت تتقاس خصا ص خماطر ا تصادية مماثلة .ويستند
ياس بدل اخلسارة إىل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتو عة لألصل ابستخدام سعر الفا دة الفعال األصلي لألصل ،بصرف النظر عما إذا كان يُقاس
عل أساس فردي أو عل أساس مجاعي.
املوجودات املالية املتدنية ا تمانياً
منصععل "التدين" يف املوجودات املالية ا تمانياً عند و وع حدث أو أكثر له ثري ضععار عل التدفقات النقدية املسععتقبلية املقدرة للموجودات املالية .ويشععار
إىل املوجودات املالية ذات التدين اال تماين كموجودات املرحلة  .0تشمل األدلة عل التدين اال تماين بياانت كن مالحظتها حول األحداث التالية:
• صعوبة مالية كبرية للمقرتض أو املصدر؛ أو
• خرق للعقد مثل احلدث االفرتاضي أو املتاخر؛ أو
• يام املصرف مبنح املقرتض ،ألسباب ا تصادية أو تعا دية تتعلق ابلصعوبة املالية للمقرتض ،تنازالً؛ أو
• اختفاء سوق نشط لألوراق املالية بسبب الصعوابت املالية؛ أو
• شراء أصل مايل بسعر خمفض ختفيضاً كبرياً يعكس خسا ر اال تمان

املتكبدة.

يقوم املصعرف ويف حال تعتر ءديد حدث منفرد ،وبدالً من ذلك ،د يتسعبب التاثري املشعرتك لعدة أحداث يف ءول األصول املالية إىل موجودات ذات
يمة ا تمانية متدنية .يقوم املصرف بتقيي ما إذا ﮐان د حصل تدين ا تماين ألدوات الدين اليت متثل املوجودات املالية املقاسة ابلتكلفة املطفاة أو القيمة
العادلة من خالل الدخل الش ععامل اآلخر ) (FVTOCIفي اتريخ كل تقرير .لتقيي ما إذا ﮐان هناك تدين ا تماين يف أدوات الدين الس ععيادية والعا دة
للشركات ،يعترب املصرف عوامل مثل عا دات السندات والتصنيف اال تماين و درة املقرتض علﯽ زايدة التمويل.
ا تمانياً )(POCI

املوجودات املالية املشرتاة أو املنشاة املتدنية
يت التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنشاة املتدنية ا تمانياً ( )POCIبطريقة خمتلفة نظراً ألن األصل يكون ذو يمة ا تمانية منخفضة عند االعرتاف
األويل .وفصوس هته املوجودات ،يستدرك املصرف مجيع التغريات يف اخلسارة اال تمانية املتو عة عل مدى احلياة منت االعرتاف األويل كمخصص خسارة،
وتستدرك أي تغيريات يف الربح أو اخلسارة .يؤدي التغيري اإلجيايب ملثل هته األصول إىل ءقيق مكاسب تدين القيمة.
التخلف عن السداد
يُعترب تعريف التخلف عن السداد أمراً يف غاية األمهية عند ءديد اخلسارة اال تمانية املتو عة .يستخدم تعريف التخلف عن السداد يف ياس يمة اخلسارة
اال تمانية املتو عة ويف ءديد ما إذا كان خمصص اخلسارة يستند إىل اخلسارة اال تمانية املتو عة ملدة  12شهراً أو ملدى احلياة ،ألن التخلف عن السداد هو
أحد مكوانت نسبة احتمال التعثر ()Probability of Default؛ اليت تؤثر عل كل من ياس اخلسا ر اال تمانية املتو عة وءديد الزايدة الكبرية يف خماطر
اال تمان.
يعترب املصرف ما يلي مبثابة حدث ختلف عن السداد:
• ختلف املقرتض عن السداد ألكثر من  93يوماً فصوس أي التزام ا تماين مه إىل املصرف؛ أو

• من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزاماته اال تمانية للمصرف ابلكامل.
يُصم تعريف التخلف عن السداد بشكل مناسب ليعكس اخلصا ص املختلفة ألنواع خمتلفة من األصول .وتعترب السحوابت عل تسهيالت ا تمانية
مستحقة الدفع مبجرد إنتهاك العميل حداً حمدداً أو مت إعالمه حبد أصغر من املبلغ احلايل غري املسدد.
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عند تقيي ما إذا كان من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزامه اال تماين ،أيخت املصرف يف احلسبان املؤشرات النوعية والكمية .وتعتمد املعلومات اليت تقي
عل نوع األصل ،وعل سبيل املثال يف اإل راض املؤسسي ،فإن املؤشر النوعي املستخدم هو خرق العهود ،وهو أمر غري مناسب لإل راض ابلتجز ة .إن
املؤشرات الكمية ،مثل التاخر يف السداد وعدم سداد إلتزام آخر للطرف املقابل ذاته ،هي مدخالت ر يسية يف هتا التحليل .كما يستخدم املصرف مصادر
معلومات متنوعة لتقيي التخلف عن السداد واليت تُطَور داخلياً أو يت احلصول عليها من مصادر خارجية.
الزايدة الكبرية يف خماطر اال تمان
يرا ب املصرف مجيع املوجودات املالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتقيي ما إذا كانت هناك زايدة
كبرية يف خماطر اال تمان منت االعرتاف األويل .إذا كانت هناك زايدة كبرية يف خماطر اال تمان ،فإن املصرف يقيس خمصصات اخلسارة عل أساس اخلسارة
اال تمانية املتو عة مدى احلياة بدالً من  12شهراً.
عند تقيي ما إذا كانت خماطر اال تمان عل األداة املالية د ارتفعت ارتفاعاً كبرياً منت االعرتاف األويل ،يقوم املصرف مبقارنة خماطر حدوث التخلف يف
السداد عل األداة املالية يف اتريخ التقرير استناداً إىل اإلستحقاق املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث ختلف عن السداد كان متو عاً لفرتة االستحقاق
املتبقية يف اتريخ التقرير احلايل عندما مت االعرتاف ابألداة املالية ألول مرة .عند إجراء هتا التقيي  ،أيخت املصرف ابالعتبار كالً من املعلومات الكمية والنوعية
اليت تكون معقولة و ابلة للدع  ،مبا يف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة أو جهد ال مربر له ،بناءً عل اخلربة التارخيية للمصرف
وتقيي اخلبري اال تماين مبا يف ذلك املعلومات املستقبلية.
تعديل واستبعاد املوجودات املالية
مندث التعديل يف املوجودات املالية عند إعادة التفاوض عل الشروط التعا دية اليت ءك التدفقات النقدية للموجودات املالية أو تُعدل بطريقة أخرى بني
االعرتاف األويل واستحقاق األصل املايل .يؤثر التعديل عل مبلغ و/أو تو يت التدفقات النقدية التعا دية سواء عل الفور أو يف اتريخ مستقبلي .ابإلضافة
لتلك ،سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القا مة لقرض ا تعديالً حىت إذا مل تؤثر هته املواثيق اجلديدة أو املعدلة بعد عل التدفقات النقدية عل الفور
ولكنها د تؤثر عل التدفقات النقدية اعتماداً عل ما إذا كان امليثاق مستوفياً أم ال (عل سبيل املثال التغيري يف زايدة معدل الفا دة التي ينشا عندما
يت خرق املواثيق).
عند تعديل املوجودات املالية ،يقي املصرف ما إذا كان هتا التعديل يؤدي إىل إلغاء االعرتاف .ووفقاً لسياسة املصرف ،يؤدي التعديل إىل عدم االعرتاف
عندما ينتج عنه اختالف كبري يف الشروط.
يلغي املصرف االعرتاف ابأل صل املايل فقط عندما تنتهي صالحية احلقوق التعا دية للتدفقات النقدية لألصل (مبا يف ذلك انتهاء الصالحية الناجتة عن
التعديل مع شروط خمتلفة إىل حد كبري) ،أو عندما منول األصل املايل وكافة خماطر ومزااي ملكية األصل إىل كيان آخر .إذا مل منول املصرف أو منتفظ بكافة
خماطر ومزااي امللكية بشكل جوهري واستمر يف السيطرة عل املوجودات احملولة ،فإن املصرف يعرتف حبصته احملتفظ هبا يف األصل وااللتزام املرتبط ابملبالغ
اليت د يضطر لدفعها .إذا احتفظ املصرف بكافة خماطر ومزااي ملكية األصل املايل احملول ،فإن املصرف يستمر يف اإلعرتاف ابألصل املايل ويقر أيضاً
اب رتاض مضمون للعا دات املستلمة.
عند إلغاء اإلعرتاف ابملوجودات املالية ابلكامل ،فإنه يُعرتف ابلفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات وجمموع اإلعتبار املستل واملدين واألرابح /اخلسا ر
املرتاكمة اليت مت إثباهتا يف الدخل الشامل اآلخر وتراكمت يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارة ،إبستثناء االستثمار يف األسه احملددة ابلقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر ) ،(FVTOCIحيث ال تصنف األرابح  /اخلسا ر املرتاكمة املعرتف هبا سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو
اخلسارة.
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عند إلغاء االعرتاف ابملوجودات املالية فالف ابلكامل (عل سبيل املثال عندما منتفظ املصرف فيار إعادة شراء جزء من املوجودات احملولة) ،فإن املصرف
خيصص القيمة الدفرتية السابقة للموجودات املالية بني اجلزء التي ما يزال يدرجه كتحسني مستمر واجلزء التي مل يعد يعرتف به عل أساس القي العادلة
النسبية لتلك األجزاء يف اتريخ التحويل .يت إثبات الفرق بني القيمة الدفرتية املخصصة للجزء التي مل يعد معرتف به وجمموع اإلعتبار املستل للجزء التي
مل يعد معرتف به وأي أرابح  /خسا ر تراكمية ُخصصت له واعرتف هبا يف الدخل الشامل اآلخر يف الربح أو اخلسارة .يت توزيع األرابح  /اخلسا ر املرتاكمة
اليت اعرتف هبا يف الدخل الشامل اآلخر بني اجلزء التي ما يزال يعرتف به واجلزء التي مل يعد يُعرتف به عل أساس القي العادلة النسبية لتلك األجزاء.
ال ينطبق هتا عل االستثمارات يف األسه احملددة كمقاسة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،حيث ال يعاد تصنيف األرابح  /اخلسا ر
املرتاكمة املعرتف هبا سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو اخلسارة.
الشطب
يت شطب القروض وأوراق الدين عندما ال يكون لدى املصرف تو عات معقولة السرتداد املوجودات املالية (إما يف جمملها أو يف جزء منها) .هته هي
احلالة عندما يقرر املصرف أبنه ال يوجد لدى املقرتض أصول أو مصادر دخل د تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املبالغ اخلاضعة للشطب .ثل الشطب
حدث إلغاء اإلعرتاف ،يف حال ام املصرف ابالستعانة ابلقوانني والتعليمات النافتة حملاولة اسرتداد التم املدينة املستحقة عل املوجودات املالية املشطوبة
فإنه يت يدها يف بيان الدخل عند اسرتدادها.
عرض خمصص اخلسارة اال تمانية املتو عة يف بيان الوضع املايل
يت عرض خمصصات اخلسا ر اال تمانية املتو عة يف بيان الوضع املايل كما يلي:
• للموجودات املالية املقاسة ابلتكلفة املطفاة :كاستقطاع من القيمة الدفرتية اإلمجالية لألصول؛
• ألدوات الدين اليت تقاس ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ): (FVTOCIال يت إثبات خمصص خسارة يف بيان الوضع املايل
حيث أن القيمة الدفرتية هي ابلقيمة العادلة .ومع ذلك ،يت تضمني خمصص اخلسارة كجزء من مبلغ إعادة التقيي يف التغري املرتاك يف القيمة
العادلة الستثمارات يف أوراق مالية؛
• التزامات القروض وعقود الضمان املايل :كمخصص؛ و
• عندما تشتمل األداة املالية عل مكون مسحوب وغري مسحوب ،وال كن للمصرف ءديد اخلسارة اال تمانية املتو عة عل مكون التزام القرض
بشكل منفصل عن تلك عل املكون املسحوب :فإن املصرف يقدم خمصص خسارة جممع لكال املكونني .يُعرض املبلغ اجملمع كخص من
القيمة الدفرتية اإلمجالية للمكون املسحوب .تُعرض أي زايدة يف خمصص اخلسارة عن املبلغ اإلمجايل للمكون املسحوب كمخصص.
(ه)

املطلوابت املالية وحقوق امللكية

تصنف أدوات الدين وحقوق امللكية الصادرة إما كمطلوابت مالية أو كحقوق ملكية وفقاً ملضمون الرتتيب التعا دي.
إن املطلوابت املالية هي التزام تعا دي بتسلي نقد أو أصل مايل آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوابت مالية مع كيان آخر وفق شروط د تكون
غري مواتية للمصرف أو عقد سيت تسويته أو رمبا يت تسويته أبدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف وهو عقد من غري املشتقات حيث يكون املصرف
ملزم أو د ي كون ملزم بتسلي عدد متغري من أدوات حقوق امللكية اخلاصة به ،أو عقد املشتقات عل حقوق امللكية اخلاصة اليت سيت أو كن تسويتها
فالف تبادل مبلغ حمدد من النقد (أو أصل مايل آخر) لعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف.
أدوات حقوق امللكية
أداة حقوق امللكية هي أي عقد يثبت فا دة متبقية يف موجودات املنشاة بعد خص مجيع مطلوابهتا .يُعرتف أبدوات حقوق امللكية الصادرة عن املصرف
وفقاً للعوا د املستلمة ،بعد خص تكاليف اإلصدار املباشرة.
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أسه اخلزينة
يُعرتف إبعادة شراء أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف وختص مباشرة يف حقوق املسامهني .ال يت إثبات أي ربح  /خسارة يف الربح أو اخلسارة عند
شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف.
أدوات مركبة
تصنف األجزاء املكونة لألدوات املركبة (مثل األوراق القابلة للتحويل) الصادرة من املصرف بشكل منفصل كمطلوابت مالية وحقوق ملكية وفقاً ملضمون
الرتتيبات التعا دية وتعريفات االلتزامات املالية وأدوات حقوق امللكية .إن خيار التحويل التي سيت تسويته من خالل تبديل مبلغ نقدي اثبت أو أصل
مايل آخر بعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف هو أداة حقوق ملكية.
يف اتريخ اإلصدار ،تُقدر القيمة العادلة ملكون املطلوابت ابستخدام معدل الفا دة السا د يف سوق األدوات املماثلة غري القابلة للتحويل .ويف حالة وجود
مشتقات غري مضمنة ذات صلة ،يت فصلها أوالً وتسجل اب ي املطلوابت املالية عل أساس التكلفة املطفاة ابستخدام طريقة الفا دة الفعالة حىت إطفا ها
عند التحويل أو يف اتريخ استحقاق األداة.
املطلوابت املالية
تُصنف املطلوابت املالية إما كمطلوابت مالية "ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسا ر" أو "املطلوابت املالية األخرى".
املطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
يت ياس االلتزامات املالية غري احملتفظ هبا للمتاجرة واليت مل يت ءديدها عل أهنا ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسا ر ) (FVTPLالحقاً
ابلتكلفة املطفاة ابستخدام طريقة الفا دة الفعلية.
يت تصنيف املطلوابت املالية عل أهنا ) (FVTPLعندما يت االحتفاظ اباللتزام املايل للتداول أو يت تعيينها عل أهنا ).(FVTPL
كن ءديد اإللتزام املايل فالف االلتزام املايل احملتفظ به لغرض املتاجرة أو اإلعتبار احملتمل التي كن أن يدفعه مشرتي كجزء من دمج األعمال ابلقيمة
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة ( )FVTPLعند االعرتاف األويل إذا:
• كان هتا التعيني يلغي أو يقلل بشكل كبري من عدم تناسق القياس أو االعرتاف التي د ينشا خالفاً لتلك ؛ أو
• كان اإللتزام املايل يُشكل جزءاً من جمموعة موجودات مالية أو مطلوابت مالية أو كليهما ،واليت تدار ويقي أداءها عل أساس القيمة العادلة ،وفقاً
إلسرتاتيجية إدارة املخاطر أو االستثمار املوثق للمصرف ،وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل املصرف مقدمة داخلياً عل هتا األساس؛ أو،
• إذا كان اإللتزام املايل يشكل جزءاً من عقد منتوي عل مشتق واحد أو أكثر من املشتقات ،ويسمح املعيار الدويل للتقارير املالية ر  9بعقد
هجني ابلكامل (املركب) ليت ءديده ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة ).)FVTPL
(و)

تقاس املوجودات واملطلوابت املالية

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

القيمة العادلة

إن القيمعة العادلة هي السعر التي كن احلصول عليه من بيع األصل أو دفعه لتحويل التزام مبوجب عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يف اتريخ
القياس.
يت ياس القيمة العادلة ألصل والتزام معني استناداً إىل خصا ص األصل أو االلتزام واليت يقوم املتشاركني يف السوق أبختها بعني االعتبار عند عملية تسعري
األصل أو االلتزام يف اتريخ القياس.
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يت ياس القيمة العادلة لألصول غري املالية ابألخت بعني االعتبار درة متشارك يف السوق عل انتاج منافع ا تصادية من خالل التوظيفات الفضل لألصل
أو من خالل بيعه ملتشارك آخر يف السوق التي د يقوم بتوظيفات فضل لألصل.
يقوم املصرف ابعتماد أسعار السوق لتقيي أدواته املالية املتداولة يف سوق مايل نشط .إذا مل يكن سوق األداة نشطاً يقوم املصرف ابعتماد تقنيات لقياس
القيمة العادلة خت يف االعتبار االستعمال األ ص ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبق.
حدد املعيار الدويل للتقارير املالية ر  10مستوايت التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة:
 املستوى  :1األسعار املعلنة (غري املعدلة) يف األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات املتطابقة اليت كن للمنشاة الوصول إليها يف اتريخ القياس؛ املستوى  :2املدخالت عدا األسعار املعلنة املتضمنة يف املستوى األول واليت تعترب ملحوظة لألصل أو التزام إما بشكل مباشر أو غري مباشر؛ املستوى  :0املدخالت غري امللحوظة لألصل أو االلتزام.يت إثبات املشتقات املالية مبد ياً ابلقيمة العادلة يف اتريخ إبرام عقد املشتقات ويعاد ياسها الحقاً إىل يمتها العادلة يف اتريخ كل بيان وضع مايل .يت
إثبات األرابح  /اخلسا ر الناجتة يف الربح أو اخلسارة عل الفور ما مل ءدد املشتقة وتكون فعالة كاداة ءوط ،ويف هته احلالة يعتمد تو يت االعرتاف يف
الربح أو اخلسارة عل طبيعة عال ة التحوط.
(ح)

األدوات املالية املشتقة

يت إثبات املشتقات املالية مبد ياً ابلقيمة العادلة يف اتريخ إبرام عقد املشتقات ويعاد ياسها الحقاً إىل يمتها العادلة يف اتريخ كل بيان وضع مايل .يت
إثبات األرابح  /اخلسا ر الناجتة يف بيان األرابح أو اخلسا ر عل الفور ما مل ءدد املشتقة وتكون فعالة كاداة ءوط ،ويف هته احلالة يعتمد تو يت االعرتاف
يف بيان األرابح أو اخلسا ر عل طبيعة عال ة التحوط.
املشتقات املتضمنة
يت التعامل مع املشتقات املتضمنة يف األدوات املالية واألخرى أو العقود املتضمنة األخرى ذات املشتقات املتضمنة كمشتقات منفصلة عندما ال تكون
خماطرها وخصا صها مرتبطة بشكل وثيق مبخاطر العقود املضيفة:
 ال تقاس العقود املضيفة ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
 ليست من ضمن األصول ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية ر .9
(ط)

عقود الضمان املايل

عقد الضمان املايل هو عقد يتطلب من املصدر أن يسدد د فعات حمددة لتعويض حامله عن اخلسارة اليت تكبدها بسبب إخفاق املدين احملدد يف سداد
املدفوعات عند استحقا ها وفقاً لشروط أداة الدين.
تقاس عقود الضماانت املالية الصادرة من كيان يعود للمصرف مبد ياً ابلقيمة العادلة هلا ،ويف حالة عدم ءديدها ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو
اخلسارة واليت ال تنتج عن ءويل أصل مايل ،يت ياسها الحقاً:
• مببلغ خمصص اخلسارة احملدد وفقاً للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية ر 9؛ و

• املبلغ املعرتف به مبد ياً ،مطروحاً منه ،عندما يكون ذلك مناسباً ،مبلغ الربح املرتاك املعرتف به وفقاً لسياسات ءصيل اإليرادات للمصرف،
أيهما أكرب.
مل مندد املصرف أي عقود ضمان مايل ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسا ر (.)FVTPL
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(ي) حماسبة التحوط
ُمندد املصرف بعض املشتقات كادوات ءوط فيما يتعلق مبخاطر العمالت األجنبية وخماطر سعر الفا دة يف ءوطات القيمة العادلة أو ءوطات التدفقات
النقدية أو ءوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية حسب اال تضاء .كما يت احملاسبة عن ءوطات خماطر الصرف األجن عل التزامات
املصرف كتحوطات للتدفق النقدي .ال يطبق املصرف حماسبة التحوط للقيمة العادلة عل ءوطات حمفظة خماطر سعر الفا دة .باإلضافة لتلك ،ال يستخدم
املصرف اإلعفاء ملواصلة واعد حماسبة التحوط ابستخدام معيار احملاسبة الدويل ر  ،09أي أن املصرف يطبق واعد حماسبة التحوط ملعيار التقارير املالية
الدويل ر .9
عند بداية عال ة التحوط ،يوثق املصرف العال ة بني أداة التحوط والبند املتحوط له ،ابإلضافة إىل أهداف إدارة املخاطر وإسرتاتيجيتها للقيام مبعامالت
ءوط متنوعة .عالوة عل ذلك ،عند بداية التحوط وعل أساس مستمر ،يوثق املصرف ما إذا كانت أداة التحوط فعالة يف تقاس التغريات يف القيمة
العادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحوط له اليت كن أن تعزى للخطر املتحوط له ،واليت تل عندها مجيع عال ات التحوط متطلبات فعالية التحوط
التالية:
• تواجد عال ة ا تصادية بني البند املتحوط له وبني أداة التحوط؛ و
• ال يهيمن أثر خماطر اال تمان عل تغريات القيمة اليت تنتج عن هته العال ة اال تصادية؛ و
• نسبة التحوط لعال ة التحوط هي نفسها الناجتة عن كمية البند املتحوط له واليت يقوم املصرف ابلتحوط له فعلياً وكمية أداة التحوط اليت
يستخدمها املصرف ابلفعل للتحوط لتلك الكمية من البند املتحوط له.
يقوم املصرف إبعادة توازن عال ة التحوط من أجل االمتثال ملتطلبات نسبة التحوط عند الضرورة .يف مثل هته احلاالت ،د يت تطبيق اإليقاف عل جزء
فقط من عال ة التحوط .عل سبيل املثال ،د تُعدل نسبة التحوط بطريقة جتعل جزء من بند التحوط ال يعد جزءاً من عال ة التحوط ،وابلتايل ال يت
إيقاف حماسبة التحوط إال حلج بند التحوط التي مل يعد جزءاً من عال ة التحوط.
إذا تو فت عال ة التحوط عن الوفاء مبتطلبات فعالية التحوط املتعلقة بنسبة التحوط ولكن ما زال هدف إدارة املخاطر لعال ة التحوط هته هو ذات
الشيء ،فإن املصرف يعدل نسبة التحوط لعال ة التحوط (مثل إعادة توازن التحوط) حبيث جتتمع معايري التاهيل مرة أخرى.
يف بعض عال ات التحوط ،مندد املصرف القيمة احلقيقية للخيارات فقط .ويف هته احلالة ،يؤجل تغيري القيمة العادلة ملكون القيمة الزمنية لعقد اخليار يف
الدخل الشامل اآلخر ،عل مدى فرتة التحوط ،إىل احلد التي يتعلق به ابلبند املتحوط له ويعاد تصنيفه من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة عندما ال
يؤدي البند املتحوط له إىل اإلعرتاف ابلبنود غري املالية .ال تتضمن سياسة املصرف إلدارة املخاطر ءوطات البنود اليت تؤدي إىل االعرتاف ابلبنود غري
املالية ،وذلك ألن خماطر املصرف تتعلق ابملواد املالية فقط.
إن البنود املتحوط هلا واليت منددها املصرف هي بنود ءوط ذات صلة ابلفرتة الزمنية ،مما يعا أنه تُطفا القيمة الزمنية األصلية للخيار املتعلق ابلبند املتحوط
له من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة عل أساس منطقي (عل سبيل املثال ،وفقاً لطريقة القسط الثابت) عل مدى فرتة عال ة التحوط.
في بعض عال ات التحوط ،يستبعد املصرف من التحديد العنصر اآلجل للعقود اآلجلة أو الفرق عل أساس العمالت ألدوات التحوط عرب العمالت.
يف هته احلالة ،تُطبق معاملة مماثلة للحالة املطبقة عل القيمة الزمنية للخيارات ،وتعترب معاجلة العنصر اآلجل للعقد اآلجل والعنصر عل أساس العملة أمراً
اختيارايً ويطبق اخليار عل أساس كل ءوط عل حدى ،فالف معاجلة القيمة الزمنية للخيارات اليت تعترب إلزامية .وفصوس عال ات التحوط واملشتقات
اآلجلة أو العمالت األجنبية مثل مقايضات أسعار الفا دة عرب العمالت ،عندما يُستبعد العنصر اآلجل أو الفرق عل أساس العملة من التصنيف ،فإن
املصرف يعرتف عموماً ابلعنصر املستبعد يف الدخل الشامل اآلخر.
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التحوطات ابلقيمة العادلة
يُعرتف بتغري القيمة العادلة ألدوات التحوط املؤهلة يف األرابح أو اخلسا ر فيما عدا عندما ءوط أداة التحوط أداة حقوق امللكية احملددة ابلقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ،ويف هته احلالة ،يُعرتف به يف الدخل الشامل اآلخر .ل مندد املصرف عال ات تحوط القيمة العادلة عندما ءوط أداة
التحوط أداة حقوق الملكية احملددة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (.)FVTOCI
تُعدل القيمة الدفرتية للبند املتحوط له التي مل يت ياسه ابلقيمة العادلة ابلتغيري يف القيمة العادلة التي كن أن يعزى إلﯽ املخاطر املتحوط هلا وإجراء
يد مقابل في الربح أو اخلسارة .وفصوس أدوات الدين اليت تُقاس ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ) ،(FVTOCIال تُعدل القيمة
الدفرتية كما هي ابلفعل ابلقيمة العادلة ،ولكن يُدرج جزء الربح أو اخلسارة من القيمة العادلة عل البند املتحوط له املرتبط ابخلطر املتحوط له يف الربح أو
اخلسارة بدالً من الدخل الشامل اآلخر .عندما يكون البند املتحوط له أداة حقوق ملكية حمددة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
( ،)FVTOCIتبق أرابح  /خسا ر التحوط يف الدخل الشامل اآلخر ملطابقة أداة التحوط.
عندما يُعرتف مبكاسب  /خسا ر التحوط يف األرابح أو اخلسا ر ،فإنه يُعرتف هبا يف نفس البند مثل البند املتحوط

له.

ال يتو ف املصرف عن حماسبة التحوط إال عندما تتو ف عال ة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء ابملعايري املؤهلة (بعد إعادة التوازن ،إن وجدت) .يتضمن
ذلك حاالت انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إهناؤها أو ممارستها ،ومنتسب االستبعاد لألثر املستقبلي .كما يت إطفاء تعديل القيمة العادلة للقيمة
الدفترية للبنود المتحوط هلا والتي تُستخدم بشاهنا طريقة معدل الفا دة الفعلية (أي أدوات الدين المقاسة ابلتكلفة المطفاة أو بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر) الناتج عن المخاطر المتحوط لها في الربح أو الخسارة بدءاً من تاريخ ال يتجاوز اتريخ التو ف عن محاسبة التحوط.
ءوطات التدفق النقدي
يُستدرك اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى املؤهلة واليت ءدد وتؤهل كتحوطات للتدفقات النقدية يف احتياطي
التحوط للتدفقات النقدية ،وهو مكون منفصل يف الدخل الشامل اآلخر ،حمصوراً ابلتغري الرتاكمي يف القيمة العادلة للبند املتحوط له من بداية التحوط
مطروحاً منه أي مبالغ أعيد تدويرها إىل الربح أو اخلسارة.
يعاد تصنيف املبالغ املعرتف هبا سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر وتراك يف حقوق امللكية يف بيان الربح أو اخلسارة يف الفرتات اليت يؤثر فيها بند التحوط
عل الربح أو اخلسارة ،يف نفس سطر البند املتحوط له املستدرك .إذا مل يعد املصرف يتو ع حدوث املعاملة ،فإنه يعاد تصنيف هتا املبلغ فوراً إلﯽ الربح أو
اخلسارة.
يتو ف املصرف عن حماسبة التحوط فقط عندما تتو ف عال ة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء ابملعايري املؤهلة (بعد إعادة التوازن ،إن وجدت) .ويشمل
ذلك احلاالت اليت تنتهي فيها أداة التحوط أو يت بيعها أو إهناؤها أو ممارستها ،أو عندما ال يعترب حدوث معاملة ءوط حمددة أمراً حمتمالً بدرجة كبرية،
ومنتسب التو ف أبثر مستقبلي .تبق أي أرابح  /خسا ر معرتف هبا يف الدخل الشامل اآلخر ومراكمة يف حقوق امللكية يف ذلك الو ت يف حقوق امللكية
ُ
ويعرتف هبا عند تسجيل املعاملة املتو عة يف النهاية يف الربح أو اخلسارة .عندما يصبح حدوث معاملة كانت متو عة غري متو ع ،فإنه يعاد تصنيف األرابح
 /اخلسا ر املرتاكمة يف حقوق امللكية ويعرتف هبا مباشرة يف الربح أو اخلسارة.
ءوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية
تُعاجل ءوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية حماسبياً عل حنو مشابه لتحوطات التدفقات النقدية .ويعرتف باي أرابح  /خسا ر علﯽ أداة
التحوط املتعلقة ابجلزء الفعال للتحوط يف الدخل الشامل اآلخر وتراك يف احتياطي ءويل العمالت األجنبية.
يُعاد تصنيف األرابح واخلسا ر الناجتة عن أداة التحوط املتعلقة ابجلزء الفعال للتحوط املرتاك يف احتياطي ءويل العمالت األجنبية إىل األرابح أو اخلسا ر
بنفس الطريقة كفرو ات أسعار صرف العمالت األجنبية العا دة للعملة األجنبية كما هو موضح أعاله.
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(ك)

روض وتسليفات

القروض والتسليفات هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات اثبتة أو ابلة للتحديد ،وغري مدرجة يف سوق مايل انشط .تظهر القروض والتسليفات
عل أساس التكلفة املطفاة بعد تنعزيل مؤونة اخلسا ر اال تمانية املتو عة.
(ل)

موجودات اثبتة مادية

تظهر املوجودات الثابتة املادية عل أساس التكلفعة التارخيية ،بعد تنعزيل االستهالكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة ،إن وجدت.
يت احتساب استهالك املوجودات الثابتة املادية إلطفاء تكلفة املوجودات ،ابستثناء األراضي والدفعات عل حساب نفقعات رأمسالية ،ابستعمال طريقة
القسط الثابت عل مدى مدة اخلدمة املقدرة لألصول املعنية ابعتماد األعمار اإلنتاجية التالية:
مباين
معدات وأجهزة وأاثث
وسا ط نقل
أجهزة احلاسب
ءسينات عل املاجور

%

3-2
13-12
23
00
13

إن األرابح واخلسا ر الناجتة عن استبعاد أي من املوجودات الثابتة يت ءديدها ابلفرق بني عا دات البيع والقيمة الدفرتية للموجودات ويت تسجيلها ضمن
بيان الدخل.
(م)

موجودات غري ملموسة

يت إطفاء املوجودات غري امللموسة ،ابستثناء الشهرة ،ابستعمال طريقة القسط الثابت وفق األعمار االنتاجية أدانه وهي ختضع الختبار التدين يف يمتها.
برامج حاسوب
الفروغ
(ن)

%

00.0
23

املوجودات اليت آلت ملكيتها للمصرف وفاءً لديون مستحقة

لقد مت متلك عقارات تنفيتاً لضماانت عل عروض وتسليفات .تظهر هته املوجودات ابلتكلفة ان ص أي خسا ر تدين مرتاكمة .إن متلك مثل هته
املوجودات هو منظ من بل السلطات املصرفية احمللية اليت توجب تصفية هته املوجودات خالل مهلة سنتني من اتريخ التملك .ويف حال التخلف عن
التصفية فإن السلطة املنظمة املعنية توجب ختصيص احتياطي خاس للتصفية يؤخت من األرابح السنوية الصافية ويظهر ضمن بنود حقوق امللكية.
وفقاً لسياسة املصرف يت ءديد ما إذا كانت املوجودات املستملكة من األفضل أن تستخدم للعمليات الداخلية أو جيب أن تباع .يت نقل املوجودات
املفيدة للعمليات الداخلية لفئة املوجودات املشاهبة حسب يمتها املستملكة أو القيمة الدفرتية لألصل املضمون األصلي ،أيهما أ ل .يت نقل املوجودات
اليت يت ءديد خيار بيعها ليكون اخليار األفضل ،للموجودات احملتفظ هبا للبيع ابلقيمة العادلة أو القيمة العادلة ان صاً تكاليف البيع للموجودات غري املالية
يف اتريخ التملك وذلك متاشياً مع سياسة املصرف.
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(س)

التدين يف يمة موجودات ملموسة وغري ملموسة

بتاريخ كل بيان وضع مايل ،يقوم املصرف مبراجعة القي الدفرتية ملوجوداته امللموسة وغري امللموسة (مبا فيها املوجودات املاخوذة استيفاء لديون) لتحديد
فيما إذا كان يوجد أي مؤشر أبن تلك املوجودات د أصاهبا خسارة تدين يف يمتها .إن وجد هكتا مؤشر ،يت تقدير القيمة االسرتدادية لألصل لتحديد
مدى خسارة تدين القيمة (إن وجدت).
القيمة االسرتدادية هي القيمة األعل ما بني القيمة العادلة ان ص تكلفة البيع والقيمة االستعمالية .عند ءديد القيمة االستعمالية ،يت حس التدفقات
النقدية املستقبلية املقدرة إىل يمتها احلالية ابستعمال نسبة حس بل الضريبة تعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املالزمة لألصل
التي مل يت بشانه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية.
إذا كان تقدير القيمعة االسرتدادية لألصل أ عل من يمته الدفرتية ،يت إنقاس القيمة الدفرتية لألصل لتوازي القيمة االسرتدادية .تقيد خسارة تدنعي القيمة
حاالً يف األرابح أو اخلسا ر ،إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتايً بقيمة إعادة التقيي  ،ويف هته احلالة تعامل خسارة تدين القيمة كتخفيض لوفر
إعادة التقيي (املقيد سابقاً).
يف حال أن خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً ،يت زايدة القيمة الدفرتية لألصل (وحدة منتجة لتدفقات نقدية) إىل أن تصل إىل التقدير املعدل لقيمتها
االسرتدادية ،لكن حبيث أن القيمة الدفرتية بعد الزايدة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان كن أن ءدد فيما لو مل يت يد خسارة تدين يمة لألصل (وحدة
منتجة لتدفقات نقدية) يف سنوات سابقة .يت يد عكس خسارة تدين القيمة حاالً يف بيان الدخل ،إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتايً بقيمة
إعادة التقيي  ،ويف هته احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزايدة لوفر إعادة التقيي (املقيد سابقاً).
(ع)

مؤونة تعويضات هناية اخلدمة للموظفني

إن املصرف مسجل يف مؤسسة التامينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية ويسدد بشكل منتظ التامينات عن موظفيه إىل املؤسسة .متثل هته
املسامهات اتفاق املصرف مع موظفيه حول تعويض هناية اخلدمة وابلتايل سوف منصل املوظفون عل هتا التعويض من مؤسسة التامينات االجتماعية.
ليس عل املصرف أي التزامات أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمة.
(ف)

املؤوانت

يت يد املؤوانت إذا ،نتيجة حدث سابق ،ترتب عل املصرف موجب انوين أو استنتاجي كن تقديره بشكل موثوق ،وأنه من احملتمل أن يتوجب إجراء
تدفق منافع ا تصادية إىل اخلارج لتسديد املوجب.
(س)

صايف إيرادات الفوا د

يت إثبات إيرادات وأعباء الفوا د جلميع األدوات املالية ابستثناء تلك املصنفة عل أهنا حمتفظ هبا للمتاجرة أو تلك املقاسة أو احملددة ابلقيمة العادلة من
خالل األرابح الصافية يف "صايف إيرادات الفوا د" كع "إيرادات فوا د" و "أعباء فوا د " يف بيان الدخل ابستخدام طريقة الفا دة الفعالة .كما تُدرج الفوا د
عل األدوات املالية املقاسة ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسارة ) (FVTPLضمن حركة القيمة العادلة خالل الفرتة" ،صايف أرابح عل حمفظة
األدوات املالية للمتاجرة ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسا ر.".
معدل الفا دة الفعلية ) (EIRهو السعر التي ُخيفض ابلضبط التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألداة املالية خالل العمر املتو ع لألداة املالية أو ،عند
اإل تضاء ،لفرتة أ صر ،إىل صايف القيمة الدفرتية للموجودات أو املطلوابت املالية .كما تقدر التدفقات النقدية املستقبلية مبراعاة مجيع الشروط التعا دية
لألداة.
يتضمن احتساب سعر الفا دة الفعلية مجيع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة بني أطراف العقد واليت تكون إضافية وتنسب مباشرة إىل ترتيبات اإل راض
احملددة ،وتكاليف املعاملة ،ومجيع األ ساط األخرى أو اخلصومات األخرى .وفيما يتعلق ابملوجودات املالية املدرجة ابلقيمة العادلة من خالل األرابح
أواخلسا ر ،تُثبت تكاليف املعامالت يف الربح أو اخلسارة عند اإلعرتاف األويل.
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ُءتسب إيرادات الفوا د  /أعباء الفوا د من خالل تطبيق معدل الفا دة الفعال عل القيمة الدفرتية اإلمجالية للموجودات املالية غري املتدنية ا تمانياً (أي
عل أساس التكلفة املطفاة لألصل املايل بل التسوية ألي خمصص خسارة ا تمانية متو عة) أو إىل التكلفة املطفاة للمطلوابت املالية .وفصوس املوجودات
املالية املتدنية ا تمانياًُ ،ءتسب إيرادات الفوا د من خالل تطبيق معدل الفا دة الفعال عل التكلفة املطفاة للموجودات املالية املتدنية ا تمانياً (أي إمجايل
القيمة الدفرتية ان صاً خمصص خسا ر اإل تمان املتو عة) .أما فصوس املوجودات املالية اليت نشات أو اشرتيت وهي متدنية ا تمانياً ) ،(POCIفإن
معدل الفا دة الفعال ( )EIRيعكس اخلسا ر اال تمانية املتو عة ( )ECLsيف ءديد التدفقات النقدية املستقبلية املتو ع استالمها من األصل املايل.
(ق)

صايف إيرادات الرسوم والعموالت

تتضمن إيرادات الرسوم والعموالت واألعباء رسوماً غري الرسوم اليت تشكل جزءاً ال يتجزأ من معدل الفا دة الفعال (انظر أعاله) .كما تتضمن الرسوم
املدرجة يف هتا اجلزء من بيان الدخل للمصرف ،ضمن أمور أخرى ،الرسوم املفروضة عل خدمة القرض ،ورسوم عدم االستخدام املتعلقة ابلتزامات
القروض عندما يكون من غري احملتمل أن يؤدي ذلك إىل ترتيب حمدد لإل راض ورسوم التمويل املشرتك للقروض.
ُءتسب أعباء الرسوم والعموالت فيما يتعلق ابخلدمات عند استالم اخلدمات.
(ر)

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

يشمل صايف الدخل من األدوات املالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مجيع األرابح واخلسا ر الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة للموجودات
املالية واملطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسا ر بما في ذلك إيرادات وأعباء الفوا د وأرباح األسه ذات الصلة.
(ش)

توزيعات األرابح

تتحقق إيرادات توزيعات األرابح عند إثبات حق استالم املدفوعات.
(ت) الضرا ب
متثل مصاريف الضرا ب مبالغ الضرا ب املستحقة والضرا ب املؤجلة.
منتسب املصرف مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام القانون  28اتريخ  16نيسان  ،2331والتي حدد الضريبة مبعدل  % 23من صايف األرابح اخلاضعة
للضريبة ،ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل  %3من يمة الضريبة واليت بدأ تطبيقها ابتداءً من  2متوز  ،2310و د مت تعديلها ابلقانون
ر  46للعام  2317لتصبح مبعدل  %13من يمة الضريبة ابتداءً من  1كانون الثاين .2318
ختتلف األرابح اخلاضعة للضريبة عن األرابح الصافية الواردة يف بيان الدخل املوحد بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري اجلا ز
تنعزيلها من الوعاء الضري .
إن الضرا ب املؤجلة هي الضرا ب املتو ع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفرو ات الزمنية املؤ تة بني يمة املوجودات أو املطلوابت يف البياانت املالية والقيمة
اليت يت احتساب الربح الضري عل أساسها .وءتسب الضرا ب املؤجلة وفقاً للنسب الضريبية اليت يتو ع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضري أو ءقيق
املوجودات الضريبية املؤجلة.
يت االعرتاف ابملطلوابت الضريبية املؤجلة للفرو ات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضري مستقبالً .بينما يت االعرتاف
ابملوجودات الضريبية املؤجلة للفرو ات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبالً عند احتساب الربح الضري .
يت مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف اتريخ البياانت املالية املوحدة ويت ختفيضها يف حالة تو ع عدم إمكانية االستفادة من تلك املوجودات
الضريبية جز ياً أو كلياً.
منتسب املصرف مؤونة ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة عل إيرادات املصرف املتحققة خارج أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقاً لقانون ضريبة الدخل
ر  /24/لعام  2330والقرار ر  0/1208الصادر عن وزارة املالية بتاريخ  29نيسان  ،2319والتي حدد الضريبة مبعدل  %7.3من إمجايل اإليرادات
يف اخلارج ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل  %13من يمة الضريبة ورس اإلدارة احمللية مبعدل  %13من يمة الضريبة ابتداءً من 1
كانون الثاين .2319
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(ث)

النقد وما يوازي النقد

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

املقررات احملاسبية اهلامة واملصادر األساسية لعدم اليقني يف التقدير

عند تطبيق السياسات احملاسبية للمصرف ،املتكورة يف االيضاح  ،0يتوجب عل اإلدارة أن تتخت رارات وتقوم بتقديرات وافرتاضات بشان القي الدفرتية
ملوجودات ومطلوابت ال تتوضح بسهولة من مصادر أخرى .إن التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا تبىن عل أساس اخلربة السابقة وعوامل أخرى تعترب
ذات صلة .إن النتا ج الفعلية د ختتلف عن هته التقديرات.
يت مراجعة التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا بصورة مستمرة ،يت إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية اليت منصل فيها تعديل
التقدير وذلك إذا كان التعديل يؤثر ف قط عل تلك الفرتة ،أو يف فرتة التعديل وفرتات الحقة إذا كان التعديل يؤثر عل الفرتة احلالية وفرتات الحقة.
(.4أ)

املقررات احملاسبية اهلامة عند تطبيق السياسات احملاسبية
خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة
يتطلب من إدارة املصرف استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأو اهتا وتقدير خماطر الزايدة اهلامة يف
خماطر اإل تمان للموجودات املالية بعد اإلعرتاف األويل هبا ومعلومات القياس املستقبلية خلسا ر اإل تمان املتو عة .إن أه السياسات والتقديرات
املستخدمة من بل إدارة املصرف مفصلة أدانه:
تقيي منوذج األعمال
يعتمد تصنيف و ياس املوجودات املالية عىل نتا ج اختبار مدفوعات املبلغ األصلي والفا دة عل املبلغ األصلي القا واختبار منوذج األعمال .مندد
املصرف منوذج األعمال عل مستوى يعكس كيفية إدارة جمموعات املوجودات املالية معاً لتحقيق هدف أعمال معني .ويتضمن هتا التقيي احلك
التي يعكس مجيع األدلة ذات الصلة مبا يف ذلك كيفية تقيي أداء املوجودات و ياس أدا ها ،واملخاطر اليت تؤثر عل أداء املوجودات وكيفية إدارهتا.
يرا ب املصرف املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة املطفاة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واليت مت استبعادها بل استحقا ها لفه
سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلدف من األعمال احملتفظ هبا .وتعترب املرا بة جزءاً من التقيي املتواصل للمصرف حول ما إذا
كان منوذج األعمال التي يت مبوجبه االحتفاظ ابملوجودات املالية املتبقية مناسباً ،وإذا كان من غري املناسب ألن هناك تغيري يف منوذج األعمال
وابلتايل يت إدخال تغيرياً مستقبلياً لتصنيف تلك املوجودات.
زايدة هامة يف خماطر اال تمان
يت ياس اخلسارة اال تمانية املتو عة كمخصص يعادل اخلسارة اال تمانية املتو عة ملدة ( )12شهراً ملوجودات املرحلة األوىل ،أو اخلسارة اال تمانية
عل مدى العمر الزما للموجودات من املرحلة الثانية أو املرحلة الثالثة .ينتقل األصل إىل املرحلة الثانية يف حال زايدة خماطر اال تمان بشكل كبري
منت االعرتاف األويل .ال مندد املعيار الدويل للتقارير املالية ر ( )9ما التي يشكل زايدة كبرية يف خماطر اال تمان .وعند تقيي ما إذا كانت خماطر
اال تمان ألي من املوجودات د ارتفعت بشكل كبري ،أيخت املصرف يف االعتبار املعلومات الكمية والنوعية املستقبلية املعقولة واملدعومة يف
التقديرات املستخدمة من بل إدارة املصرف املتعلقة ابلتغري امله يف خماطر اإل تمان واليت تؤدي إىل تغري التصنيف ضمن املراحل الثالث ( 1و2
و.)0
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(.4ب) املصادر الر يسية للتقديرات غري املؤكدة
فيما يلي التقديرات الر يسية اليت استخدمتها اإلدارة يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية للمصرف واليت هلا التاثري األكثر أمهية عل املبالغ املعرتف هبا يف
البياانت املالية:
مبدأ االستمرارية:

امت إدارة املصرف بتقيي درة املصرف عل االستمرار كمنشاة مستمرة وهي مقتنعة أبن املصرف تلك املوارد الالزمة ملواصلة األعمال يف
املستقبل املنظور .ابإلضافة إىل ذلك ،إن إدارة املصرف ليست عل عل أبي شكوك جوهرية اليت د تؤثر بشكل جوهري عل درة املصرف عل
االستمرار كمنشاة مستمرة .وابلتايل إن البياانت املالية املوحدة حمضرة عل أساس مبدأ االستمرارية.
ءديد القي العادلة:

إن ءديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا سعر سوق كن حلظه يتطلب استعمال تقنيات تقيي كما هو متكور يف االيضاح ( 0ز).
وابلنسبة لألدوات املالية املتداولة بشكل غري متكرر وأسعارها ليلة الشفافية ،فإن القيمة العادلعة تكون أ ل موضوعية ،وتتطلب درجات متفاوتة
من األحكام تعتمد عل السيولة ،الرتكيز ،عوامل سوق غري أكيدة ،افرتاضات تسعري ،وخماطر أخرى تؤثر عل األداة املعنية.
تستخدم املعطيات غري املنظورة يف ياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفرة ،وابلتايل تنطبق يف احلاالت اليت تكون فيها
حركة السعوق بتاريخ التقيي ضعيفة هتا إن وجدت ،وجيب أن تبق الغعاية من يععاس القععيمة العععادلة نفسها ،أي أن متثل السعر املقبول للتفرغ عنها
من مالك األدوات املالية أو صاحب االلتزام ملطلوابت أدوات مالية .يت الوصول إىل املعطيات غري املنظورة ابالعتماد عل أفضل املعلومات املتوفرة
يف ظل الظروف احمليطة ،واليت كن أن تتضمن املعلومات املتوفرة لدى املنشاة ابإلضافة إىل تطبيق معدالت حس معينة عمالً ابالجراءات الداخلية
للمصرف وذلك ضمن منوذج التقيي املستخدم يف تقيي حمفظة األوراق املالية الظاهرة عل أساس القيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسا ر
وعل أساس الكلفة املطفاة.
ءديد العدد والوزن النس للسيناريوهات ،النظرة املستقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات  /السوق وءديد املعلومات املستقبلية ذات الصلة بكل
سيناريو
عند ياس اخلسارة اال تمانية املتو عة ،يستخدم املصرف معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية ملختلف احملركات
اال تصادية وكيف تؤثر هته احملركات عل بعضها البعض.
نسبة احتمال التعثر
تشكل نسبة احتمال التعثر مدخالً ر يسياً يف ياس اخلسارة اال تمانية املتو عة .وتعترب نسبة احتمال التعثر تقديراً الحتمالية التعثر عن السداد عل
مدى فرته زمنية معينة ،واليت تشمل إحتساب البياانت التارخيية واالفرتاضات والتو عات املتعلقة ابلظروف املستقبلية.
اخلسارة يف حال التعثر
تعترب اخلسارة يف حال التعثر هي تقدير للخسارة الناجتة عن التعثر يف السداد .وهو يستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعا دية املستحقة وتلك
اليت يتو ع املمول ءصيلها ،مع األخت يف اإلعتبار التدفقات النقدية من الضماانت اإلضافية والتعديالت اال تمانية املتكاملة.
األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة:

كما هو موضح يف اإليضاح ر ( ) 0أعاله إن املصرف يراجع األعمار اإلنتاجية يف هناية كل فرتة مالية .خالل الفرتة مل تظهر أية مؤشرات تدعو
إىل تغيري األعمار املقدرة للموجودات الثابتة.
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تدين يمة املوجودات غري املالية وتكوين املؤوانت الالزمة:

يف ظل الظروف الراهنة اليت متر هبا اجلمهورية العربية السورية ،امت اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لألصول غري املالية وذلك من خالل إجراء
مراجعة للقي الدفرتية هلته األصول لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر عل تدين يمتها .ابعتقاد اإلدارة ،ال توجد مؤشرات لتكوين مؤوانت
تدين إضافية.
-3

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

يتضمن هتا البند مايلي:
كما يف  03حزيران 2321
(غري مد قة)
ل.س.

6,019,610,118

نقد يف اخلزينة
أرصدة لدى مصرف سورية املركزي:
حساابت جارية وءت الطلب
احتياطي نقدي الزامي *
خمصص خسا ر ا تمانية متو عة

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
ل.س.

4.660.373.112

97.079.146.133
100,833,766,301
12.383.213.309
21,287,030,606
)
) (73.972.934
(142,194,021
161,263,488,964

اجملموع

114.331.938.847

* وفقاً للقوانني واألنظمة اليت ختضع هلا املصارف العاملة يف سورية ،عل البنك االحتفاظ ابحتياطي إلزامي لدى مصرف سورية املركزي عل شكل
ودا ع من دون فوا د ،و د بلغ رصيد االحتياطي لدى مصرف سورية املركزي كما يف  03حزيران  2321مبلغ  21.287.030.606لرية سورية
واليت متثل نسبة  %3من متوسط ودا ع العمالء وذلك ابالستناد إىل رار جملس النقد والتسليف ر (/7م.ن) اتريخ  21كانون الثاين 2323
(مقابل مبلغ  12.383.213.309لرية سورية كما يف  01كانون األول  .)2323إن هتا االحتياطي إلزامي وال يت استعماله خالل أنشطة املصرف
التشغيلية.
فيما يلي احلركة عل األرصدة لدى مصرف سورية املركزي خالل الفرتة /السنة
املرحلة األوىل
ل .س .

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران ( 2321غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

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

139,439,061,609
() 23,601,741,934
7,047,333,181
60,910,433,031

-

-

الرصيد كما يف هناية الفرتة

133,388,373,167

-

-
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اجملموع
ل.س.

139,439,061,609
() 23,601,741,934
7,047,333,181
60,910,433,031
133,388,373,167

للسنة املنتهية يف 01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية

املرحلة األوىل
ل .س .

اجملموع

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

31.330.331.112
16.474.406
() 3.368.663.914
26.390.924.313
06.864.627.993

ل .س .

-

ل .س.

ل.س.

الرصيد كما يف هناية السنة

139.439.061.609

-

-

139.439.061.609

-

31.330.331.112
16.474.406
() 3.368.663.914
26.390.924.313
06.864.627.993

ال يوجد ءويالت بني املراحل الثالث خالل الفرتة املنتهية يف  03حزيران  2321والسنة املنتهية يف  01كانون األول .2323
فيما يلي احلركة عل خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة لألرصدة لدى مصرف سورية املركزي خالل الفرتة  /السنة

الرصيد كما يف بداية الفرتة
األرصدة املسددة خالل الفرتة
التغري خالل الفرتة

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران ( 2321غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

املرحلة األوىل
ل .س .

فرو ات أسعار الصرف

-

-

73,613,887

-

-

73,613,887

الرصيد كما يف هناية الفرتة

142,194,021

-

-

142,194,021

الرصيد كما يف بداية السنة
األرصدة اجلديدة خالل السنة
األرصدة املسددة خالل السنة
التغري خالل السنة

73,972,934
(72,968,191
70,378,721

اجملموع
ل.س.

)

للسنة املنتهية يف 01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

املرحلة األوىل
ل .س .

60.316.287
4.223.331
(164.313.773
47.247.811

73,972,934
(72,968,191
70,378,721

اجملموع
ل.س.

فرو ات أسعار الصرف

-

-

123.499.383

-

-

123.499.383

الرصيد كما يف هناية السنة

73.972.934

-

-

73.972.934

)

60.316.287
4.223.331
(164.313.773
47.247.811

ال يوجد ءويالت بني املراحل الثالث خالل الفرتة املنتهية يف  03حزيران  2321والسنة املنتهية يف  01كانون األول .2323

- 01 -

)

)
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أرصدة لدى املصارف

يتضمن هتا البند مايلي:
مصارف حملية
ل.س.

32,817,112,621
حساابت جارية وءت الطلب
ودا ع ألجل (استحقا ها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أ ل) 40,791,309,213

خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة

(60,289,318

كما يف  03حزيران ( 2321غري مد قة)
مصارف خارجية
ل.س.

18,981,494,733
171,378,102,109

) (32,417,993
193,337,238,934

96,344,862,818

اجملموع
ل.س.

71,798,637,076
213,069,171,034

) (113,737,338

)

287,332,371,722

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
مصارف حملية
ل.س.

حساابت جارية وءت الطلب
ودا ع ألجل (استحقا ها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أ ل)

23.310.394.942
16.638.367.896

خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة

(07.802.719

مصارف خارجية
ل.س.

12.316.001.763
114.426.043.668
) (00.022.162

42.100.803.119

126.439.033.271

اجملموع
ل.س.

07.329.926.737
101.384.410.364
) (71.134.881

)

168.340.183.093

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

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران ( 2321غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

الرصيد كما يف بداية الفرتة
ما مت ءويله إىل املرحلة الثانية
األرصدة اجلديدة خالل الفرتة
األرصدة املسددة خالل الفرتة
التغري خالل الفرتة
فرو ات أسعار الصرف

147,361,003,030
)
(6,226,077
183,722,194,939
()161,833,323,833
07,398,406,733
81,948,836,163

21,330,339,918
6,226,077
() 03,017,719,983
13,133,347,219
846,694,231

-

الرصيد كما يف هناية الفرتة

283,474,321,333

1,690,737,703

-
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اجملموع
ل.س.

168,614,043,271
183,722,194,939
()192,168,243,783
47,230,980,974
82,793,333,061
287,167,778,703

للسنة املنتهية يف 01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية

املرحلة األوىل

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

ل .س .

ل .س .

147.361.003.030

21.330.339.918

14.272.898.824
03.366.344.491
19.699.712.371
83.343.491.929
() 02.193.301.168( ) 01.182.038.993
() 0.344.292.692
3.147.497.402
22.814.722.880
37.984.633.496

اجملموع

ل .س.

ل.س.

-

168.614.043.271

-

44.808.940.013
134.743.234.333
() 60.072.093.160
1.630.234.743
83.799.078.079

ال يوجد ءويالت بني املراحل الثالث خالل السنة املنتهية يف  01كانون األول .2323
فيما يلي احلركة عل خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة لألرصدة لدى املصارف خالل الفرتة  /السنة:
املرحلة األوىل
ل .س .

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران ( 2321غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

الرصيد كما يف بداية الفرتة
ما مت ءويله إىل املرحلة الثانية
األرصدة اجلديدة خالل الفرتة
األرصدة املسددة خالل الفرتة
التغري خالل السنة
فرو ات أسعار الصرف

61,373,640
(1,431
39,233,636
(139,809,923
23,789,363
69,110,401

9,384,208
) 1,431
) (4,331,726
4,803,626
-

الرصيد كما يف هناية الفرتة

133,807,469

9,869,309

املرحلة األوىل
ل .س .

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

81.436.873
03.292.948
(037.377.903
17.129.383
283.019.673

الرصيد كما يف هناية السنة

61.373.640

)

-

للسنة املنتهية يف 01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

10.122.882
4.331.726
) (8.834.390
710.720
9.384.208

)

-

اجملموع
ل.س.

71,134,881
39,233,636
(114,091,631
03,624,691
69,110,401

)

113.737.338

اجملموع
ل.س.

94.329.732
09.844.674
(066.082.320
17.842.838
283.019.673

)

71.134.881

ال يوجد ءويالت بني املراحل الثالث خالل السنة املنتهية يف  01كانون األول .2323
بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال تتقاض فوا د  32.817.112.621لرية سورية كما يف  03حزيران ( 2321مقابل  23.310.394.942لرية
سورية كما يف  01كانون األول .)2323
- 00 -

ال يوجد أرصدة مقيدة السحب لقاء اعتمادات مستندية كما يف  03حزيران  2321وكما يف  01كانون األول .2323
ال توجد أرصدة معدومة خالل الفرتة املنتهية يف  03حزيران  2321والسنة املنتهية يف  01كانون األول .2323
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إيداعات لدى املصارف

يتضمن هتا البند ما يلي:
مصارف حملية
ل.س.

ودا ع ألجل (استحقا ها األصلي أكثر من  0أشهر)
خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة

كما يف  03حزيران ( 2321غري مد قة)
مصارف خارجية
ل.س.

اجملموع
ل.س.

67,827,467,191 39,318,133,386
8,039,066,633
)
) (43,613,763
) (13,203,331
(23,083,739
8,280,983,846

مصارف حملية
ل.س.

ودا ع ألجل (استحقا ها األصلي أكثر من ثالثة أشهر)
خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة

39,332,873,383

67,786,831,401

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
مصارف خارجية
ل.س.

اجملموع
ل.س.

3.298.263.333
)
(2.376.367

-

3.298.263.333
(2.376.367

3.293.680.900

-

3.293.680.900

)

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

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

املرحلة األوىل
ل .س .

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران ( 2321غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

3,298,263,333
04,201,144,360
6,980,227,344
() 3,273,333,333
13,133,833,760
16,400,984,821

-

44,081,993,026

-

20,443,471,863
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اجملموع
ل.س.

3,298,263,333
41,214,071,637
() 3,273,333,333
26,384,803,384
67,827,467,191

املرحلة األوىل
ل .س .

للسنة املنتهية يف 01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س .

12.622.048.148
11.892.624.340
الرصيد كما يف بداية السنة
اإليداعات اجلديدة خالل السنة 4.298.263.333
اإليداعات املسددة خالل السنة () 29.336.491.303( ) 23.260.403.707
() 1.137.427.017
التغري خالل السنة
16.404.142.887
13.328.208.311
فرو ات أسعار الصرف
الرصيد كما يف هناية السنة

3.298.263.333

-

ل .س.

-

اجملموع
ل.س.

24.314.972.691
4.298.263.333
() 34.019.926.772
() 1.137.427.017
01.962.081.098
3.298.263.333

ال يوجد ءويالت بني املراحل الثالث خالل الفرتة املنتهية يف  03حزيران  2321والسنة املنتهية يف  01كانون األول .2323
فيما يلي احلركة عل خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة لإليداعات لدى املصارف خالل الفرتة  /السنة:
املرحلة األوىل
ل .س .

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

2,376,367
28,834,393
(2,369,671

الرصيد كما يف هناية الفرتة

28,813,486

املرحلة األوىل
ل .س .

91.249.103
الرصيد كما يف بداية السنة
اإليداعات اجلديدة خالل السنة 1.877.323
اإليداعات املسددة خالل السنة (432.819.936
012.269.018
فرو ات أسعار الصرف
الرصيد كما يف هناية السنة

2.376.367

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران ( 2321غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

11,833,274
)

-

11,833,274

-

للسنة املنتهية يف 01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

01.046.121
) (01.046.121
-

)

-

اجملموع
ل.س.

2,376,367
43,639,064
(2,369,671
43,613,763

اجملموع
ل.س.

122.393.236
1.877.323
(404.166.327
012.269.018
2.376.367

ال يوجد ءويالت بني املراحل الثالث خالل الفرتة املنتهية يف  03حزيران  2321والسنة املنتهية يف  01كانون األول .2323
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)

روض للمصارف
-8
يتكون هتا البند مما يلي:
مصارف حملية
ل.س.

القروض

-

خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة

-

القروض
خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة

كما يف  03حزيران ( 2321غري مد قة)
مصارف خارجية
ل.س.

18,843,333,333

اجملموع
ل.س.

18,843,333,333

() 18,843,333,333( ) 18,843,333,333

-

-

-

مصارف حملية
ل.س.

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
مصارف خارجية
ل.س.

اجملموع
ل.س.

-

-

-

-

11.034.333.333
11.034.333.333
() 11.034.333.333( ) 11.034.333.333

فيما يلي احلركة عل القروض للمصارف خالل الفرتة  /السنة:
املرحلة األوىل
ل .س .

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

-

الرصيد كما يف هناية الفرتة

املرحلة األوىل
ل .س .

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت ءويله إىل املرحلة الثالثة
األرصدة املسددة خالل السنة
التغري خالل السنة
فوا د مشطوبة
فرو ات أسعار الصرف

-

الرصيد كما يف هناية السنة

-

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران ( 2321غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

-

اجملموع
ل.س.

11,034,333,333
11,034,333,333
() 1,884,333,333( ) 1,884,333,333
9,423,333,333
9,423,333,333
18,843,333,333

للسنة املنتهية يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

18,843,333,333
اجملموع
ل.س.

9.613.636.314
4.968.389.218
4.647.367.296
(831.034.736 ) 831.034.736
2.616.333.333
2.616.333.333
() 7.460.937.113
(734.433.704 ) 8.168.062.844
() 13.029.421.082( ) 6.197.632.844( ) 4.101.768.308
16.863.671.978
11.327.830.186
3.807.868.792
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11.034.333.333

11.034.333.333

ال يوجد ءويالت بني املراحل الثالث خالل الفرتة املنتهية يف  03حزيران .2321
متثل القروض للمصارف مبلغ  13مليون دوالر أمريكي مت صرفه عن طريق املصرف الدويل للتجارة والتمويل ابعتباره مصرفاً وسيطاً وهو ثل جزء من رض
ممنوح من جتمع مصريف خارجي لشركة حملية .إن املبلغ مغط بضماانت من املصارف املقرضة مبوجب اتفا ية التجمع املصريف .امت اإلدارة بتحويل كامل
الفوا د املرصدة عل القروض واليت تزيد عن سقف الضمانة منت بداية عدم التزام الشركة لغاية  01كانون األول  2323إىل فوا د معلقة حيث مت شطبها
ابلكامل.
خالل شهر كانون األول من عام  ،2323ام بنك اإلسكان بسداد كامل حصته من رض التجمع البنكي بقيمة  6.333.333دوالر أمريكي حيث
مت ختفيض الرصيد واسرتداد خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة املشكل مقابل هتا الرصيد.
خالل شهر آذار من عام  2321ام البنك األردين الكوييت بسداد كامل حصته من رض التجمع البنكي بقيمة  1.333.333دوالر أمريكي حيث مت
ختفيض الرصيد واسرتداد خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة املشكل مقابل هتا الرصيد.
فيما يلي احلركة عل خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة للقروض للمصارف خالل الفرتة  /السنة:
املرحلة األوىل
ل .س .

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

-

الرصيد كما يف هناية الفرتة

-

املرحلة األوىل
ل .س .

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت ءويله إىل املرحلة الثالثة
األرصدة املسددة خالل السنة
التغري خالل السنة
فرو ات أسعار الصرف

-

الرصيد كما يف هناية السنة

-

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران ( 2321غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

-

11.034.333.333
11.034.333.333
() 1.884.333.333( ) 1.884.333.333
9,423,333,333
9,423,333,333
18,843,333,333

للسنة املنتهية يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

74.220.443
(1.430.789
(72.819.631
(91.202.730
91.202.730
-

ال يوجد ءويالت بني املراحل الثالث خالل الفرتة املنتهية يف  03حزيران .2321
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اجملموع
ل.س.

0.079.333.343
) 1.430.789
)
) 0.773.232.016
4.130.040.833
11.034.333.333

18,843,333,333

اجملموع
ل.س.

0.430.220.483
(72.819.631
0.679.319.360
4.244.376.638
11.034.333.333

)

فيما يلي حركة الفوا د املعلقة خالل الفرتة  /السنة:
كما يف  03حزيران

كما يف  01كانون األول

الرصيد كما يف بداية الفرتة  /السنة
إضافات خالل الفرتة  /السنة
فوا د مشطوبة
فرو ات أسعار الصرف

( 2321غري مد قة)
ل.س.

-

( 2323مد قة)
ل.س.

الرصيد كما يف هناية الفرتة  /السنة

-

-

–9

0.373.636.314
1.179.936.490
(13.029.421.082
6.370.838.073

)

صايف التسهيالت اال تمانية املباشرة

يتضمن هتا البند مايلي:
كما يف  03حزيران 2321
(غري مد قة)
ل.س.

الشركات الكربى:

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
ل.س.

حساابت جارية مدينة
روض وسلف
سندات حمسومة*
حساابت دا نة صدفة مدينة

03,334,222,870
09,473,338,344
179,317,678
161,123,382

خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة
فوا د معلقة

34.693.848.329
73,064,920,677
() 11.206.037.244( ) 19,002,331,737
() 10.283.131.480( ) 26,391,036,911
24,941,313,339

املؤسسات الصغرية واملتوسطة:

16.323.963.314
07.063.301.138
723.239.731
79.396.636

03.174.009.032

روض وسلف
سندات حمسومة*
حساابت دا نة صدفة مدينة

11,444,060,009
034,097,364
213,023,703

خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة
فوا د معلقة

1.149.611.688
11,939,381,608
) (131.947.113
(023,987,927
) (137.214.663
(202,237,339
11,433,886,632

- 08 -

892.639.333
136.139.408
133.892.733

943.449.938

)
)

كما يف  03حزيران 2321
(غري مد قة)
ل.س.

األفراد:

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
ل.س.

روض وسلف
حساابت دا نة صدفة مدينة
بطا ات ا تمان

1.060.860.931
1,394,742
3,337,172

1.338.173.613
189.427
2.616.788

خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة
فوا د معلقة

1.071.313.863
(278.238.663
(17,101,030

1.363.976.823
) (220.331.839
) (13.791.231

1.373.673.847
القروض العقارية:

روض وسلف

)
)

821.680.813

7.471.349.840

0.286.941.389

7.471.349.840

0.286.941.389

خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة

(1.683.183.112

إمجايل التسهيالت اال تمانية
إمجايل خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة
إمجايل فوا د معلقة

2.899.047.100
3.786.064.701
63.188.077.601
91.166.371.320
() 11.949.433.124( ) 21,616,400,461
() 10.430.137.049( ) 26,043,693,020
40,239,442,209

صايف التسهيالت اال تمانية املباشرة

) (087.390.936

)

04.803.823.138

* بلغ صايف السندات احملسومة بعد تنعزيل الفوا د والعموالت املقبوضة مقدماً البالغة  0.837.146لرية سورية كما يف  03حزيران ( 2321مقابل
 24.628.820لرية سورية كما يف  01كانون األول .)2323
بلغت التسععهيالت اال تمانية املباشععرة غري املنتجة  40.928.636.417لرية سععورية أي مانسععبته  %48.19من رصععيد التسععهيالت اال تمانية املباشععرةكما
يف  03حزيران ( 2321مقابل  20.094.911.718لرية س ععورية أي مانس ععبته  %08.87من رص ععيد التس ععهيالت اإل تمانية املباش ععرة كما يف  01كانون
األول .)2323
بلغت التس ععهيالت اال تمانية املباش ععرة غري املنتجة بعد تنزيل الفوا د املعلقة  17.387.961.394لرية س ععورية أي ما نس ععبته  %27.10من رص ععيد إمجايل
التسهيالت اال تمانية املباشرة بعد تنزيل الفوا د املعلقة كما يف  03حزيران ( 2321مقابل  9.991.734.069لرية سورية أي ما نسبته  %21.06كما
يف  01كانون األول .)2323
بلغت التسهيالت اال تمانية غري املباشرة غري املنتجة  1.733.333لرية سورية كما يف  03حزيران ( 2321مقابل  1.733.333لرية سورية كما يف 01
كانون األول .)2323
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فيما يلي احلركة عل أرصدة التسهيالت اال تمانية املباشرة خالل الفرتة /السنة:
 03حزيران ( 2321غري مد قة)
املرحلة األوىل
ل .س .

املرحلة الثانية
ل .س .

الرصيد كما يف بداية الفرتة

16,370,430,427

23,723,312,486

ما مت ءويله إىل املرحلة األوىل

2,284,974,333

(2,284,974,333

ما مت ءويله إىل املرحلة الثانية
التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة
التسهيالت املسددة خالل الفرتة

(3,331,832,036 ) 3,331,832,036
932,134,083
10,904,031,816
(0,262,967,993( ) 2,291,803,403

اجملموع
ل.س.

املرحلة الثالثة
ل .س.

20,094,911,718
)

63,188,077,601

-

) (613,360,982

14.806.436.196
) (6,164,867,432

التغري خالل الفرتة
فرو ات أسعار الصرف

06,373,086
-

296,938,334
829,017,477

1,960,113,304
19,183,690,647

2,296,640,474
23,313,311,124

الرصيد كما يف هناية الفرتة

24,303,612,098

22,732,032,238

40,928,636,417

91,166,371,320

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت ءويله إىل املرحلة األوىل
ما مت ءويله إىل املرحلة الثانية
ما مت ءويله إىل املرحلة الثالثة
التسهيالت اجلديدة خالل السنة
التسهيالت املسددة خالل السنة

املرحلة األوىل
ل .س .

 01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

13.666.397.369
10.034.977.202
24.384.424.326
() 1.796.794.200
1.796.794.200
)
(1.303.614
(2.234.162.707 ) 2.230.127.120
) 091.172.069
) (018.048.389
(72.824.283
233.017.939
12.168.667.200
3.367.646.323
(1.232.689.648( ) 3.317.994.867( ) 10.070.493.693

التغري خالل السنة
التسهيالت املعدومة
فرو ات أسعار الصرف

143.236.168
100.823.378

33.423.297
624.917.176

الرصيد كما يف هناية السنة

16.370.430.427

23.723.312.486
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اجملموع
ل.س.

48.333.998.027
-

17.991.601.212
) (23.394.173.213

2.233.823.346
2.363.189.381
) (36.369.333
(36.369.333
12.343.171.761
11.281.429.337
20.094.911.718

)

63.188.077.601

)
)

فيما يلي احلركة عل خمصص اخلسارة اال تمانية املباشرة املتو عة خالل الفرتة /السنة:
 03حزيران ( 2321غري مد قة)
املرحلة الثانية
ل .س .

املرحلة األوىل
ل .س .

الرصيد كما يف بداية الفرتة

018,286,000

1,792,833,622

ما مت ءويله إىل املرحلة األوىل

198,210,843

(198,210,843

ما مت ءويله إىل املرحلة الثانية

(24,739,364

)

التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة
التسهيالت املسددة خالل الفرتة

342,283,331
(213,363,310

24,739,364

اجملموع
ل.س.

املرحلة الثالثة
ل .س.

9,808,238,169
)

11,949,433,124

-

-

-

-

696,066,496
) (383,914,830

) (8,237,230,123

1,208,631,497
) (9,330,178,491

التغري خالل الفرتة
فرو ات أسعار الصرف **

31,133,418
-

981,673,332
32,009,383

8,061,478,627
8,304,966,634

9,094,234,397
8,387,033,704

الرصيد كما يف هناية الفرتة

873,366,313

2,768,867,121

17,977,333,023

21,616,400,461

املرحلة األوىل
ل .س .

 01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

871.910.813
(163.397.299
) 20.781.723
) (60.993.038

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت ءويله إىل املرحلة األوىل
ما مت ءويله إىل املرحلة الثانية
ما مت ءويله إىل املرحلة الثالثة

033.047.214
163.397.299
(22.746.111
(87.727

التسهيالت اجلديدة خالل السنة

108.044.038

913.677.393

التسهيالت املسددة خالل السنة
التغري خالل السنة
التسهيالت املعدومة*
فرو ات أسعار الصرف **

(014.119.723
827.901
620.389

) (442.104.924
630.349.306
49.633.307

الرصيد كما يف هناية السنة

018.286.000

1.792.833.622

4.933.962.873
)
(1.303.614
) 64.378.383
) (3.744.106.614
3.094.844.999
(36.369.333
3.229.610.448
9.808.238.169

)

اجملموع
ل.س.

)

6.178.220.894
1.349.321.930

) (6.333.091.238
3.998.722.466
) (36.369.333
3.279.892.374

)
)

11.949.433.124

* مل يت شطب أي تسهيالت خالل فرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران ( 2321مقابل  36.369.333لرية سورية للسنة املنتهية يف  01كانون
األول  )2323وذلك نتيجة القيام مبجموعة من التسوايت مع بعض العمالء.
** تشكلت فرو ات أسعار الصرف نتيجة تكوين خمصصات ابلعملة األجنبية مقابل التسهيالت املمنوحة ابلعملة األجنبية ،حيث نتج هتا الفرق عن
تغري سعر صرف العمالت األجنبية عل هته املخصصات.
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تتلخص حركة الفوا د املعلقة كما يلي:

الرصيد يف أول الفرتة  /السنة
إضافات خالل الفرتة  /السنة
اسرتدادات الفوا د احملولة لإليرادات
فوا د مشطوبة
فرو ات أسعار الصرف

(غري مد قة)
ل.س.

( 2323مد قة)
ل.س.

3.739.769.923
10.430.137.049
2.470.408.098
1.939.144.700
) (622.162.944
(224.309.310
(109.423.932
3.981.307.872
11.232.402.234

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة
-13

 03حزيران 2321

 01كانون األول

26.043.693.020

)
)

10.430.137.049

موجودات مالية اب لقيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسا ر

يتكون هتا البند مما يلي:
كما يف  03حزيران 2321
(غري مد قة)
ل.س.

28.343.388

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
ل.س.

13.090.067

* متثل هته املوجودات املالية يمة استثمارات الشركة التابعة يف مصارف حملية مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية موزعة عل النحو اآليت:
كما يف  03حزيران 2321
(غري مد قة)
عدد األسه

3.382
8.333
13.333
3.333

بنك سورية الدويل اإلسالمي
بنك طر الوطا  -سورية
بنك الربكة – سورية
بنك الشام

28.382
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كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
عدد األسه

2.333
2.333
6.414

13.414

-11

حقوق استخدام األصول املستاجرة  /التزامات عقود اإلجيار

يتكون هتا البند مما يلي:
حقوق استخدام األصول املستاجرة
اجملموع
مباين
ل .س .
ل.س.

التكلفة التارخيية

الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2323
إضافات
تسوايت
الرصيد كما يف  01كانون األول 2323
تسوايت

499.764.340
23.438.209
(106.344.637
089.128.123
(63.304.307

499.764.340
23.438.209
) (106.344.637
089.128.123
) (63.304.307

الرصيد كما يف  03حزيران 2321

024.394.388

024.394.388

االستهالك املرتاك

الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2323
إضافات ،أعباء السنة
تسوايت
الرصيد كما يف  01كانون األول 2323
إضافات ،أعباء السنة
تسوايت

(74.979.376
(78.460.339
24.933.421
(128.492.214
(28,789,803
10,336,837

الرصيد كما يف  03حزيران 2321

(144,273,207

)
)
)
)

(74.979.376
(78.460.339
24.933.421
(128.492.214
(28,789,803
10,336,837

) (144,273,207

القيمة الدفرتية

صايف الرصيد كما يف  03حزيران 2321

179,818,831

179,818,831

صايف الرصيد كما يف  01كانون األول 2323

263.603.911

263.603.911

- 40 -

)
)

)
)
)
)
)

مباين
ل.س.

التزامات عقود اإلجيار

اجملموع
ل .س .

الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2323
إضافات
الفا دة خالل السنة
املدفوع خالل السنة
تسوايت

238.312.327
23.438.209
13.901.066
(43.223.333
(113.283.420

238.312.327
23.438.209
13.901.066
) ( 43.223.333
) ( 113.283.420

)
)

الرصيد كما يف  01كانون األول 2323
الفا دة خالل الفرتة
املدفوع خالل الفرتة
تسوايت

109.046.739
1,437,271
(16,719,860
(34.211.390

109.046.739
1,437,271
) (16,719,860
) ( 34.211.390

)
)

الرصيد كما يف  03حزيران 2321

69,820,324

69,820,324

إن احلركة عل عقود اإلجيار من خالل ا مة الدخل كانت كما يلي:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران
2323
2321
ل.س.
ل.س.

مصاريف عقود إجيار صرية املدة
استهالك حقوق استخدام األصول املستاجرة
فوا د عل التزامات عقود اإلجيار
تعديالت عقود اإلجيار
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61.862.907
28.789.803
1.437.271
(2.180.860

878.498
07.322.876
4.972.334
)

89.876.163

40.070.928

-12

موجودات أخرى

يتضمن هتا البند مايلي:
كما يف  03حزيران 2321
(غري مد قة)
ل.س.

فوا د وإيرادات برس القبض:
مصارف ومؤسسات مالية
روض وتسليفات
حساب بطا ات الصراف االيل
دفعات مقدمة إىل موردي املوجودات الثابتة
مصاريف مدفوعة مقدماً
املسامهة يف مؤسسة ضمان خماطر القروض*
مصاريف ضا ية
عقارات آلت ملكيتها للمصرف وفاء لديون مستحقة
حساابت مؤ تة مدينة
خمزون مطبوعات و رطاسية
مينات مسرتدة
شيكات تقاس
حساابت مدينة مقابل ضريبة رواتب وأجور
حساابت مدينة أخرى

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
ل.س.

233,222,884
078,143,389
628,060,470
442,698,933
201,073,193
133,482,333
33,496,806
26,381,816
131,023,100
70,246,641
4,706,333
929,918
2,733,004,963
4,461,240

217.883.371
226.328.228
440.910.799
13.683.294
373.112.193
166.721.730
133.482.333
47.174.993
23.813.016
36.386.033
04.944.422
4.706.333
029.363
18.421.068

4,419,302,123

1.489.917.497

 ثل املبلغ استثمار املصرف يف مؤسسة ضمان خماطر القروض وهي شركة مسامهة مغفلة خاصة ختضع ألحكام القانون ر  12لعام  .2316تبلغ
املسامهة يف املؤسسة  %3.32واليت متثل  231.233.333لرية سورية .ام املصرف بتسديد  %43من حصته يف رأس املال وذلك بتسديد
 133.482.333لرية سورية.
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وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
-10
بناءً عل أحكام املادة  /12/للفقرة /ب /من التعليمات التنفيتية للقانون ر  /28/لعام  2331يتوجب عل مصارف القطاع اخلاس أن ءتجز %13
من رأمساهلا لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد كن اسرتداده عند تصفية املصرف.
يتضمن هتا البند مايلي:
كما يف  03حزيران 2321
(غري مد قة)
ل.س.

263.300.633
10.402.043.334

أرصدة ابللرية السورية
أرصدة ابلدوالر األمريكي

10,697,070,634
-14

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
ل.س.

263.300.633
6.716.173.332
6.981.230.632

ودا ع املصارف

يتضمن هتا البند مايلي:

حساابت جارية وءت الطلب
ودا ع ألجل (استحقا ها األصلي أ ل من ثالثة أشهر)
ودا ع ألجل (استحقا ها األصلي أكثر من ثالثة أشهر)

حساابت جارية وءت الطلب
ودا ع ألجل (استحقا ها األصلي أ ل من ثالثة أشهر)

مصارف حملية
ل.س.

كما يف  03حزيران ( 2321غري مد قة)
مصارف خارجية
ل.س.

اجملموع
ل.س.

33,730,370,390
19,814,394,401
7,843,031,338

621,447,838
-

36,023,323,931
19,814,394,401
7,843,031,338

80,038,319,302

621,447,838

80,979,966,843

مصارف حملية
ل.س.

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
مصارف خارجية
ل.س.

اجملموع
ل.س.

23.387.362.132
17.349.330.184

011.716.334
-

23.098.778.236
17.349.330.184

07.106.363.006

011.716.334

07.448.281.093
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ودا ع الزاب ن

-13

يتضمن هتا البند مايلي:
كما يف  03حزيران 2321
(غري مد قة)
ل.س.

الشركات الكربى

حساابت جارية وءت الطلب
ودا ع ألجل وخاضعة إلشعار

الشركات الصغرية و املتوسطة

حساابت جارية وءت الطلب
ودا ع توفري
ودا ع ألجل وخاضعة إلشعار

األفراد (التجز ة)

حساابت جارية وءت الطلب
ودا ع توفري
ودا ع ألجل وخاضعة إلشعار

حساابت جارية وءت الطلب
ودا ع التوفري
ودا ع ألجل وخاضعة إلشعار
اجملموع

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
ل.س.

62,412,137,793
0,210,734,083

06.336.249.220
2.287.433.173

63,623,862,183

08.840.734.090

0,341,871,383
4,683,383
168,343,624

2.267.842.487
3.744.242
186.333.622

0,214,631,789

2.439.387.031

160,746,149,732
23,332,966,234
78,163,301,113

98.444.478.121
23.738.731.687
46.042.994.423

262,439,647,321

163.346.224.228

001,033,113,993
229,233,128,382
23,337,631,284
81,342,001,124

236.849.313.972
107.268.369.801
23.764.493.929
48.816.433.212

001,033,113,993

236.849.313.972

بلغت ودا ع القطاع التعاوين واملشرتك والقطاع العام داخل سورية  2.417.196.388لرية سورية أي ما نسبته  %3.70من إمجايل الودا ع كما يف
 03حزيران ( 2321مقابل  2.176.363.170لرية سورية أي ما نسبته  %1.33من إمجايل الودا ع كما يف  01كانون األول .)2323
بلغت الودا ع اليت ال ءمل فوا د  200.749.364.396لرية سورية أي ما نسبته  %73.36إمجايل الودا ع كما يف  03حزيران ( 2321مقابل
 141.700.406.068لرية سورية أي ما نسبته  %68.32من إمجايل الودا ع كما يف  01كانون األول .)2323
بلغت الودا ع احملجوزة (املقيدة السحب)  1.117.204.776لرية سورية كما يف  03حزيران ( 2321مقابل  433.740.127لرية سورية كما يف01
كانون األول .)2323
بلغت الودا ع اجلامدة  68.387.927.309لرية سورية كما يف  03حزيران ( 2321مقابل  44.124.039.033لرية سورية كما يف  01كانون األول
.)2323
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-16

مينات نقدية

يتضمن هتا البند مايلي:
كما يف  03حزيران 2321
(غري مد قة)
ل.س.

16,300,971,367
7,397,319,643
19,906,333
32,631,903

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

24,230,378,642

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
ل.س.

9.174.264.199
4.022.314.341
19.686.333
103.947.709

10.646.911.979

 متثل التامينات النقدية األخرى إضععافة إىل مينات حسععاابت جارية وجاري حواالت-مؤسعسععات مالية غري مصععرفية مؤونة اسععترياد يت احتجازها مبا
يعادل  %13من القيمة املقابلة ملشع ع ع ع ععروع اإلجازة بدون فوا د وذلك حىت اتريخ تنفيت اإلجازة أو عدم اسع ع ع ع ععتخدامها ،ومؤونة مبا يعادل  %23من
القيمة املقابلة ملشع ع ععروع اإلجازة ابللرية السع ع ععورية عل أن يت ءرير املبلغ احملتجز بعد مرور شع ع ععهر من اتريخ طلب اإلجازة وفقاً لقرار وزارة اال تصع ع ععاد
والتجارة اخلارجية ر  /944/الصادر بتاريخ  21تشرين الثاين .2319
-17

خمصصات متنوعة

يتضمن هتا البند ما يلي:
كما يف  03حزيران 2321
(غري مد قة)
ل.س.

خمصص خسا ر ا تمانية متو عة -تسهيالت غري مباشرة
خمصص الديون املنتجة (مرحلة أوىل واثنية)
خمصص الديون غري املنتجة (مرحلة اثلثة)
خمصص خسا ر ا تمانية متو عة -أرصدة خارج امليزانية – مصارف
خمصص خماطر حمتملة*
خمصص غرامات الدوا ر املالية
مؤونة تقلبات أسعار الصرف
خمصص دعاوى ضا ية
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كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
ل.س.

143,843,089
173,333
643,942,189
4,182,661,100
44,310,666
44,143,310
10,692,483

6.842.609
873.333
009.931.307
1.737.772.041
44.310.666
38.460.202
10.692.483

3,371,974,873

2.222.363.933

فيما يلي حركة املخصصات املتنوعة:

 03حزيران ( 2321غري مد قة):
خمصص خسا ر ا تمانية متو عة تسهيالت غري
مباشرة منتجة (مرحلة أوىل واثنية)
خمصص خسا ر ا تمانية متو عة تسهيالت
غري مباشرة غري منتجة (مرحلة اثلثة)
خمصص خسا ر ا تمانية متو عة
(أرصدة خارج امليزانية)  -املصارف
خمصص خماطر حمتملة*
خمصص غرامات الدوا ر املالية
مؤونة تقلبات أسعار الصرف
خمصص دعاوى ضا ية

 01كانون األول ( 2323مد قة)
خمصص خسا ر ا تمانية متو عة تسهيالت غري
مباشرة منتجة (مرحلة أوىل واثنية)
خمصص خسا ر ا تمانية متو عة تسهيالت
غري مباشرة غري منتجة (مرحلة اثلثة)
خمصص خسا ر ا تمانية متو عة
(أرصدة خارج امليزانية)  -مصارف
خمصص خماطر حمتملة*
خمصص غرامات الدوا ر املالية
مؤونة تقلبات أسعار الصرف
خمصص دعاوى ضا ية

رصيد
بداية الفرتة
ل.س.

6,842,609
873,333
009,931,307
1,737,772,041
44.310.666
38,460,202
10,692,483
2,222,363,933

املكون خالل
الفرتة
ل.س.

108,133,340
3,133,341
1,409,143,093
73,060,107
1,632,739,616

املستخدم
خالل الفرتة
ل.س.

ما مت
رده لإليرادات
ل.س.

(3,373,871

)

-

(733,333

)

-

(24,333,423
(86,484,412
(84,681,036
(231,442,339

)
)

-

)
)

ثري فرو ات
أسعار الصرف
ل.س.

1,428,378
024,903,301
1,372,202,839
1,098,396,418

رصيد هناية الفرتة
ل.س.

143,843,089
173,333
643,942,189
4,182,661,100
44,310,666
44,143,310
10,692,483
3,371,974,873

رصيد
بداية السنة

املكون خالل
السنة

ما مت
رده لإليرادات

املستخدم
خالل السنة

ثري فرو ات
أسعار الصرف

رصيد هناية السنة

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

02.010.227

382.373.763

(677.437.398

)

-

69.911.233

0.376.970

9.613.123

(12.012.398

)

-

-

221.703.732
1.377.716.243
44.310.666
708.673
20.121.117
1.430.713.633

107.283.333
246.203.234
61.300.922
4.843.838
1.341.371.019

(031.387.147
(0.839.063
(03.323.019
(1.383.691.327

)
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)
)
)

(13.073.878
(13.073.878

002.477.402
) 444.231.773
21.233.879
) 867.846.001

6.842.609
873.333
009.931.307
1.737.772.041
44.310.666
38.460.202
10.692.483
2.222.363.933

* نظراً للظروف اال تصادية احلالية وآاثر العقوابت الدولية ار ت إدارة املصرف حجز مبلغ  4.182.661.100لرية سورية كما يف  03حزيران
( 2321مقابل  1.737.722.041لرية سورية كما يف  01كانون األول  .)2323ملواجهة جمموعة متنوعة من األحداث اليت د ترتب عل
املصرف التزامات مستقبلية.
فيما يلي احلركة عل أرصدة التسهيالت اال تمانية غري املباشرة خالل الفرتة /السنة:
 03حزيران ( 2321غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

املرحلة األوىل
ل .س .

الرصيد كما يف بداية الفرتة
ما مت ءويله إىل املرحلة األوىل

10,033,930,160
193,213,344

ما مت ءويله إىل املرحلة الثانية

(2,334,339,637

التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة

4,733,048,460

(1,762,336,029
التسهيالت املسددة خالل الفرتة
3,214,847,108
التغري خالل الفرتة
تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف 0,834,826,393
الرصيد كما يف هناية الفرتة

22,949,118,912

املرحلة األوىل
ل .س .

4,198,181,366
(193,213,344
)

)

1,733,333
-

اجملموع
ل.س.

17,333,804,229
-

2,334,339,637

-

976,923,333

-

3,682,270,460

-

(2,030,166,384
3,791,891,016
7,790,697,333

) (393,663,233
377,344,178
0,988,871,463

)

1,733,333

11,314,661,362

 01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت ءويله إىل املرحلة األوىل

7.186.413.192
067.329.931

1.312.623.718
(067.329.931

ما مت ءويله إىل املرحلة الثانية
التسهيالت اجلديدة خالل السنة
التسهيالت املسددة خالل السنة
التغري خالل السنة
فرو ات أسعار الصرف

(1.222.383.428
2.297.732.107
(1.208.360.133
1.910.466.373
4.346.082.886

) 1.228.603.428
361.721.333
) (091.337.062
06.349.618
1.617.241.363

(6.333.333
) (248.943
-

الرصيد كما يف هناية السنة

10.033.930.160

4.198.181.366

1.733.333
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)

8.330.943
-

)

04,463,329,974

اجملموع
ل.س.

8.737.389.833
)
2.839.470.642
) (1.629.069.437
1.949.316.190
3.660.620.946
17.333.804.229

)

فيما يلي احلركة عل خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة للتسهيالت غري املباشرة خالل الفرتة /السنة:
 03حزيران ( 2321غري مد قة)
املرحلة األوىل
ل .س .

606,767
الرصيد كما يف بداية الفرتة
986,066
ما مت ءويله إىل املرحلة األوىل
(240,642
ما مت ءويله إىل املرحلة الثانية
التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة 717,491
التسهيالت املسددة خالل الفرتة (1,380,216
1,177,767
التغري خالل الفرتة
221,713
فرو ات أسعار الصرف
الرصيد كما يف هناية الفرتة

2,410,248

املرحلة األوىل
ل .س .

0.380.816
الرصيد كما يف بداية السنة
13.839.038
ما مت ءويله إىل املرحلة األوىل
(411.688
ما مت ءويله إىل املرحلة الثانية
التسهيالت اجلديدة خالل السنة 133.234
التسهيالت املسددة خالل السنة (14.990.914
42.940
التغري خالل السنة

املرحلة الثانية
ل .س .

املرحلة الثالثة
ل .س.

6,233,870
(986,066
) 240,642
9,103,362
) (3,209,379
127,866,647
1,236,060

874,999
)
) (733,333
-

108,402,142

174,999

 01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س.
ل .س .

29.229.412
(13.839.038
) 0.689.188
1.673.362
) (89.177.063
0.608.677

0.376.972
)
(0.277.333
) (124.470
733.333

اجملموع
ل.س.

7,717,609
9,832,330
) (7,322,293
129,344,414
1,428,378
141,323,089

اجملموع
ل.س.

03.893.233
)
1.803.016
) (134.293.747
4.081.623

فرو ات أسعار الصرف

1.931.348

67.963.232

-

69.911.233

الرصيد كما يف هناية السنة

606.767

6.233.870

874.999

7.717.609
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)

)

فيما يلي احلركة عل األرصدة خارج امليزانية مصارف خالل الفرتة  /السنة:
كما  03حزيران ( 2321غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س .
ل .س .

املرحلة األوىل
ل .س .

اجملموع
ل.س.

الرصيد كما يف بداية الفرتة
فرو ات أسعار الصرف

6,094,797,344
6,331,820,086

4,031,491,433
4,137,466,971

-

13,696,288,494
13,139,293,037

الرصيد كما يف هناية الفرتة

12,446,623,403

8,438,938,421

-

23,833,378,831

املرحلة األوىل
ل .س .

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت ءويله إىل املرحلة الثانية
األرصدة املسددة خالل السنة

كما يف 01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س .
ل .س .

413.239.813
0.117.763.249
(1.337.303.138 ) 1.337.303.138
() 99.392.733( ) 93.173.133

اجملموع
ل.س.

-

0.300.323.339
(189.262.833

فرو ات أسعار الصرف

4.074.242.130

2.978.289.182

-

7.032.301.283

الرصيد كما يف هناية السنة

6.094.797.344

4.031.491.433

-

13.696.288.494

)

ال يوجد ءويالت بني املراحل الثالث خالل الفرتة املنتهية يف  03حزيران .2321
فيما يلي احلركة عل خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة أرصدة خارج امليزانية مصارف خالل الفرتة  /السنة:

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

املرحلة األوىل
ل .س .
16,207,316
(024,907,932
13,438,738
024,903,301

الرصيد كما يف هناية الفرتة

01,640,030

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت ءويله إىل املرحلة الثانية
األرصدة املسددة خالل السنة
التغري خالل السنة
فرو ات أسعار الصرف

املرحلة األوىل
ل .س .
180.913.741
(170.347.360
(009.343.384
12.406.493
002.477.402

الرصيد كما يف هناية السنة

16.207.316

كما  03حزيران ( 2321غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س .
ل .س .
020,664,321
)
) (23,314
293,634,829
-

614,298,806

اجملموع
ل.س.
009,931,307
(024,938,466
036,360,387
024,903,301

)

643,942,189

كما يف 01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثانية
ل .س .
07.823.311
) 170.347.360
) (12.347.360
124.844.313
020.664.321
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)

املرحلة الثالثة
ل .س .
-

اجملموع
ل.س.
221.703.732
(031.387.147
107.283.333
002.477.402

-

009.931.307

)
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ضريبة الدخل

احلركة عل خمصص ضريبة الدخل هي كما يلي:
أ -خمصص ضريبة الدخل:
لفرتة الستة أشهر
املنتهية يف  03حزيران
( 2321غري مد قة)
ل.س.

للسنة املنتهية
يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
ل.س.

241.030.968
) (117.030.323

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

926,811,879
(932.017.373

ضريبة الدخل املستحقة عن الفرتة  /السنة

828,374,333

ضريبة الريع املدفوعة خالل الفرتة  /السنة

(36.217.230

) (224.149.061

ضريبة الريع املستحقة عن الفرتة  /السنة *

83,943,344

124.640.082

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة

882,292,143

926.811.879

)

932.016.913
)

ب -مصروف ضريبة الدخل:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غري مد قة)
2323
2321
ل.س.
ل.س.

مصروف ضريبة الدخل للفرتة
وضريبة إعادة اإلعمار ( %13من ضريبة الدخل)

828,374,333

-

مصروف إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة
ضريبة الريع
نفقات ضريبة سنوات سابقة

378.683
83,943,344
73,793,463

-

مصروف ضريبة الدخل للفرتة

993.080.684

-

ج -موجودات ضريبية مؤجلة:
احلركة عل املوجودات الضريبية املؤجلة هي كما يلي:
كما يف  03حزيران
( 2321غري مد قة)
ل.س.

الرصيد كما يف بداية الفرتة  /السنة
إطفاء موجودات ضريبية

1,938,398
(378.683

رصيد املوجودات الضريبة املؤجلة كما يف هناية الفرتة  /السنة

1.029.918

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
ل.س.

0.748.897
) (1.843.299

)

1.938.398

* منتسب املصرف مؤونة ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة عل إيرادات املصرف املتحققة خارج أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقاً لقانون ضريبة
الدخل ر  /24/لعام  2330والقرار ر  0/1208الصادر عن وزارة املالية بتاريخ  29نيسان  ،2319والتي حدد الضريبة مبعدل  %7.3من إمجايل
اإليرادات يف اخلارج ابإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل  %13من يمة الضريبة ورس اإلدارة احمللية مبعدل  %13من يمة الضريبة
ابتداءً من  1كانون الثاين .2319
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د -ملخص تسوية الربح احملاس مع الربح الضري :
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غري مد قة)

ربح الفرتة بل الضريبة

2321
ل.س.
37,308,718,633

يضاف:
استهالك املباين
نفقة ضريبة غري املقيميني

18,281,039
14.696.440

2323
ل.س.
06.109.389.396

18.281.038
2.076.783

غرامات ضريبة غري املقيمني
تكليف ضريبة رواتب وأجور إضافية ملوظفي املصرف
خسا ر الشركة التابعة

732.868.737
412,996,833
2,063,334

4.602.072

نفقة خمصص دعاوى ضا ية
نفقة خمصص خماطر حمتملة
نفقات ضريبية أخرى
مؤونة تغري أسعار الصرف

1,032,633,980
1,340,363
-

4.147.121
1.441.373
1.022.106

غرامات مدفوعة ملصرف سورية املركزي
نفقة خمصص اخلسا ر اال تمانية للتسهيالت املنتجة *
نفقة خمصص اخلسا ر اال تمانية للمصارف املنتجة *

4,243,333
1.638.326.770
-

2.333.333
229.376.671
204.911.344

ينعزل:
أرابح غري حمققة انجتة عن تقيي مركز القطع البنيوي
اسرتداد خمصص اخلسا ر اال تمانية للمصارف املنتجة *
اسرتداد مؤونة تغري أسعار الصرف
استخدامات خمصص خماطر حمتملة
فوا د مقبوضة من بنك اإلسكان األردن

(37,816,112,324
(4.833.963
(14,018,219
(681,064,336

)

(178.114.479
0,311,178,131
%23
732,794,343
%13
73,279,463
828.374.333
378.683
73,793,463

) (077.704.436
(1.381.470.302
%23
%13
-

فوا د مقبوضة من البنوك اخلارجية
الربح ( /اخلسارة) اخلاضع للضريبة
نسبة ضريبة الدخل
نسبة إعادة اإلعمار
رس إعادة اإلعمار
مصروف ضريبة الدخل
مصروف موجودات ضريبية مؤجلة
نفقات ضريبية سنوات سابقة

934.440.143
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)
)
)

-

(07.368.241.304
(13.073.878
(260.933.062

-

)

)
)
)
)

* نظراً لعدم صدور أي توجيهات أو تعليمات من اهليئة العامة للضرا ب والرسوم حول اعتبار املؤوانت احملتجزة مقابل اخلسا ر اال تمانية املتو عة وفق املعيار
ر  9مقبولة ضريبياً أو مرفوضة ضريبياً ،ام املصرف ابحتساب الضريبة ابعتبار املخصصات املقابلة للتعرضات اال تمانية ضمن املرحلة الثالثة مقبولة
ضريبياً .علماً أن املنهجية املتبعة سابقاً خالل فرتة نفاذ القرار  397وتعديالته هي اعتبار املؤوانت احملتجزة مقابل الديون غري املنتجة مقبولة ضريبياً.
خالل عام  2323مت تكليف املصرف بشكل مؤ ت عن أعمال عام  2313حيث مت تعديل اخلسارة الضريبية إىل ربح ضري ترتب عليه ضريبة مبقدار
 236,361,213لرية سورية ،تقدم املصرف ابعرتاض إىل جلنة الطعن لدى الدوا ر املالية ومل تصدر نتيجته حىت اترخيه.
كما مت خالل عام  2321تكليف املصرف بشكل مؤ ت عن أعمال عام  2316حيث مت تعديل الربح الضري من  3,204,931,369لرية سورية إىل
 3,482,310,281لرية سورية لتصبح الضريبة املطالب هبا  68,390,203لرية سورية ،و د تقدم املصرف ابعرتاض إىل جلنة الطعن لدى الدوا ر املالية.
-19

مطلوابت أخرى

يتضمن هتا البند مايلي:
كما يف  03حزيران 2321
(غري مد قة)
ل.س.

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
ل.س.

فوا د مستحقة غري مدفوعة:
ودا ع العمالء
مينات نقدية
ودا ع مصارف

309,646,043
1,621,184
6,281,984

288.733.970
1.260.219
0.362.090

شيكات مصد ة و يد التحصيل وحواالت
أماانت مؤ تة
أماانت ضريبية ورسوم حكومية
مقاصة صراف آيل
مصاريف مستحقة غري مدفوعة
توزيعات أرابح سنوات سابقة غري مدفوعة
دا نون خمتلفون
رواتب مستحقة غري مدفوعة
ذم مستثمرين
ايرادات مقبوضة مقدماً
تو يفات متعهدين برس الدفع
أماانت رواتب يد التنفيت
أتعاب مهنية
مطلوابت أخرى

347,349,310
6,749,737,481
2,386,697,933
012.233.880
13.333.736
071,239,623
21,281,443
14,188,343
79,437,633
46,737,373
33,323,693
16,382,961
233.147.863
0,260,031
2.278.347

290.376.383
2.866.392.076
962.994.312
193.783.611
124.979.072
20.246.393
4.668.343
261.673.607
43.672.283
31.029.706
12.033.623
1.314.021
1.690.270

13,323,934,242

4.843.320.960

- 33 -

-23

األرابح املدورة احملققة واألرابح املدورة غري احملققة

بناءً عل تعليمات مصرف سورية املركزي و رار جملس النقد والتسليف ر  062لعام  2338والتعمي ر  1/133/932بتاريخ  12شباط  2339يت
فصل األرابح املدورة لفرو ات القطع غري احملققة وغري القابلة للتوزيع الناجتة عن إعادة تقيي مركز القطع البنيوي من حساب األرابح املدورة .بلغت األرابح
املرتاكمة احملققة يف اتريخ البياانت املالية املوحدة  0.418.978.162لرية سورية كما يف  03حزيران  2321و 01كانون األول  .2323بينما بلغت
األرابح املدورة غري احملققة يف اتريخ البياانت املالية املوحدة  33.333.483.333لرية سورية كما يف  03حزيران  2321وكما يف  01كانون األول
.2323
-21

الفوا د الدا نة

يتضمن هتا البند مايلي:

أرصدة وإيداعات لدى بنوك
موجودات مالية ابلتكلفة املطفاة (شهادات إيداع لدى مصرف سورية املركزي)
تسهيالت ا تمانية مباشرة:
للمؤسسات:

حساابت جارية مدينة
روض وسلف
سندات حمسومة

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غري مد قة)
2323
2321
ل.س.
ل.س.

1,221,794,232
-

190,792,138
2,266,489,813
26,172,148

لألفراد (التجز ة):

روض وسلف

946.220.917
23.133.683

026.807.497
1.379.233.040
347.330.003

614,884,133

049.890.802

4,020,102,478

0.774.064.639

 -22الفوا د املدينة
يتضمن هتا البند مايلي:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غري مد قة)
2323
2321
ل.س.
ل.س.

ودا ع مصارف
ودا ع عمالء
ودا ع توفري
ودا ع ألجل وخاضعة إلشعار
مينات نقدية
- 36 -

89,190,133

49.033.814

333,349,106
1,024,949,733
11,720,983

362.066.773
939.760.046
12.639.706

1,901,416,321

1.304.143.671
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(اسرتداد)  /مصروف خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة

يتكون هتا البند مما يلي:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غري مد قة)
2323
2321
ل.س.
ل.س.

أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة لدى املصارف
إيداعات لدى املصارف
روض للمصارف
تسهيالت ا تمانية مباشرة
تسهيالت ا تمانية غري مباشرة
أرصدة خارج امليزانية – مصارف

-24

613,303
(24,361,034
08,309,690
(1,884,333,333
1,379,727,630
101,874,672
(18,894,879

88.619.913
) 437.336.261
(92.982.473
) 2.736.011.332
918.130.241
(793.642.022
) (037.826.698

(177,230,683

) 2.929.109.419

)

)
)

حصة السه األساسية واملخفضة من ربح الفرتة

يتضمن هتا البند مايلي:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غري مد قة)
2323
2321
ل.س.
ل.س.

(1.483.433.467( ) 1.267.006.673
07.368.241.304
37.816.112.324

خسا ر الفرتة
أرابح غري حمققة

36.348.773.849

صايف ربح الفرتة متضمناً األرابح غري احملققة

06.382.783.367

مت احتساب احلصة األساسية واملخفضة للسه كما يلي:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غري مد قة)
2323
2321
ل.س.
ل.س.

36.348.773.849
32,333,333

صايف ربح الفرتة
املتوسط املرجح لعدد األسه

1.377.12

نصيب السه األساسي واملخفض من ربح الفرتة

06.382.783.367
32.333.333
687.29

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

يتضمن هتا البند مايلي:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غري مد قة)
2323
2321
ل.س.
ل.س.

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

6,019,610,118
100,833,766,301

4.243.090.928
63.487.934.292

287,167,778,703

177.373.834.362

() 26.931.633.637( ) 76,109,613,002
031,148,340,347

النقد وما يوازي النقد يف هناية الفرتة
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213.097.346.673

 -26املعامالت مع األطراف ذات العال ة
ام املصرف ابلدخول يف معامالت مع الشركة األم والشركات احلليفة ومع كبار املسامهني وأعضاء جملس اإلدارة واإلدارة العليا ضمن النشاطات االعتيادية واملسموحة ابستخدام أسعار الفوا د والعموالت التجارية
وفيما يلي ملخص املعامالت مع اجلهات ذات العال ة خالل الفرتة /السنة:
أ -بنود داخل بيان الوضع املايل املوحد:

األرصدة املدينة

أرصدة وحساابت جارية مدينة
ودا ع استحقا ها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو ا ل
األرصدة الدا نة

حساابت جارية دا نة
ودا ع ألجل
ودا ع ءت الطلب
ودا ع توفري

ب -بنود خارج امليزانية:

تعهدات بكفاالت وتكفالت

ج -بنود بيان الدخل املوحد:

فوا د وعموالت دا نة
تعويضات مدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة

الشركة األم
ل.س.

13.332.238.906
186.672.179.729

كما يف  03حزيران ( 2321غري مد قة)
أعضاء جملس اإلدارة وكبار
املسامهني وكبار املوظفني
الشركات احلليفة
ل.س.
ل.س.

7.032.920
-

-

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
ل.س.

اجملموع
ل.س.

13.287.097.313
94.190.023.733

13.339.611.863
186.672.179.729

67.332.430
-

-

2.032.326
149.119.107

67.332.430
2.032.326
149.119.107

02.363.028
03.762.678
8.370.484.794

-

-

4.481.043

4.481.043

909.601

138.498.787

الشركة األم

ل.س.

681.064.336
-

-

-

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران ( 2321غري مد قة)
أعضاء جملس اإلدارة وكبار
املسامهني وكبار املوظفني
الشركات احلليفة

ل.س.

ل.س.

-

-

-

(330.417

81.979.378

138.498.787

لفرتة الستة أشهر
املنتهية يف  03حزيران
 ( 2323غري مد قة)

اجملموع

ل.س.

ل.س.

681.064.336

108.482.737

) (330.417

)

(43.779.312

)

ترتاوح معدالت الفا دة والعموالت عل تعامالت أعضاء جملس اإلدارة وكبار املسامهني واإلدارة التنفيتية العليا للمصرف بني  %7إىل  %7.73للرية السورية وبني  %2.30إىل  %4.3للدوالر األمريكي
وهي نفس املعدالت املطبقة عل حساابت الودا ع.
- 39 -

د -منافع اإلدارة التنفيتية العليا:
فيما يلي ملخص ملنافع (رواتب ومكافآت ومنافع أخرى) اإلدارة التنفيتية العليا وأعضاء جملس إدارة املصرف:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غري مد قة)
2323
2321
ل.س.
ل.س.

رواتب ومكافآت اإلدارة التنفيتية العليا
بدالت وتعويضات جملس اإلدارة

78.638.383
70.733.333

33.323.607
24.133.333

132.038.383

74.623.607

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

شركة املركز املايل الدويل للخدمات املالية

نسبة امللكية
%

83

حصة املصرف من رأمسال الشركة التابعة
كما يف  01كانون األول
كما يف  03حزيران
( 2323مد قة)
( 2321غري مد قة)
ل.س.
ل.س.

83.333.333

83.333.333

83.333.333

83.333.333

يبلغ رأمسال شعركة املركز املايل الدويل للخدمات والوسععاطة املالية  133.333.333لرية سعورية ،بلغت حصععة املصعرف من رأمسال شععركة املركز املايل الدويل
للخدمات والوساطة املالية  83.333.333لرية سورية ال غري.
مت استبعاد رصيد االستثمار يف الشركات التابعة عند إعداد البياانت املالية املوحدة.
ابإلضععافة إىل التعامالت مع أعضععاء اإلدارة العليا امت اجملموعة (ضععمن أعماهلا االعتيادية) بتعامالت جتارية مع املصععارف ذات العال ة وكبار املسععامهني
حبدود التعامالت التجارية السا دة ،وابستخدام أسعار الفوا د والعموالت التجارية السا دة.
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توزيع التعرضات اال تمانية حسب درجة املخاطر

توزيع التعرضات اال تمانية حسب درجة املخاطر:

أ -تتوزع التعرضات اال تمانية املباشرة حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 03حزيران ( 2321غري مد قة)
املرحلة األوىل
اخلسا ر اال تمانية املتو عة
عل مدى  12شهراً
ل.س.

الدرجات من  4-1املنخفضة املخاطر 24,303,612,098
الدرجات من  7-3ءت املرا بة
الدرجة  8دون املستوى

املرحلة الثانية
اخلسا ر اال تمانية املتو عة
عل مدى عمر الرصيد
ل.س.

22,732,032,238
-

الدرجة  9مشكوك يف ءصيلها
الدرجة  13ديون رديئة
إمجايل التسهيالت املباشرة
الفوا د املعلقة
خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة

24,303,612,098
(873,366,311

22,732,032,238
) (2,768,867,121

صايف التسهيالت اال تمانية

20,663,346,087

19,900,403,387

املرحلة الثانية
اخلسا ر اال تمانية املتو عة
عل مدى عمر الرصيد
ل.س.

الدرجات من  4-1املنخفضة املخاطر 16.370.430.427
الدرجات من  7-3ءت املرا بة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكوك يف ءصيلها
الدرجة  13ديون رديئة
16.370.430.427
إمجايل التسهيالت املباشرة
الفوا د املعلقة
خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة
صايف التسهيالت اال تمانية

13.733.167.394

-

40,928,636,417
40,928,636,417
(26,043,693,020
) (17,977,333,029
(089,309,203

اخلسا ر اال تمانية املتو عة
اجملموع
ل.س.

24,303,612,098
22,732,032,238
-

40,928,636,417
91,166,371,320
) (26,043,693,020
) (21,616,400,461
)

)
)

40,239,442,209

للسنة املنتهية يف 01كانون األول ( 2323مد قة)

املرحلة األوىل
اخلسا ر اال تمانية املتو عة
عل مدى  12شهراً
ل.س.

(018.286.000

املرحلة الثالثة
اخلسا ر اال تمانية املتو عة
عل مدى عمر الرصيد
ل.س.

23.723.312.486
23.723.312.486
)

(1.792.833.622
18.927.136.864
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املرحلة الثالثة
اخلسا ر اال تمانية املتو عة
عل مدى عمر الرصيد
ل.س.

21.816.393
20.070.393.620
20.094.911.718
(10.430.137.049
) (9.808.238.169
130.496.233

اخلسا ر اال تمانية املتو عة
اجملموع
ل.س.

16.370.430.427
23.723.312.486
21.816.393
20.070.393.620
63.188.077.601
) (10.430.137.049

)

) (11.949.433.124

)

04.803.823.138

ب -تتوزع التعرضات اال تمانية غري املباشرة حسب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 03حزيران ( 2321غري مد قة)
املرحلة الثانية
اخلسا ر اال تمانية املتو عة
عل مدى عمر الرصيد
ل.س.

املرحلة األوىل
اخلسا ر اال تمانية املتو عة
عل مدى  12شهراً
ل.س.

الدرجات من  4-1املنخفضة املخاطر 22,949,118,912
الدرجات من  7-3ءت املرا بة
الدرجة  8دون املستوى

-

-

الدرجة  9مشكوك يف ءصيلها
الدرجة  13ديون رديئة
إمجايل التسهيالت غري املباشرة

22,949,118,912

خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة

(2.410.248

صايف التسهيالت اال تمانية غري املباشرة 10.033.266.096

22,949,118,912

11,314,661,362
-

-

11,314,661,362

1,733,333
1,733,333

1,733,333
04,463,329,974

11.076.228.923

) (174.999
1.373.331

) (141.323.089

)

04.024.339.383

للسنة املنتهية يف 01كانون األول ( 2323مد قة)

املرحلة األوىل
اخلسا ر اال تمانية املتو عة
عل مدى  12شهراً
ل.س.

الدرجات من  4-1املنخفضة املخاطر 10.033.930.160
الدرجات من  7-3ءت املرا بة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكوك يف ءصيلها
الدرجة  13ديون رديئة
10.033.930.160
إمجايل التسهيالت غري املباشرة
(606.767
خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة

-

اخلسا ر اال تمانية املتو عة
اجملموع
ل.س.

11,314,661,362
-

) (108.402.142

صايف التسهيالت اال تمانية غري املباشرة 22.946.733.664

املرحلة الثالثة
اخلسا ر اال تمانية املتو عة
عل مدى عمر الرصيد
ل.س.

املرحلة الثانية
اخلسا ر اال تمانية املتو عة
عل مدى عمر الرصيد
ل.س.

)

4.198.181.366
4.198.181.366
(6.233.870
4.191.973.190
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املرحلة الثالثة
اخلسا ر اال تمانية املتو عة
عل مدى عمر الرصيد
ل.س.

1.733.333
1.733.333
) (874.999
873.331

اخلسا ر اال تمانية املتو عة
اجملموع
ل.س.

10.033.930.160
4.198.181.366
1.733.333
17.333.804.229
) (7.717.609
17.340.116.393

)

تتوزع التعرضات اال تمانية جتاه املصارف حسب فئات التصنيف اال تماين الداخلي للمصرف وفق اجلدول التايل:
كما يف يف 03حزيران ( 2321غري مد قة)
املرحلة األوىل
اخلسا ر اال تمانية املتو عة
عل مدى  12شهراً
ل.س.

أرصدة لدى مصرف سورية املركزي:
الدرجات من  1إىل  4منخفضة املخاطر
الدرجات من  3إىل  7ءت املرا بة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكوك يف ءصيلها
الدرجة  13ديون رديئة

133,388,373,167
-

إمجايل أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة

133,388,373,167
(142,194,021

صايف أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

134,943,873,846

أرصدة لدى املصارف:
الدرجات من  1إىل  4منخفضة املخاطر
الدرجات من  3إىل  7ءت املرا بة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكوك يف ءصيلها
الدرجة  13ديون رديئة
إمجايل أرصدة لدى املصارف
خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة

283,474,321,333
283,474,321,333
(133,807,469

صايف أرصدة لدى املصارف

283,068,180,301

إيداعات لدى املصارف:
الدرجات من  1إىل  4منخفضة املخاطر
الدرجات من  3إىل  7ءت املرا بة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكوك يف ءصيلها
الدرجة  13ديون رديئة
إمجايل ايداعات لدى املصارف
خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة

20,443,471,863
20,443,471,863
(28,813,486

صايف ايداعات لدى املصارف

20,416,661,079

املرحلة الثانية
اخلسا ر اال تمانية املتو عة
عل مدى عمر الرصيد
ل.س.

)

)

املرحلة الثالثة
اخلسا ر اال تمانية املتو عة
عل مدى عمر الرصيد
ل.س.

-

-

133,388,373,167
-

-

-

133,388,373,167
(142,194,021

-

-

134,943,873,846

1,690,737,703
1,690,737,703
(9,869,309

)

1,680,888,191

)

اخلسا ر اال تمانية املتو عة
اجملموع
ل.س.

44,081,993,026
44,081,993,026
(11,833,274
44,073,193,332

روض للمصارف:
الدرجات من  1إىل  4منخفضة املخاطر
الدرجات من  3إىل  7ءت املرا بة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكوك يف ءصيلها
الدرجة  13ديون رديئة
إمجايل روض للمصارف
خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة

-

-

صايف روض للمصارف

-

-
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(

-

283,474,321,333
1,690,737,703
287,167,778,703
(113,737,338

-

287,332,371,722

-

20,443,471,863
44,081,993,026
67,827,467,191
(43,613,763

-

67,786,831,401

18,843,333,333
18,843,333,333
(18,843,333,333
-

)

18,843,333,333
18,843,333,333
(18,843,333,333
-

)

)

)

)

كما يف 01كانون األول ( 2323مد قة)

أرصدة لدى مصرف سورية املركزي:
الدرجات من  1إىل  4منخفضة املخاطر
الدرجات من  3إىل  7ءت املرا بة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكوك يف ءصيلها
الدرجة  13ديون رديئة

املرحلة الثانية
اخلسا ر اال تمانية املتو عة
عل مدى عمر الرصيد
ل.س.

املرحلة الثالثة
اخلسا ر اال تمانية املتو عة
عل مدى عمر الرصيد
ل.س.

املرحلة األوىل
اخلسا ر اال تمانية املتو عة
عل مدى  12شهراً
ل.س.
139.439.061.609
-

-

-

139.439.061.609
-

إمجايل أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة

139.439.061.609
(73.972.934

-

-

139.439.061.609
(73.972.934

صايف أرصدة لدى مصرف سورية املركزي

139.088.088.703

-

-

139.088.088.703

أرصدة لدى املصارف:
الدرجات من  1إىل  4منخفضة املخاطر
الدرجات من  3إىل  7ءت املرا بة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكوك يف ءصيلها
الدرجة  13ديون رديئة
إمجايل أرصدة لدى املصارف
خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة

147.361.003.030
147.361.003.030
(61.373.640

صايف أرصدة لدى املصارف

147.499.739.713

إيداعات لدى املصارف:
الدرجات من  1إىل  4منخفضة املخاطر
الدرجات من  3إىل  7ءت املرا بة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكوك يف ءصيلها
الدرجة  13ديون رديئة
إمجايل ايداعات لدى املصارف
خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة

3.298.263.333
3.298.263.333
(2.376.367

صايف ايداعات لدى املصارف

3.293.680.900

)

)

21.330.339.918
21.330.339.918
(9.384.208
21.340.423.683

)

)

اخلسا ر اال تمانية املتو عة
اجملموع
ل.س.

-

147.361.003.030
21.330.339.918
168.614.043.271
(71.134.881

-

168.340.183.093

-

-

3.298.263.333
3.298.263.333
(2.376.367

-

-

3.293.680.900

روض للمصارف:
الدرجات من  1إىل  4منخفضة املخاطر
الدرجات من  3إىل  7ءت املرا بة
الدرجة  8دون املستوى
الدرجة  9مشكوك يف ءصيلها
الدرجة  13ديون رديئة
إمجايل روض للمصارف
خمصص اخلسا ر اال تمانية املتو عة

-

-

صايف روض للمصارف

-

-
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11.034.333.333
11.034.333.333
(11.034.333.333
-

)

11.034.333.333
11.034.333.333
(11.034.333.333
-

)

)

)

)

-28

الرتكز حسب القطاع اال تصادي

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

أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة لدى مصارف
إيداعات لدى املصارف
صايف التسهيالت اإل تمانية املباشرة
موجودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
اإلمجايل كما يف  03حزيران
( 2321غري مد ق)
اإلمجايل كما يف  01كانون األول
( 2323مد ق)

مايل
ل.س.
134,943,873,846
287,332,371,722
67,786,831,401
233,222,884
10,697,070,634

صناعة
ل.س.
6,837,943,302
-

جتارة
ل.س.
27,607,813,800
073,468,307
-

عقارات
ل.س.
3,439,934,346
7,672,332
-

زراعة
ل.س.
480,409
-

أفراد،
خدمات وأخرى
ل.س.
0,230,030,889
-

اجملموع
ل.س.
134,943,873,846
287,332,371,722
67,786,831,401
40,239,442,209
628,060,470
10,697,070,634

320,702,093,307

6,837,943,302

28,338,279,073

3,467,376,398

480,409

0,230,030,889

367,019,978,063

293.426.047.281

3.016.241.844

20.448.978.902

0.104.287.943

689.666

0.161.633.334

023.488.193.667
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تتوزع التعرضات اال تمانية حسب القطاع اال تصادي وفق مراحل التصنيف ،متاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية ر ( )9كما يلي:
القطاع اال تصادي  /املرحلة

املرحلة األوىل
ل .س .

كما يف  03حزيران ( 2321غري مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س .
ل .س .

مايل

477,639,308,229

46,120,037,038

-

صناعة

0,639,473,641

0,198,464,093

-

جتارة
عقارات

12,913,849,137
3,464,448,042

13,113,330,147
0,127,736

زراعة
أفراد ،خدمات وأخرى

1,603,709,713

480,409
1,622,364,179

اإلمجايل

331,279,331,329

66,360,333,219

القطاع اال تصادي  /املرحلة

مايل
صناعة
جتارة
عقارات
زراعة

املرحلة األوىل
ل .س .

269.069.363.292
2.731.933.623
8.042.948.300
2.933.338.302
-

(22,372,884
-

689.666

320,702,093,307
6,837,943,301
)

(22,372,884

كما يف  01كانون األول ( 2323مد قة)
املرحلة الثالثة
املرحلة الثانية
ل .س .
ل .س .

21.336.786.989
2.094.496.374
14.939.138.436
180.729.938

اجملموع
ل.س.

169.844.633
196.921.990
-

28,338,279,073
3,467,376,398
480,409
0,230,030,889

)

367,019,978,064

اجملموع
ل.س.

293.426.047.281
3.016.241.844
20.448.978.902
0.104.287.943
689.666

أفراد ،خدمات وأخرى

1.713.741.286

1.440.743.804

7.162.884

0.161.633.334

اإلمجايل

283.123.738.760

09.988.337.077

070.929.327

023.488.193.667
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 -29التحليل القطاعي
أ -يتضمن اإليضاح معلومات عن طاعات أعمال املصرف:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران ( 2321غري مد قة)
األفراد
ل.س.

الشركات
ل.س.

42.334.263.991

اخلزينة
ل.س.

إمجايل الدخل التشغيلي
اسرتداد ( /مصروف) اخلسا ر

12.610.636.133

اال تمانية املتو عة
نتا ج أعمال القطاع
مصاريف تشغيلية للقطاع
مصاريف غري موزعة عل القطاعات
(اخلسارة)  /الربح بل الضريبة
ضريبة الدخل

) 029.926.474
(132.722.789
7.343.762.643
42.804.192.463
12.463.880.061
) (401.194.321
(873.386.273( ) 2.311.497.133
7.114.368.119
41.964.136.193
9.949.086.261
-

)
(1.489.041.923
(1.489.041.923
(993.080.684

7.114.368.119

(2.479.723.634

صايف (خسارة)  /ربح الفرتة

9.949.086.261

41.964.136.193

موجودات القطاع
موجودات غري موزعة عل القطاعات

األفراد
ل.س.
6.862.343.379
-

الشركات
ل.س.
06.047.431.663
-

7.343.762.643

أخرى
ل.س.

-

كما يف  03حزيران ( 2321غري مد قة)
أخرى
اخلزينة
ل.س.
ل.س.
329.903.810.039
7.497.493.799
-

اجملموع
ل.س.

لفرتة الستة أشهر
املنتهية يف  03حزيران
( 2323غري مد قة)
ل.س.

62.660.604.781

43.037.867.927

177.230.683
62.843.808.466
() 0.812.777.891
) () 1.489.041.923
) 37.308.718.633
)
) (993.080.684

(2.929.109.419
07.078.728.338
(1.173.989.781
(60.149.101
06.109.389.396
(37.498.883

) 36.348.004.971

06.382.393.711

اجملموع
ل.س.
370.143.233.398
7.497.493.799

كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
ل.س.
029.818.727.047
4.013.486.110

جمموع املوجودات
مطلوابت القطاع
مطلوابت غري موزعة عل القطاعات

6.862.343.379
274.487.390.397
-

06.047.431.663
81.316.396.303
-

329.903.810.039
80.979.966.843
-

7.497.493.799
16.344.994.286

383.607.746.097
409.480.636.472
16.344.994.286

004.104.210.463
237.944.739.041
8.128.740.431

جمموع املطلوابت
املصروفات الرأمسالية
االستهالكات واإلطفاءات

274.487.390.397
-

81.316.396.303
-

80.979.966.843
-

16.344.994.286
460.980.687
103.347.884

436.328.633.738
460.980.687
103.347.884

266.370.432.792
127.336.880
207.948.733
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)
)
)
)

ب -معلومات عن التوزيع اجلغرايف:
يبني هتا اإليضاح التوزيع اجلغرايف ألعمال املصرف حيث ارس نشاطه بشكل ر يسي من خالل مركزه الر يسي يف القطر وبشبكة فروعه املنتشرة يف
اجلمهورية العربية السورية.
فيما يلي توزيع إيرادات املصرف ومصاريفه الرأمسالية حسب القطاع اجلغرايف:
البيان

ل.س.

إمجايل الدخل التشغيلي

61,834,418,347

املصروفات الرأمسالية

460,980,687

البيان

إمجايل الدخل التشغيلي
املصروفات الرأمسالية

-03

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران ( 2321غري مد قة)
خارج سورية
داخل سورية

ل.س.

839,216,204
-

ل.س.

09.666.422.102
72.340.331

641.443.793
-

ل.س.

62,660,604,781
460,980,687

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران ( 2323غري مد قة)
خارج سورية
داخل سورية

ل.س.

اجملموع

اجملموع

ل.س.

43.037.867.927
72.340.331

كفاية رأس املال

منافظ املصرف عل رأس مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت تالزم أنشطته املختلفة .يت مرا بة مدى كفاية رأس املال من خالل النسب الصادرة مبوجب
مقررات ابزل الدولية واليت يت تبنيها من خالل مصرف سورية املركزي.
يلتزم املصرف ابحملافظة عل معدالت تفوق احلد االدىن ملتطلبات كفاية رأس املال والبالغة  %8حسب رار جملس النقد والتسليف ر
(/230م ن/ب )4الصادر بتاريخ  24كانون الثاين  %8( 2337حسب جلنة ابزل الدولية) ،كما يراعي كافة النسب املتعلقة ابلرتكزات اال تمانية
واليت تستخدم رأس املال التنظيمي كمؤشر لتلك الرتكزات.
يدير املصرف هيكلية رأس ماله وجيري تعديالت عليها يف ضوء التغريات اليت تطرأ عل الظروف اال تصادية ووصف املخاطر يف أنشطته.
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يوضح اجلدول التايل كيفية احتساب نسبة كفاية رأس املال:

رأس املال األساسي:
رأس املال املكتتب به واملدفوع
االحتياطي القانوين
االحتياطي اخلاس
عالوة إصدار رأس املال
أرابح مدورة حمققة
أرابح مدورة غري حمققة
أرابح غري حمققة انجتة عن تقيي مركز القطع البنيوي*

كما يف  03حزيران

كما يف  01كانون األول

( 2321غري مد قة)

( 2323مد قة)

ل.س.

ل.س.

3.260.301.007
1,012,333,333
2,403,601,841
129,698,433
0,418,978,162
33,333,483,333
37.816.112.324
123.876.402.014

ينعزل منها:
صايف موجودات غري ملموسة
ي وأصول متملكة استيفاء لديون مشكوك هبا
صايف رأس املال األساسي
يضاف رأس املال املساعد:
املؤوانت املكونة لقاء اخلسا ر اال تمانية املتو عة للتعرضات
املصنفة ضمن املرحلتني األوىل والثانية**
جمموع رأس املال التنظيمي (األموال اخلاصة)
خماطر اال تمان وخماطر املوجودات األخرى املرجحة ابملخاطر
خماطر حساابت خارج امليزانية املرجحة ابملخاطر
خماطر السوق
املخاطر التشغيلية
جمموع املوجودات وااللتزامات خارج امليزانية املرجحة ابملخاطر
نسبة كفاية رأس املال ()%
نسبة كفاية رأس املال األساسي ()%
نسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل حقوق املسامهني ()%

3.260.472.213
1.012.333.333
2.403.601.841
129.698.433
0.418.978.162
33.333.483.333
68.363.763.668

) (23.093.730
(84.492.338
) (23.813.016
(26.381.816
68.339.334.649
123.763.837.943

2.438.413.428
128.174.270.068
192.670.204.233
23.030.633.190
74.139.630.868
6,443,980,367
290.602.421.078
%40.63
%42.80
%133.90

)
)

1.072.891.338
69.082.443.737
139.801.284.633
9.772.481.746
29.112.373.888
6.443.980.367
133.161.823.031
%44.72
%40.80
%99.92

صدر رار جملس النقد والتسليف ر (/1388م ن/ب )4اتريخ  26شباط  2314والتي تضمن تعديل املادة الثامنة من رار جملس النقد والتسليف
ر (/062م ن/ب )1اتريخ  4شباط  2338حبيث يت إدراج فرو ات تقيي مركز القطع البنيوي غري احملققة ضمن األموال اخلاصة األساسية ألغراض
احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات رار جملس النقد والتسليف ر (/230م ن/ب )4الصادر عام .2337
يقوم جملس اإلدارة مبراجعة هيكلية رأس املال بشكل دوري ،وكجزء من تلك املراجعة ،أيخت جملس اإلدارة بعني اإلعتبار كلفة رأس املال واملخاطر كاحد
العوامل األساسية يف إدارة رأس مال املصرف وذلك من خالل وضع سياسة للتوزيعات النقدية ورمسلة االحتياطيات.
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* بناءً عل القرارين ر /16/1236س بتاريخ  26شباط  2323والقرار /16/0230س بتاريخ  20حزيران  2323الصادرين عن مصرف سورية
املركزي مت إدراج أرابح تقيي مركز القطع البنيوي ضمن األموال اخلاصة األساسية ألغراض احتساب كفاية رأس املال .يتضمن هتا املبلغ فرو ات
تقيي مركز القطع البنيوي غري احملققة الناجتة عن ثري ارتفاع الصرف.
** بناءً عل أحكام املادة الثامنة من رار جملس النقد والتسليف ر /2/180س الصادر بتاريخ  6آذار  2319يت االعرتاف ابملؤوانت املكونة لقاء
اخلسا ر اال تمانية املتو عة للتعرضات املنتجة (املصنفة ضمن املرحلتني األوىل والثانية) ضمن األموال اخلاصة املساندة عل أال تتجاوز يمة املؤوانت
املعرتف هبا ضمن هته األموال مضافاً إليها رصيد حساب االحتياطي العام ملخاطر التمويل (يف حال وجوده) ما نسبته  %1.23من املوجودات
املرجحة ابملخاطر.
-01

ارتباطات والتزامات ا تمانية حمتملة (خارج امليزانية)

أ -ارتباطات والتزامات ا تمانية ( يمة امسية):

كفاالت:
دفع
حسن التنفيت
أخرى
اعتمادات
كفاالت مصارف وجهات أخرى
سقوف تسهيالت ا تمانية غري مباشرة غري مستغلة
اعتمادات و بوالت املصرف

كما يف  03حزيران

كما يف  01كانون األول

( 2321غري مد قة)

( 2323مد قة)

ل.س.

ل.س.

9,613,934,789
23,429,882,443
2,083,124,691
02,423,911,923
2.309.618.349
23,463,486,943
0,739,010,723
093,391,936

3.473.779.871
8.937.632.092
2.120.237.167
16.336.609.403
1.344.194.799
13.497.688.343
1.108.339.691
198.399.934

39,303,422,333

29.083.602.414

ب-ارتباطات والتزامات تعا دية:
كما يف  03حزيران
( 2321غري مد قة)
ل.س.
عقود إجيار فروع

استحقا ها لغاية سنة

ارتباطات عقود رأمسالية

استحقا ها لغاية سنة
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كما يف  01كانون األول
( 2323مد قة)
ل.س.

88.091.409

82.723.997

88.091.409

82.723.997

403.860.976

140.923.391

403.860.976

140.923.391

324.233.413

226.646.388

-02

التزامات طار ة

بتاريخ  21نيسان  2321تبلغ املصرف إخبارات تكليف مؤ ت بضريبة الرواتب واألجور عن املوظفني األجانب واملوظفني السوريني للفرتة املمتدة من
النصف الثاين لعام  2310وحىت هناية عام  2323مببلغ و دره ما يعادل  0,832,434,169لرية سورية .ءفظ املصرف عل آلية االحتساب وبناء
عل استشارات ضريبية و انونية امت إدارة املصرف بتقدد االعرتاضات الالزمة أصوالً عل هته التكليفات إىل الدوا ر املالية املختصة ،وتشكيل
خمصص بقيمة  1.032.633.980لرية سورية مقابلها كما يف هناية  03حزيران  ".2321حيث تعتقد اإلدارة أن االعرتاض عل التكليفات املتكورة
كن أ ن يؤدي إىل ختفيض املبالغ املفروضة .ستقوم اإلدارة مبتابعة االعرتاض وإعادة تقدير وتسجيل املخصصات املال مة يف الفرتات الالحقة وبشكل
دوري.
-00

أثر انتشار فريوس كوروان )(COVID-19

انتشر فريوس كوروان ( )COVID-19عرب مناطق جغرافية خمتلفة عل مستوى العامل ،مما تسبب يف تعطيل األنشطة التجارية واال تصادية .وط عن
فريوس كوروان ( )COVID-19حدوث حالة من عدم اليقني يف بيئة اال تصاد العاملي .يرا ب املصرف الوضع عن كثب و د ام بتفعيل خطته الستمرارية
األعمال وممارسات إدارة املخاطر األخرى إلدارة االضطراابت احملتملة اليت د يتسبب فيها تفشي فريوس كوروان ( )COVID-19عل أعمال املصرف
وعملياته وأدا ه املايل.
امت اإلدارة بتقيي ثري اجلا حة عند ءديد الزايدة الكبرية يف خماطر اال تمان وتقيي مؤشرات تدين القيمة للمخاطر يف القطاعات اليت منتمل ثرها.
وبناءً عليه وجدت اإلدارة أنه مل يكن هناك ثري جوهري عل التعرضات اال تمانية واالعرتاف ابخلسا ر اال تمانية املتو عة وخمصصاهتا لغاية اتريخ إعداد
البياانت املالية املنتهية يف  01كانون األول  2323واملعلومات املرحلية املنتهية يف  03حزيران .2321
درست إدارة املصرف األاثر احملتملة للتقلبات اال تصادية احلالية يف ءديد املبالغ املعلنة للموجودات املالية وغري املالية للمجموعة واليت متثل أفضل
تقديرات اإلدارة استنادا إىل املعلومات اليت كن مالحظتها.
امت اإلدارة بتاجيل األ ساط املستحقة عل العمالء املتعثرين من انتشار فريوس كوروان ملرة واحدة وفقاً لقرار جملس النقد والتسليف ر  23اتريخ
2323/0/26
اعتمد املصرف اإلجراءات التالية:
 -1إعفاء العمالء املتاثرين من انتشار فريوس كوروان ابلنسبة للقروض غري املتعثرة املصنفني (مرحلة أوىل ومرحلة اثنية) وملرة واحدة من األ ساط
املستحقة ملدة ثالثة أشهر اعتباراً من اتريخ نفاذ القرار (مبا يف ذلك وجود أ ساط مستحقة بل صدور القرار) ،وبعد دراسة تدفقاهت النقدية
لتحديد أثر اجلا حة عل أنشطته التشغيلية.
 -2عدم يام املصرف بفرض أي عموالت أو غرامات أو فوا د خري عل عملية التاجيل املشار إليها ابإلجراء احملدد أعاله.
 -0بعد ءديد الشرا ح املستفيدة من عملية التاجيل مت التواصل مع العمالء عرب الوسا ل املناسبة لبيان رغبة العميل يف جيل سداد األ ساط لألشهر
املشار إليها
 -4مت تو يع العمالء املتاثرين ابنتشار فريوس كوروان ،والراغبني بتاجيل األ ساط الثالثة املشار إليها ،عل العقود املعتمدة لدى املصرف إلجراء هيكلة
أصولية لتسهيالهت اال تمانية حبيث ختضع هته العقود لرغبة العميل يف إعادة توزيع يمة األ ساط املؤجلة عل األ ساط املتبقية من عمر الدين،
أو إطالة عمر الدين مبا ال يتجاوز ثالثة أشهر من اتريخ االستحقاق .دون اعتبار هته العملية هيكلة لغاايت تطبيق التعليمات املشار إليها
ضمن القرار  /4م ن اتريخ  2319/2/14وحبيث منافظ املصرف عل التصنيف اال تماين الداخلي واملرحلة اليت مت تصنيف العميل ضمنها
واملخصصات احملتجزة بل إجراء عملية التاجيل.
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 -3ابلنسبة للشرا ح غري املستفيدة من عملية التاجيل حبسب التدفقات النقدية ألعماهل املصرح عنها واليت يت دراستها من بل املصرف أثناء
عمليات املنح أو التجديد للتسهيالت اال تمانية هلؤالء العمالء ،وعند تقدم أحده بطلب للقيام بعملية جيل األ ساط يقوم املصرف بدراسة
طلبه واليت تشمل التدفقات النقدية وءديد مدى ثره ابنتشار الفريوس حسب املربرات املصرح عنها لكل حالة عل حدة ،حبيث يت البت هبا
من بل املصرف ومبا يضمن التطبيق السلي للقرار  23املشار إليه أعاله.
أثر جيل السداد عل معدل الفا دة الفعلي:
مل يت فرض أي عموالت او غرامات أو فوا د خري عل عملية جيل األ ساط حيث أن متديد مدة التسهيالت اال تمانية مبقدار ثالثة أشهر لزاب ن
القطاعات املتاثرة ابلفريوس اثل منح املقرتض لفرتة مساح إضافية ال يتوجب عليه استحقاق أي سط خالهلا أو أي فوا د خري ،إال أن تلك املدة
اليت أضيفت إىل مدة العقد األصلي ختضع لسراين فا دة العقد األصلية عليها (الفا دة العقدية) انسجاماً مع املعاجلة احملاسبية ألي رض إذ يتوجب
احتساب الفا دة عل طول مدة سراين العقد حىت وإن مل يكن هناك استحقاق لأل ساط خالهلا.
-04

أر ام املقارنة

مت إعادة تبويب بعض األرصدة للفرتة املنتهية يف  03حزيران  2323لتتناسب مع تبويب أرصدة الفرتة احلالية .مل تؤثر عملية إعادة التبويب هته عل
حقوق امللكية أو ربح الفرتة السابقة.
بيان الدخل املوحد
البيان

إعادة تبويب ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة

-03

التبويب كما يف
 03حزيران 2321

مصروف ضريبة الدخل

التبويب كما يف
 03حزيران 2323

مصاريف تشغيلية أخرى

املبلغ لرية سورية

37.498.883

القضااي املقامة عل املصرف

عل املصرف جمموعة من القضااي املرفوعة ،معظمها لصاحل املصرف برأي اإلدارة واملستشار القانوين للمصرف ،واليت ليس هلا أي أثر عل املعلومات
املالية املوحدة املرحلية املوجزة كما يف  03حزيران .2321
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