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 بنك الشرق
  شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  ات حول البيانات الماليةإيضاح
  ٩٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في 

    

  معلومات عامة  -١

  تأســــــيس املصــــــرف يفمت  .ل.م.الفرنســــــي ش لبناينبنك الالقبل  من %٤٩مملوكة بنســــــبة  ســــــوريةعامة شــــــركة مســــــامهة هو  (املصــــــرف) بنك الشــــــرق
  ســــــــــجل املصــــــــــرف يف الســــــــــجل التجاري حتت ٢٠٠١لعام  ٢٨ومبوجب قانون املصــــــــــارف رقم  .و.م/٢٦مبوجب القرار رقم  ٢٠٠٨ نيســــــــــان ١٠

  .بوصفه مصرفاً خاصاً  ١٩ويف سجل املصارف حتت الرقم ، ٢٠٠٨كانون األول ٢٢بتاريخ  ١٥٦١٦الرقم 
لرية ســـــورية للســـــهم  ١,٠٠٠ســـــهم بقيمة امسية ٢,٥٠٠,٠٠٠لرية ســـــورية موزع على  ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠وقد تأســـــس املصـــــرف برأس مال مقداره 

ق املالية الســـورية على تعديل القيمة االمسية لســـهم بنك الشـــرق لتصـــبح مائة لرية ســـورية وافقت هيئة األوراق واألســـوا ٢٠١٢أيلول  ٤الواحد. بتاريخ 
، عقدت اهليئة العامة غري العادية واليت تقوم مقام اهليئة العامة العادية للمصــــــــرف وقررت زيادة رأس مال ٢٠١٨نيســــــــان  ٣٠تاريخ للســــــــهم الواحد وب
 صـــــــــــــرفوبذلك يكون العدد اإلمجايل ألســـــــــــــهم املســـــــــــــهم  ٢,٥٠٠,٠٠٠لرية ســـــــــــــورية موزع على  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠وقدره  إمجايلاملصـــــــــــــرف مببلغ 
  لرية سورية للسهم الواحد.  ١٠٠سهم بقيمة امسية  ٢٧,٥٠٠,٠٠٠

  سورية.-اختذ املصرف مركزاً رئيساً له يف دمشق
ادة عقار تنظيم عرنوس صاحلية ج الشعالن -يف دمشق الكائن لرئيسياإدارته  مقريقوم املصرف بتقدمي عدة أنشطة وخدمات مصرفية من خالل 

 الالذقيةو ، محصو ، حلبو  )، والغسايناحلريقة، املالكي، الشعالن( داخل اجلمهورية العربية السورية يف دمشق املنتشرة ثمانيةالوفروعه  ١٠/ ٢٣٣٥
عد احلصول على ب يف فرع محصمت إيقاف العمل ، يف ظل الظروف الراهنةو  أنهإىل  مكتبه الكائن يف مرفأ الالذقية. مع اإلشارةإىل  إضافة، وطرطوس

  .٢٠١٢آب  ٣٠) تاريخ ٣١٥٣/١٦رقم ( موافقة مصرف سورية املركزي
لرية سورية بتاريخ  ٨٦٧,٥وقد بلغ سعر اإلغالق للسهم يف السوق  ٢٠١٠ كانون األول  ١٩وراق املالية بتاريخ مت إدراج أسهم املصرف يف سوق األ

  .٢٠١٩كانون األول   ٣١
  بتاريخ ةاملنعقد ٢٠٢٠للعام  ثانيةاجللسة اليف اجتماع  ٢٠١٩كانون األول   ٣١على البيانات املالية للسنة املنتهية يف  دارةجملس اإل وافق
 ٢٠٢٠أيار  ١٣خ لذي وافق على البيانات املالية بتاريوا باملوافقة والتوقيع على البيانات املالية للمصرف دارةرئيس جملس اإلوفوض ، ٢٠٢٠أيار  ١٣

  .للمسامهني اهليئة العامةوهي خاضعة ملوافقة 
  
  تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    -٢

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

  .٢٠١٨شباط  ٢٥وراق واألسواق املالية بتاريخ الصادر عن هيئة األ ١٣والتعميم رقم 

 نةالتفسريات الصادرة عن جلوفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية و  ٢٠١٩كانون األول   ٣١مت إعداد البيانات املالية للمصرف للسنة املالية املنتهية يف 
 الية اليت مت قياسهاالبيانات املالية مبوجب التكلفة التارخيية املعدل بإعادة تقييم املوجودات املهذه  رير املالية، كما مت إعدادتفسريات املعايري الدولية للتقا

    .٩بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بعد تطبيق متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
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"تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ألول مرة"، واليت تفرض على ١ر املالية رقم ، بتطبيق متطلبات املعيار الدويل للتقاري٢٠١٩قام املصرف يف عام 
  ه املعايري.هذإىل  املنشأة أن حتّضر وتعرض بيان مركز مايل افتتاحي معّد وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية يف تاريخ التحول

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

  "األدوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   .١-٢

  متطلبات جديدة خبصوص: ٩يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  ، وتصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية  -أ

  تدين قيمة املوجودات املالية، و  -ب
  التحوط العامة.سياسة   -ج

  تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية:  أ)

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

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

ا ضمن منوذج أعمال يتم حتقيق هدفه من خالل حتصيل التدفقات النقدتقاس بالقيمة املطفأة أدوات الدين اليت - ية  يتم االحتفاظ 
التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل املايل يف تواريخ حمددة، تدفقات نقدية تعَد فقط دفعات من املبلغ األصلي والفائدة 

  على املبلغ األصلي القائم.
ا ضمن منوذج أعمال FVTOCIالدخل الشامل اآلخر ( تقاس بالقيمة العادلة من خالل - )، أدوات الدين اليت يتم االحتفاظ 

يتم حتقيق هدفه من خالل حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول املالية، وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل املايل، يف 
  ي والفائدة على املبلغ األصلي القائم.تواريخ حمددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من املبلغ األصل

  ).FVTPLيتم قياس كافة أدوات الدين وحقوق امللكية األخرى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة ( -
  ايل.املألصل لميكن للمصرف أن يقوم باختيارات ال رجوع عنها، عند اإلثبات / االعرتاف األويل  -
عنه أن يعرض ضمن الدخل الشامل اآلخر التغريات الالحقة يف القيمة العادلة ميكن للمصرف أن خيتار، بشكل الرجوع  -

ا للمتاجرة ا من قبلأدوات حقوق ملكية أو ال متثل  ،لالستثمارات يف أدوات حقوق ملكية غري حمتفظ  الشاري يف  معرتف 
  عملية اندماج أعمال.

دوات املقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر، ميكن للمصرف أن خيتار، بشكل ال رجوع عنه، أن يصنف ضمن األ -
أدوات دين ينطبق عليها شروط القياس بالقيمة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذا كان هذا اخليار 

  يزيل أو يقلص بشكل جوهري عدم التماثل احملاسيب.
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنه يعاد تصنيف األرباح أو اخلسائر  ةعندما يتم إلغاء إثبات أدوات دين مقاس -

ا سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر، من حقوق امللكية نيف. األرباح أو اخلسائر على أنه تعديل إعادة تصإىل  اجملمعة، املعرتف 
عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم حتويل األرباح أو أما يف حال مت إلغاء تثبيت أدوات حقوق ملكية مقاسة بالقيمة ال
ا سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر،     األرباح املدورة.إىل  اخلسائر اجملمعة املعرتف 
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ة ليقوم املصرف بتخصيص مؤونة مقابل اخلسائر االئتمانية املتوقعة بالنسبة لألدوات الدين املقاسة بالقيمة املطفأة أو القيمة العاد -
  من خالل الدخل الشامل اآلخر (راجع الفقرة ب أدناه)

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

  تدين قيمة املوجودات املالية:  ب)

بنموذج "اخلسارة االئتمانية  ٣٩الدويل رقم منوذج "اخلسارة املتكبدة" ضمن معيار احملاسبة  ٩يستبدل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
االعرتاف باخلسائر االئتمانية املتوقعة والتغريات يف هذه اخلسائر االئتمانية املتوقعة يف  ٩املتوقعة". يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

عد من يخ االعرتاف األساسي للموجودات املالية، أي أنه مل ياية كل فرتة مالية من أجل إظهار أثر التغريات يف األخطار االئتمانية من تار 
  الضروري انتظار حدث من أجل االعرتاف باخلسائر االئتمانية.

لعادلة ا ينطبق منوذج اخنفاض القيمة اجلديد على مجيع املوجودات املالية اليت يتم قياسها بالكلفة املطفأة (تشمل أدوات الدين املقاسة بالقيمة
  دخل الشامل اآلخر). كما ينطبق هذا النموذج على بعض التزامات الدين وعقود الضمان املايل.من خالل ال

  يعتمد املصرف لقياس تدين قيمة املوجودات املالية على تصنيفها ضمن إحدى املراحل الثالث كما يلي:

مل تشهد زيادة جوهرية باملخاطر االئتمانية من  شهراً. تتضمن األدوات املالية اليت ١٢: خسارة ائتمانية متوقعة ملدة المرحلة األولى
تاريخ االعرتاف األويل. بالنسبة هلذه املوجودات املالية، يتم احتساب الفوائد بناًء على القيمة الدفرتية قبل خسائر 

  التدين.

الئتمانية من جوهرية باملخاطر ا: خسارة ائتمانية متوقعة على مدى احلياة. تتضمن األدوات املالية اليت شهدت زيادة المرحلة الثانية
تاريخ االعرتاف األويل، لكن دون وجود دالئل موضوعية على تدين القيمة. يتم احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
أن تنتج عن مجيع األحداث احملتملة الوقوع على مدى حياة األصل املايل. يتم احتساب الفوائد على القيمة الدفرتية 

  ين.قبل خسائر التد

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

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

  سياسة التحوط:  ج)

، قواعد حماسبية جديدة للتحوط واليت توازن سياسة التحوط مع سياسة إدارة املخاطر. ال يغطي ٩يتضمن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
ذا اخلصوص. IASBسياسة التحوط الكلي، حيث أن الـ  ٩ير املالية رقم املعيار الدويل للتقار    بصدد العمل على مشروع مستقل 

" ٩"قم ر الشركات احلق بتأجيل تطبيق متطلبات سياسة التحوط حسب املعيار الدويل للتقارير املالية  ٩مينح املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
. قرر املصرف العمل باملتطلبات اجلديدة للتحوط حسب املعيار الدويل للتقارير ٣٩املعيار الدويل للمحاسبة رقم واالستمرار بالعمل مبتطلبات 

  .٩املالية رقم 

   مل يكن لتطبيق هذه املتطلبات اجلديدة أي أثر على البيانات املالية للمصرف.
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  االنتقال:  د)

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

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

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

  حتديد منوذج األعمال الذي حيتفظ باألصل املايل. *

ا للمتاجرة ضمن املوجودات املالية بالقيمة العااحملتصنيف بعض االستثمارات بأدوات حقوق ملكية غري  * دلة تفظ 
  ).FVTOCIمن خالل الدخل الشامل اآلخر (

التطبيق األويل، ويف حال كان ألداة الدين خطر ائتماين متدين، اعترب املصرف أن املخاطر االئتمانية لألصل  بتاريخ *
 .املايل ألصللكبري من تاريخ االعرتاف األويل   املايل، مل تزداد بشكل
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  بالتصنيف والقياسأثر التغيرات 
  .٢٠١٨كانون الثاين   ١أثر على القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية كما يف  ٩باستثناء بنود البيانات املالية املذكورة أدناه، مل يكن لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

  التصنيف حسب            التصنيف حسب    
   ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم             ٣٩معيار المحاسبة الدولي رقم     
    ٢٠١٨كانون الثاني   ١كما في       القياس      ٢٠١٨كانون الثاني   ١كما في     
         الخسائر                       
    القيمة      التصنيف      المجموع      االئتمانية المتوقعة      إعادة تصنيف      القيمة      التصنيف    
    ل.س.            ل.س.      ل.س.            ل.س.          

  الموجودات  
  ١٤,٥٨٩,٠٢٥,٨١٨    التكلفة املطفأة  )  ١٩٧,٣٨٨(  )  ١٩٧,٣٨٨(    -      ١٤,٥٨٩,٢٢٣,٢٠٦    التكلفة املطفأة نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٤,٠٤٩,٧٠٤,٣١٠    التكلفة املطفأة  )  ٨٥٦,٧٤٤(  )  ٨٥٦,٧٤٤(    -      ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤    التكلفة املطفأة  أرصدة لدى مصارف
    ٧,٥٥٠,٥٣٤,٦٧٠    التكلفة املطفأة  )  ٧٠,١٧٠,٦٨٢(  )  ٧٠,١٧٠,٦٨٢(    -      ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    التكلفة املطفأة  لدى مصارفإيداعات 

    ١١,٢٢٩,٤١٩,٥٩٣    التكلفة املطفأة    ٢٦٠,٧٤٤,٢٢٧    ٢٦٠,٧٤٤,٢٢٧    -      ١٠,٩٦٨,٦٧٥,٣٦٦    التكلفة املطفأة  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
    ١,٣٦٢,٠٥٥,١١٨    التكلفة املطفأة  )  ١٦,٤٦٠,٣٤٦(  )  ١٦,٤٦٠,٣٤٦(    -      ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤    التكلفة املطفأة  مصرف سورية املركزيوديعة جممدة لدى 

  المطلوبات  
    ٨,٤٩٣,٦٠٩    التكلفة املطفأة    ٣,٥٥٦,٤٠١    ٣,٥٥٦,٤٠١    -      ٤,٩٣٧,٢٠٨  التكلفة املطفأة خمصصات متنوعة

  وق الملكيةحق  
  التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية 

 )  ٨,٧٢٢,٨٤٧(    القيمة العادلة    ٥٤,٢٩٣,٣٢٣    ٥٤,٢٩٣,٣٢٣    -    )  ٦٣,٠١٦,١٧٠(   القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
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  واالحتياطيات هو كالتايل:وقد كان أثر هذه التعديالت على األرباح املدورة 
    ٢٠١٨ ثانيكانون ال  ١كما في           
    بعد التعديل          التعديالت          قبل التعديل          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ٣٢٠,٤٧٨,٧٤٣        ١٤١,٠٢٨,٢٤٣        ١٧٩,٤٥٠,٥٠٠    أرباح مدورة حمققة
    ٣١٧,٧٨٢,٨٦٩        ١١,٥٢٠,٩٣٤        ٣٠٦,٢٦١,٩٣٥    االحتياطي القانوين
    ٣١٧,٧٨٢,٨٦٩        ١١,٥٢٠,٩٣٤        ٣٠٦,٢٦١,٩٣٥    االحتياطي اخلاص

    -      )  ٤٨,٨٦٠,٧٦٨(      ٤٨,٨٦٠,٧٦٨    خماطر التمويلعام احتياطي 

، مقارنة مع ٩ إن األثر على خمصص التدين يف القيمة احملتسب وفق متطلبات منوذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم
  لرية سورية موزعة كما يلي: ٢٢٧,١٠٥,٢٤٤هو  ٢٠١٨كانون الثاين   ١كما يف   ٣٩الدويل رقم احملاسبة متطلبات معيار 

    ليرة سورية      
      ١٩٧,٣٨٨ نقد وأرصدة لدى املصرف املركزي

      ٨٥٦,٧٤٤  أرصدة لدى مصارف
    ٧٠,١٧٠,٦٨٢  إيداعات لدى مصارف

    ٨١,٥٧٠,٣٦٠  تسهيالت ائتمانية مباشرة صايف
    ١٦,٤٦٠,٣٤٦  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٣,٥٥٦,٤٠١  خمصصات متنوعة
    ٣٢٣,٥٤,٢٩٣  التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

    ٧,١٠٥,٢٤٤٢٢    

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

    ليرة سورية      
      ٢٢٧,١٠٥,٢٤٤    إمجايل خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  
  )  ٣٠٩,٨٥٦,٨٨٩(  املبالغ احملولة من خمصصات خسائر التدين احملتسبة على اخلسارة اجلماعية  
  )  ٣٢,٤٥٧,٦٩٨(  املبالغ احملولة من فائض املخصصات السابقة  

  )  ١١٥,٢٠٩,٣٤٣(  احملول إىل األرباح احملققة املدورة  
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  هو كالتايل: ٢٠١٨كانون األول   ٣١إن األثر على البيانات املالية املنشورة كما يف 
    ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في           
    بعد التعديل          التعديالت          قبل التعديل          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  الموجودات
    ٢٣,٣٦٦,٨٠٧,٥٠٨    )  ١٦,٦٦٧,٣٥٩(      ٢٣,٣٨٣,٤٧٤,٨٦٧    وأرصدة لدى بنوك مركزيةنقد 

    ٢,٢١٠,٨٥٨,٧٨١    )    ٥١٤,٥٩٦(      ٢,٢١١,٣٧٣,٣٧٧    أرصدة لدى املصارف
    ٨,٢٤٥,٩٠٠,٨٨٢    )  ٥٠,٩٠٤,١٩٤(      ٨,٢٩٦,٨٠٥,٠٧٦    إيداعات لدى املصارف

    ٢٣,٣٢٤,٣٩١,٨٤٢        ٥١,٠٠٩,٢٩٥        ٢٣,٢٧٣,٣٨٢,٥٤٧    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
    ١,٣٨٧,٠٥٥,١١٨    )  ١٦,٤٦٠,٣٤٦(      ١,٤٠٣,٥١٥,٤٦٤    وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  المطلوبات

      ١٤,٦٩٨,٦٨٠        ٧,٢٦٣,١١٧        ٧,٤٣٥,٥٦٣    خمصصات متنوعة
  حقوق الملكية

  التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية 
  )  ١٤٠,٤٢٥,٧٠٩(      ٣٤,٩٢٣,١٤٢   )  ١٧٥,٣٤٨,٨٥١(  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة   
    ٣٠١,٠٢٨,٦٩٤    )  ١٩٠,٩٣٢,٧٩٩(      ٤٩١,٩٦١,٤٩٣    رباح مدورة حمققةأ

  بيان الدخل
    ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في           
    بعد التعديل          التعديالت          قبل التعديل          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  )  ٢٦١,٣١٧,٢١٤(  )  ١٩٠,٩٣٢,٧٩٩( )  ٧٠,٣٨٤,٤١٥(  خمصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة

  هو كالتايل: ٢٠١٨كانون األول   ٣١علماً بأن أثر هذا التطبيق على األرباح املدورة واالحياطيات كما يف 
  كانون ٣١كما في             كانون  ٣١كما في             كانون  ٣١كما في       
    ٢٠١٨األول             ٢٠١٨ ألولا            ٢٠١٨األول       
    )ة(معّدل      التعديالت    )٢٠١٧أثر  – ة(معّدل    التيدعتال       قبل التعديل      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      
    ٣٠١,٠٢٨,٦٩٤  )١٩٠,٩٣٢,٧٩٩(    ٤٩١,٩٦١,٤٩٣    ١٤١,٠٢٨,٢٤٣    ٣٥٠,٩٣٣,٢٥٠  مدورة حمققة أرباح
    ٣٩٤,٣٩٢,٦٣٥    -      ٣٩٤,٣٩٢,٦٣٥    ١١,٥٢٠,٩٣٤    ٣٨٢,٨٧١,٧٠١  قانوينالحتياطي اال
    ٣٢٣,٨٤٣,١٣٥    -      ٣٢٣,٨٤٣,١٣٥    ١١,٥٢٠,٩٣٤    ٣١٢,٣٢٢,٢٠١  حتياطي اخلاصاال
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  ""اإليراد من العقود مع العمالء ١٥ رقم المعيار الدولي للتقارير المالية  .٢-٢

) والساري ٢٠١٦(املعدل يف نيسان  "اإليراد من العقود مع العمالء" ١٥رقم يف السنة احلالية بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية  املصرفقام 
  ، منوذجاً من مخس خطوات لالعرتاف باإليراد.١٥. أدخل املعيار الدويل رقم ٢٠١٨كانون الثاين   ١املفعول للفرتات اليت تبدأ يف أو بعد 

 ، مل يكن له أي أثر على البيانات املالية للمصرف.١٥ رقم املصرف أن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املاليةقدر 

 "عقود اإليجار" ١٦ رقم الدولي للتقارير المالية المعيار  .٣-٢

منوذجًا شامًال لتحديد عقود اإلجيار واملعاجلة احملاسبية هلذه العقود يف البيانات املالية للمؤجر  ١٦رقم عيار الدويل للتقارير املالية امل يقدم
والتفسريات املتعلقة به، وأصبح ساري املفعول  ١٧رقم  مكان معيار احملاسبة الدويل ١٦ رقم الدويل للتقارير املالية املعيارواملستأجر. حل 

  .٢٠١٩كانون الثاين   ١بعد  للفرتات املالية اليت تبدأ يف أو

  ق.قوم بتعديل بيانات املقارنة للفرتة قبل تاريخ التطبييالتايل لن ، وببأثر رجعي ١٦رقم  تقارير املاليةاملصرف تطبيق املعيار الدويل لل ينوي

بة رقم ؤجر مقارنة باملعيار الدويل للمحاس، تغيريات جوهرية على املعاجلة احملاسبية يف قيود امل١٦ رقم املعيار الدويل للتقارير املالية يقدممل 
١٧.  

  أثر التعريف الجديد لعقود اإليجار:

، بأن ال تقوم بإعادة تقييم ما إذا كان العقد ميثل عقد إجيار ١٦ رقم املصرف من اإلعفاءات املتاحة يف املعيار الدويل للتقارير املالية استفاد
) سيستمر العمل به IFRIC4( ٤والتفسري رقم  ١٧أو ال. وبالتايل، فإن تعريف عقود اإلجيار كما ورد يف معيار احملاسبة الدويل رقم 

  . ٢٠١٩كانون الثاين   ١لعقود اإلجيار املعقودة أو املعَدلة قبل 

بني عقود اإلجيار  ١٦قم ر   تعريف عقود اإلجيار، ترتبط بشكل رئيسي مببدأ السيطرة. مييز املعيار الدويل للتقارير املاليةيف التغرياتإن 
  وعقود اخلدمات وفق ما إذا كان استخدام األصل احملدد خاضع لسيطرة املستأجر. تكون السيطرة بيد املستأجر إذا كان للمستأجر:

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

، على مجيع عقود اإلجيار اليت ستنشأ أو تعدل ابتداًء ١٦ رقم م املصرف بتطبيق تعريف عقود اإلجيار حسب املعيار الدويل للتقارير املاليةاق
، قام املصرف بدراسة مفصلة. أظهرت ١٦لتطبيق املعيار الدويل رقم  كان املصرف مستأجراً أو مؤجراً):  (سواء ٢٠١٩كانون الثاين   ١من 

  هذه الدراسة، أن التعريف اجلديد لعقود اإلجيار لن يغري بشكل جذري نطاق العقود اليت ينطبق عليها تعريف عقود اإلجيار.
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  أثر السياسات المحاسبية للمستأجر

  التشغيليةاإليجارات 
، ١٧، املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار املصنفة سابقاً كتشغيلية وفقًا ملعيار احملاسبة الدويل رقم ١٦ املعيار الدويل للتقارير املالية رقم غّري 

  تظهر كبنود خارج امليزانية. كانتواليت  
  م املصرف:اقكر يف الفقرات الالحقة، اء ما ذ األويل للمعيار الدويل للتقارير املالية، وباستثن التطبيقبتاريخ 

ستقبلية املرتتبة ، تعادل القيمة احلالية للدفعات املالبيانات املاليةباالعرتاف حبق االستخدام ألصول ومستحقات مالية مقابلة يف  -
 على العقد.

 .لااللتزامات املالية يف بيان الدخاستهالك حق استخدام األصول والفوائد على  -
 )املدفوعة بني القيمة األساسية (تصنف ضمن النشاطات التمويلية) والفوائد (تصنف ضمن النشاطات التشغليةفصل املبالغ  -

 .وذلك يف بيان التدفقات النقدية
ة جمانية) كجزء من قيمة حق استخدام األصل وااللتزامات املالية املرتتبة، بينما كان معيار احملاسب إجيارمت االعرتاف باحلوافز (مثًال فرتة 

ا بطريقة القسط الثابت وختفيضها من مصاريف اإلجيار. ١٧الدويل رقم    ينص على االعرتاف 
، ٣٦ ملتطلبات معيار احملاسبة الدويل رقمقيم حق استخدام األصول للتأكد من عدم وجود اخنفاض يف القيمة وذلك وفقًا  مراجعةمت 

  إلغاء املتطلبات السابقة واليت كانت تقضي حبجز مؤونة مقابل عقود اإلجيار املتعثرة. مت وبالتايل
شهر أو أقل)، وعقود إجيار األصول ذات القيمة املتدنية (مثال الكمبيوترات الشخصية  ١٢أما بالنسبة لعقود اإلجيار القصرية األجل (

م املصرف باالعرتاف مبصروف إجيار بإتباع طريقة القسط الثابت، حسب ما يسمح به املعيار الدويل للتقارير املالية قااملكتب)،  ثثاأو 
  .١٦رقم 

  كانت كما يلي:  السنةاحلركة على حقوق استخدام األصول املستأجرة والتزامات عقود التأجري خالل  إن
  حقوق استخدام األصول          
    التزامات عقود التأجير          المستأجرة          
  ل.س.          ل.س.          

    -          -      ٢٠١٩كانون الثاين   ١رصيد 
    ٢٣٩,٦٤٦,٧٠٧        ٢٦٦,٤٨٣,٠٧١    ١٦لمعيار رقم لأثر التطبيق األويل 

  )  ٢٥,٥٠٠,٠٠٠(      -      سنةإطفاء رصيد مصاريف إجيار مدفوعة مقدماً كما يف أول ال
    -      )  ٣٤,٠٨٦,١٠٤(  مصروف االستهالك

    ٩,٩٦٥,٦٦٩        -      مصروف الفوائد

    ٢٢٤,١١٢,٣٧٦        ٢٣٢,٣٩٦,٩٦٧    ٢٠١٩كانون األول   ٣١رصيد 
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  المحاسبية  المعايير  -٣

  املعايري املالية املتبعة:  -أ
الدولية للتقارير املالية والتفسريات الصادرة عن وفقًا للمعايري  ٢٠١٩كانون األول   ٣١مت إعداد البيانات املالية للمصرف للسنة املالية املنتهية يف 

املالية اليت  رير املالية، كما مت إعداد هذه البيانات املالية مبوجب التكلفة التارخيية املعدل بإعادة تقييم املوجوداتتفسريات املعايري الدولية للتقا جلنة
  .٩يق متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بعد تطب مت قياسها

  إعداد البيانات املالية:  -ب
  :يتم قياسها بالقيمة العادلة تم اعداد البيانات على أساس مبدأ الكلفة التارخيية باستثناء البنود التالية اليتي

ا بغرض املتاجرة -  .املوجودات واملطلوبات احملتفظ 
 .اخلسائرأو  رباحعلى اساس القيمة العادلة من خالل األدوات املالية احملددة األ -
 .االستثمارات يف حقوق امللكية -
 .وراق املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراأل -
  .دوات املالية املشتقة اليت يتم قياسها بالقيمة العادلةاأل -

  .قتصادوهي عملة اال، البيانـات املاليـةعملـة إعداد ، تظهر البيانات املالية باللرية السورية

  العمالت األجنبية:  -ج

مث يتم حتويل  ،اللرية السورية بسعر صرف يوم اإلدخال يف القيودإىل  جنبيةات واألعباء بالعمالت األيرادمبا يف ذلك اإل، حتّول كافة العمليات
 ،ملركزيل املصرف األسعار الصرف احملددة من قب اللرية السورية وفقاً إىل  جنبيةسابات خارج امليزانية بالعمالت األاحلأرصدة املوجودات واملطلوبات و 

لرية سورية للدوالر األمريكي  ٤٣٦مقابل ( ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما يف لليورو  لرية سورية  ٤٨٨,٦٣و األمريكي للدوالرلرية سورية  ٤٣٦
  بيان الدخل.يتم قيد فروقات القطع يف  .)٢٠١٨كانون األول   ٣١ليورو كما يف لرية سورية ل٤٩٨,٢٤و

اللرية إىل  جرى حتويله ،يف بيان التدفقات النقدية ملستعمل يف خمتلف النشاطات كما هو ظاهراأو  الناتججنبية إن التدفق النقدي بالعمالت األ
ه على الذي جرى حتويل السنةما يوازي النقد يف بداية و  وذلك باسـتثناء رصيد النقد ٢٠١٩كانون األول   ٣١السورية على أساس سعر الصرف يف 

  .السابقة السنةأساس سعر الصرف بنهاية 

  .ادلةوالظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العجنبية الية بالعمالت األملغري املالية واملطلوبات غري ا املوجوداتيتم حتويل 

  .مة العادلةغري النقدية (مثل األسهم) كجزء من التغري يف القيجنبية التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت األ فروقاتيتم تسجيل 

  املوجودات واملطلوبات املالية:  -د

  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 
ا وتقدير خماطر الزيادة اهلامة يف  صرفيتطلب من إدارة امل استخدام اجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقا

ا ومعلومات القياس املستقبلية خلسائر االئتمان املتوقعة. إن أهم السياسا والتقديرات  تخماطرة االئتمان للموجودات املالية بعد االعرتاف األويل 
  ).٣٨مفصلة ضمن اإليضاح رقم ( صرفخدمة من قبل إدارة املاملست
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  تقييم منوذج األعمال
عمال. يعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية على نتائج اختبار مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم واختبار منوذج األ

ارة جمموعات املوجودات املالية معاً لتحقيق هدف أعمال معني. ويتضمن هذا التقييم منوذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إد صرفحيدد امل
كيفية و  احلكم الذي يعكس مجيع األدلة ذات صلة مبا يف ذلك كيفية تقييم أداء املوجودات وقياس أدائها، واملخاطر اليت تؤثر على أداء املوجودات

ا وكيف يتم تعويض مدراء املوجودات. يراقب  املصرف املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل إدار
ا. وتعترب ااآلخر واليت مت استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعاده  املراقبة ما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلدف من األعمال احملتفظ 

إذا كان من و  جزءاً من التقييم املتواصل للمجموعة حول ما إذا كان منوذج األعمال الذي يتم مبوجبه االحتفاظ باملوجودات املالية املتبقية مناسباً،
  األعمال وبالتايل يتم إدخال تغيرياً مستقبلياً لتصنيف تلك املوجودات. غري املناسب ما إذا كان هناك تغيري يف منوذج

  زيادة هامة يف خماطر االئتمان 
شهراً ملوجودات املرحلة األوىل، أو اخلسارة االئتمانية على مدى  ١٢يتم قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة كمخصص يعادل اخلسارة االئتمانية ملدة 

منذ  وهريجاملرحلة الثانية يف حال زيادة خماطر االئتمان بشكل إىل  ت من املرحلة الثانية أو املرحلة الثالثة. ينتقل األصلالعمر الزمين للموجودا
يف خماطر االئتمان. وعند تقييم ما إذا كانت  جوهريةما الذي يشكل زيادة  ٩االعرتاف املبدئي. ال حيدد املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 

االعتبار املعلومات الكمية والنوعية املستقبلية املعقولة واملدعومة.  يف صرف، يأخذ املجوهرياطر االئتمان ألي من املوجودات قد ارتفعت بشكل خم
حل اف ضمن املر غيري التصنيتإىل  يف خماطر االئتمان واليت تؤدي واجلوهري املتعلقة بالتغيري املهم صرفإن التقديرات واملستخدمة من قبل إدارة امل

  ).٣٨(الثالث األوىل والثانية والثالثة موضحة بشكل مفصل ضمن اإليضاح رقم 

  إنشاء جمموعات من املوجودات ذات خصائص خماطر ائتمانية مماثلة 
مثل نوع األداة، ( عندما يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة على أساس مجاعي، يتم جتميع األدوات املالية على أساس خصائص املخاطر املشرتكة

لمقرتض). لدرجة خماطر االئتمان، املوقع، نوع الضمانات، تاريخ االعرتاف األويل، الفرتة املتبقية لتاريخ االستحقاق، الصناعة، املوقع اجلغرايف 
يف حالة  مطلوب لضمان أنهمدى مالئمة خصائص خماطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت التزال مماثلة. إن هذا األمر  صرفيراقب امل

 تغيري خصائص خماطر االئتمان، تكون هناك إعادة تقسيم للموجودات بشكل مناسب. وقد ينتج عن ذلك إنشاء حمافظ جديدة أو نقل موجودات
  حمفظة حالية تعكس بشكل أفضل خصائص خماطر االئتمان املماثلة لتلك اجملموعة من املوجودات.إىل 

  حلركات بني احملافظإعادة تقسيم احملافظ وا
ة) وهريادة اجليف خماطر االئتمان (أو عندما تنعكس تلك الزيجوهرية حدوث زيادة  ات بني احملافظ أكثر شيوعاً عنديعد إعادة تقسيم احملافظ واحلرك
دث ، أوالعكس، ولكنها قد حتعلى مدى احلياةاخلسائر الئتمانية املتوقعة إىل  )شهراً  ١٢( ملدة خلسائر االئتمانية املتوقعة وبالتايل تنتقل األصول من ا

 أيضاً ضمن احملافظ اليت يستمر قياسها على نفس األساس من اخلسائر االئتمانية املتوقعة نظراً الختالف خماطر االئتمان من احملافظ.
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  فرتاضات املستخدمةالنماذج واال
مناذج وافرتاضات متنوعة يف قياس القيمة العادلة للموجودات املالية وكذلك يف تقييم خسارة االئتمان املتوقعة واملوضحة يف  صرفيستخدم امل

). يتم تطبيق احلكم عند حتديد أفضل النماذج املالئمة لكل نوع من املوجودات وكذلك لتحديد االفرتاضات املستخدمة يف ٣٨اإليضاح رقم (
  يت تتضمن افرتاضات تتعلق بالدوافع الرئيسية ملخاطر االئتمان.تلك النماذج، وال

  تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية  -أ

األدوات املالية أو مكونات املوجودات املالية عند االعرتاف املبدئي إما كأصل مايل أو التزام مايل أو كأداة ملكية وفقاً  صرفيصنف امل
  األداة. خيضع إعادة تصنيف األداة املالية يف القوائم املالية جلوهرها وليس لشكلها القانوين. جلوهر اتفاقيات التعاهد وتعريف

التصنيف عن االعرتاف املبدئي وكذلك إجراء إعادة تقييم لذلك التحديد، إن أمكن وكان مناسباً، يف تاريخ كل قائمة  صرفوحيدد امل
  مركز مايل.

ارير بالقيمة العادلة ألغراض إعداد التق صرفاملالية، يعاد قياس بعض من موجودات ومطلوبات املوعند قياس املوجودات واملطلوبات 
  عند تقدير القيمة العادلة ألي من املوجودات أو املطلوبات بيانات السوق املتاحة القابلة للمالحظة. صرفاملالية. ويستعني امل

  قييم القيمة العادلة:ت  -ب

لسوق األصلي (أو يف معاملة منظمة يف ا لتزامالذي سيتم دفعه لنقل االأو  صلالذي سيتم استالمه لبيع األتعترب القيمة العادلة السعر 
ملحوظاً بشكل  كان ذلك السعرإذا   ظر عّمابغض النالسوق األكثر رحباً) يف تاريخ القياس وفقاً لظروف السوق احلالية (أي سعر البيع) 

يف  لتزاماالأو  صلخصائص األ، يأخذ املصرف بعني االعتبار، عند قياس القيمة العادلة .آخر ستخدام أسلوب تقييمامقدراً بأو  مباشر
 .يف تاريخ القياس لتزاماالأو  صلحال رغب املشاركون يف السوق أخذ تلك اخلصائص بعني اإلعتبار عند تسعري األ

خدمة القيمة العادلة الذي يصنف مدخالت أساليب التقييم املستمت حتديد تسلسل ، عداد التقارير املاليةولغايات إ، ذلكإىل  باإلضافة
 مستويات: ةلقياس القيمة العادلة ضمن ثالث

ات املطابقة لتزاماالأو  ) يف السوق النشط لألصولمعّدلةمعلنة (غري أسعار  املستوى األول: إن مدخالت املستوى األول عبارة عن -
 .القياس اليت تستطيع املنشأة الوصول إليها يف تاريخ

تم تضمينها يف املستوى عنها واليت ي اً معلن اً أسعار  املستوى الثاين: تتمثل مدخالت املستوى الثاين بكافة املدخالت اليت ال تعترب -
  .غري مباشرأو  إما بشكل مباشر لتزاماالأو  صلهذا وتكون هذه املدخالت ملحوظة لأل .األول

  .لتزاماالأو  صلالثالث مدخالت غري ملحوظة لألاملستوى الثالث: تعترب مدخالت املستوى  -
  تدين قيمة املوجودات املالية:

لناحية ، اخلسائرأو  رباحما عدا تلك اليت هي على أساس القيمة العادلة من خالل األ، يتم تقييم املوجودات املالية، وضع مايلبيان يف تاريخ كل 
ي يكون هنالك تدين. يف قيمتها وجود مؤشـــرات تدين إجراء أكثر بعد  أو نتيجة حصـــول حدث، يف قيمة املوجودات املالية عند وجود دليل حســـّ

  .إن التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لالستثمار قد تأثرت، القيد األويل للموجودات
ة والقيمة احلالية رتية للموجودات املاليإن خســائر تدين قيمة موجودات مســـجلة على أســاس الكلفة املطفأة حتدد مبا يســـاوي الفرق بني القيمة الدف

اخلســــــائر وختفض القيمة و أ رباحتقيد اخلســـــائر يف األ. للتدفقات النقدية املســـــتقبلية املقدرة احملســـــومة على أســــــاس نســـــبة الفائدة الفعلية األصــــــلية
س خســارة تدين القيمة يتم عكيف فرتة الحقة، ، حصــل اخنفاض يف خســارة تدين القيمة. الدفرتية للموجودات لتســاوي قيمتها االســرتدادية املقدرة

اخلســائر ضــمن حدود أن القيمة الدفرتية لالســتثمار بتاريخ عكس خســارة تدين القيمة ال تزيد عما كان ميكن أو  رباحمن خالل األ املقيدة ســابقاً 
    .أن تبلغه الكلفة املطفأة فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين القيمة
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 مللكيةافإن اخلسـائر املرتاكمة املسجلة سابقاً ضمن حقوق ، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخريف أوراق مالية بالنسـبة لالسـتثمارات 
تثمارات يف أوراق مستمر ملدة طويلة يف القيمة العادلة لالس ائر تدين القيمة مثبتة حبصـول تديناخلسـائر عندما تكون خسـأو  رباحيتم قيدها يف األ

الحقة  ،بشــــــكل مســــــامهات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــــــامل اآلخرإن أي زيادة يف القيمة العادلة لالســــــتثمارات يف أوراق مالية . مالية
القيمة العادلة من بوإن أي زيادة يف القيمة العادلة لالســـتثمارات يف أوراق مالية . اخلســـائرأو  رباحال تقيد يف األ، يف القيمة حلصـــول خســـارة تدين

ليل موضوعي يف حال وجود دإال  امللكيةبيان حقوق تقيد يف ، يف القيمة الحقة حلصول خسارة تدين، بشكل ديون خالل الدخل الشامل اآلخر
الدخل و يان الدخل بإىل  امللكيةاخلســـــــــــائر املثبتة ضـــــــــــمن حقوق أو  رباححيث يتم عندها حتويل األ، ثبات خســـــــــــارة التدين يف القيمةإإلغاء على 

  .اآلخر الشامل
  املوجودات الثابتة:  -هـ 

ــــــزيل االستهالكات املرتاكمة باللريات السوريةالتارخيية على أساس سعر التكلفة ، إظهار املوجودات الثابتة جرى مؤونة التدين يف القيمة إن و  بعد تنـ
  .وجدت

ألعمار اإلنتاجية بطريقة القســـط الثابت على مدى ا، رأمساليةرض والدفعات املســـبقة على نفقات باســـتثناء األ، جيري اســـتهالك املوجودات الثابتة
  باعتماد املعدالت السنوية التالية:

        %    
  ٢  مباينأراضي و     
  ١٠  حتسينات على املباين    
  ١٥  ووسائل النقل أثاثو  معدات    
  ١٠  أجهزة احلاسب اآليل    

تم قيد الربح واخلســـــارة يف ي .القيمة الدفرتية لألصـــــلو  الفرق بني عائدات التفرغمن املوجودات الثابتة أصـــــل اخلســـــارة من التفرغ عن أو  ميثل الربح
   بيان الدخل.
اية كل   .ستهالك وطول مدة اخلدمة املقدرة ويتم تسجيل أي تغري يف التقديرات بأثر مستقبليعام يتم مراجعة طريقة احتساب اإل يف 

  املوجودات الثابتة غري املادية:  -و
ـــــــــــــــــزيل اإلطفاء املرتاكم باللريات الســــوريةالتارخيية  الثابتة غري املادية على أســــاس ســــعر التكلفةتظهر املوجودات  مؤونة التدين يف القيمة إن و  بعد تنـ

  .وجدت
يف  أي تدنٍ  جيلم تسيتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ البيانات املالية ويت، لموجودات الثابتة غري املادية اليت عمرها الزمين غري حمددل بالنسبة

  بيان الدخل.قيمتها يف 
  طفاء املوجودات الثابتة غري املادية على مدى األعمار االنتاجية كما يلي:إ جيري

  )%٢٠سنوات ( ٥  برامج املعلوماتية    

  :اليت تظهر بالكلفةاملوجودات واملطلوبات   -ز

لتدين يف قائمة تقدير أي تدين يف قيمتها ويتم قيد خسارة ا تدوري لغاياتقوم اإلدارة مبراجعة املوجودات واملطلوبات اليت تظهر بالكلفة بشكل 
  الدخل للسنة.
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  االخنفاض يف قيمة املوجودات الثابتة املادية وغري املادية:  -ح
تلك  بأني مؤشــــــر أ جدكان يو إذا   صــــــوله املادية وغري املادية لتحديد فيمااملصــــــرف مبراجعة القيم الدفرتية أليقوم ، بيان وضــــــع مايليف تاريخ كل 

ا خســارة تدينأصــول قد األ ن إقيمة (لتحديد مدى خســارة تدين الصــل ســرتدادية لأليتم تقدير القيمة اإل، ن وجد هكذا مؤشــرإ. يف قيمتها صــا
  وجدت)
يتم حســـــــم ، تعماليةســـــــالقيمة اإلعند حتديد . لفة البيع والقيمة اإلســـــــتعماليةســـــــرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة ناقص كاإل القيمة

ة للنقد قيمتها احلالية باســـــتعمال نســـــبة حســـــم قبل الضـــــريبة تعكس تقديرات الســـــوق احلالية للقيمة الزمنيإىل  التدفقات النقدية املســـــتقبلية املقدرة
  .الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبليةصل واملخاطر املالزمة لأل

تقيد خسارة  .رتداديةسلتوازي القيمة اإلصل القيمة الدفرتية لألإنقاص  يتم، أقـــــــــــــــل من قيمته الدفرتيةصل سرتدادية لألدير القيمـــــــــــــــة اإلكان تق  إذا
ـــــــــــــــي القيمة  خســارة تدين ويف هذه احلالة تعامل، التقييمإعادة  املختص مســجل دفرتياً بقيمةصــل كان األإال إذا  ، اخلســائرأو  رباحيف األحاًال  تدنـ

  .التقييمإعادة  القيمة كتخفيض لوفر
لكن ، رتداديةســــالتقدير املعّدل لقيمتها اإلإىل  أن تصــــلإىل  صــــليتم زيادة القيمة الدفرتية لأل، الحقاً  ن خســــارة تدين القيمة انعكســــتأحال  يف

يف ســــــــنوات صــــــــل مة لألمل يتم قيد خســــــــارة تدين قين حتدد فيما لو أن القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن أحبيث 
ويف هذه ، التقييمة إعاد املختص مسجل دفرتياً بقيمةصل كان األإال إذا  ، اخلسائرأو  رباحيف األحاالً  يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة. سابقة

  .التقييمإعادة  احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر

  املؤونات:  -ط
احملتمل تســـديد  ومن، اســـتنتاجي) ناتج عن حدث حصـــل يف املاضـــيأو  حايل على املصـــرف (قانوين التزاميتم تكوين املؤونة عندما يكون هنالك 

الوضـــــع بيان املايل بتاريخ  لتزاممتثل املؤونة املكونة أفضـــــل تقدير للمبلغ املتوجب لتســـــديد اال .بشـــــكل موثوق به لتزاموميكن تقدير مبلغ اال لتزاماال
ذا اال، املايل نقدية املرتقبة لتســـــــــــديد التدفقات الإىل  عندما حتدد املؤونة باالســـــــــــتناد .لتزاممع األخذ بعني االعتبار املخاطر وعدم اليقني احمليطني 
  .فإن قيمتها الدفرتية متثل القيمة احلالية هلذه التدفقات النقدية، لتزاماال

اية اخلدمة:اشرتاكات مؤسسة التأمينات اإلجتماع  -ي   ية وتعويض 
 .املؤســـســـةىل إ يســـدد بشـــكل منتظم التأمينات عن موظفيهو  إن املصـــرف مســـجل يف مؤســـســـة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية الســـورية

اية اخلدمة ة ســـــــســــــن مؤ املوظفون على هذا التعويض م بالتايل ســــــوف حيصـــــــلو  متثل هذه املســــــامهات اتفاق املصـــــــرف مع موظفيه حول تعويض 
اية اخلدمةالتزامليس على املصرف أية  .التأمينات االجتماعية   .ات أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض 

  حتقق املصروف:و  يراداالعرتاف باإل  -ك
فوائد على ونســــــبة الفائدة املطبقة باســــــتثناء الصــــــل األإىل  ات ومصــــــاريف الفوائد على أســــــاس االســــــتحقاق الزمين باإلســــــتنادإيراداالعرتاف ب يتم

ات الناجتة عن يراديتم االعرتاف باإل .ات الفوائد عند حتققها الفعليإيرادســـــــــــــــاس النقـدي حبيـث يتم قيد التســـــــــــــــليفـات الظـاهرة على األو  القروض
  .الغ العائدة هلايصبح للمصرف احلق باستالم املبمن االستثمارات عندما رباح نصبة األأتتحقق  .اخلدمات املصرفية عند حتققها مبوجب العقود

  التسليفات:و  القروض  -ل
تظهر القروض  .شــــــطقابلة للتحديد وغري مدرجة يف ســــــوق مايل ناأو  والتســــــليفات هي موجودات مالية غري مشــــــتقة ذات دفعات ثابتة القروض

لرديئة تسجل الديون ا. نطبقحيث ي عةئتمانية املتوقسائر االاخلبعد تنــــــــــــــزيل الفائدة غري احملققة وبعد مؤونة  عّدلةساس الكلفة املوالتسليفات على أ
اوك واحتمال بعدم حتصيل قيمتها األساس النقدي وذلك لوجود شكواملشكوك بتحصيلها على األ   .صلية و/أو فائد
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  كفاالت مالية:  -م
عجز عن  اً نمعيّ  اً دفعات حمددة لتعويض احلامل عن خســـــــــــــارة ترتبت ألن مدينإجراء ن عقود الكفاالت املالية هي عقود توجب على املصـــــــــــــرف إ

ود ضمان عق، كتب اعتماد،  شـكال قانونية للمقاضـاة (كفاالتأن تأخذ عدة أميكن هلذه العقود . داة دينأدفعة مسـتحقة مبوجب شـروط إجراء 
  .ائتماين)

 عّدلةملوالحقاً ُحتمل يف الدفاتر على أســـــــاس القيمة األعلى ما بني هذه القيمة ا، تُقّيد مطلوبات الكفاالت املالية أولياً على أســـــــاس قيمتها العادلة
لتســــــــوية (يف ا ُتدرج الكفاالت املالية ضـــــــمن حســـــــابات. دفعة من جراء الكفالة)إجراء والقيمة احلالية للدفعة املتوقعة (عندما يصـــــــبح من احملتمل 

  .املوجودات) ويف املطلوبات

  سهم: التوزيعات النقدية لأل  -ن
ــــــــويتم ت التزامالعادية ك سهماأل عنرباح بتوزيعات األيتم االعرتاف  كما يتم   .زيلها من حقوق امللكية عند املوافقة عليها من قبل مسامهي املصرفنـ

   .بيان الوضع املايلاملوافق عليها بعد تاريخ رباح عن توزيعات األ فصاحاإل

  املشتقات املالية وحماسبة التحوط:  -س
ن واملخاطر االئتمانية متضــــــــمنةً  تلك الناشــــــــئة ع، جنبيةالعمالت األ، الفائدةأســــــــعار  خماطر دارةيقوم املصــــــــرف باســــــــتخدام املشــــــــتقات املالية إل

   .العمليات املتوقعة املستقبلية
طبيعة املخاطر املتحوط ، وتتضـــمن عملية التوثيق، داة التحوطالعالقة بني البند املتحوط له وأ بتوثيقالقة التحوط يقوم املصـــرف عنشـــاء يف بداية إ

  .هداف واسرتاتيجيات التحوطأو  ،هلا
ط لبند املتحو ن تكون عالية الفعالية يف تعويض خماطر اأداة التحوط يتوقع هلا أن أكد من لتحوط يتم قياس عالقة التحوط للتأكـذلـك عند بداية ا

  .تم قياس فعالية التحوط بشكل ربعيوي، له
اليت حددت هلا  لســـنةابالتدفقات النقدية املتعلقة باملخاطر املتحوط هلا خالل أو  كان التغري يف القيمة العادلةإذا   يتم اعتبار التحوط عايل الفعالية

  .)%١٢٥-%٨٠باملدى ( ن يعمل على تعويض اخلسارة يف البند املتحوط له أداة التحوط من املتوقع أ
حتقق إذا  ) يقوم املصــــــــــــرف بقياس فيماForecast Transactionيف احلاالت اليت يكون البند املتحوط له عبارة عن عملية مســــــــــــتقبلية متوقعة (

 .احلدث مستقبالً عايل االحتمالية
 كما يلي:ويتم تصنيف التحوط  ، غراض حماسبة التحوط تظهر املشتقات املالية بالقيمة العادلةأل

  : ) Hedge ValueFair( العادلةالتحوط للقيمة 
بيان الدخل اة التحوط يف ديتم االعرتاف بالتغري يف القيمة العادلة أل .هو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املصـــــــرف

  .م خسارةأرحباً كان 
ه ويعرتف بالتغري يف تعـدل بـه القيمـة الدفرتية للبند املتحوط ل، املخـاطر املتحوط هلـاإىل  والـذي يعزىأمـا التغري يف القيمـة العـادلـة للبنـد املتحوط لـه 

  بيان الدخل.
  : )Cash Flow Hedge( النقدية للتدفقاتالتحوط 

  .احلالية واملتوقعة ( عملية مستقبلية متوقعة ) ملصرفهو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات ا
عال من أداة التحوط اخلســـــــارة املتعلق باجلزء الفأو  عندما تتحقق شـــــــروط حماســـــــبة التحوط على حتوط التدفقات النقدية فإنه يتم االعرتاف بالربح

ا  الســنةيف بيان الدخل ويتم حتويله ل امللكيةمباشــرة ضــمن حقوق  له أما اجلزء غري الفعال فيتم تســجي بيان الدخل.التحوط على إجراء اليت يؤثر 
   بيان الدخل.يف 
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  لصايف االستثمار يف وحدات أجنبية: التحوط
 .أجنبيةهو التحوط ملخاطر التغريات يف قيمة صايف االستثمار يف وحدات 

عال من أداة التحوط اخلســـــــارة املتعلق باجلزء الفأو  بالربحعندما تتحقق شـــــــروط حماســـــــبة التحوط على حتوط التدفقات النقدية فإنه يتم االعرتاف 
  بيان الدخل.يله يف أما اجلزء غري الفعال فيتم تسج .عند بيع االستثمار يف وحدات أجنبيةبيان الدخل ويتم حتويله ل امللكيةمباشرة ضمن حقوق 

  :عباءات واأليراداإل حتقق  -ع
ســليفات املصــنفة باســتثناء القروض والت، والنســبة املطبقةصــل مع األخذ باحلســبان رصــيد األ، االســتحقاقعباء الفوائد على أســاس وأ اتإيراد تقيد

ا فقط عند حتقق اسرتدادهاو  دون العادية ومشكوك بتحصيلها طفاء احلسومات اء الفوائد إات وأعبإيرادتتضمن  .الرديئة اليت يتم االعرتاف بعائدا
  .والعالوات

ـــــى موجودات ماليةات وأعباء إيراد إن ثل العموالت مطلوبات مالية (مأو  الرسوم والعموالت اليت تشكل جزءاً أساسياً من نسبة الفائدة الفعلية علـ
  .ات وأعباء الفوائدإيراددراجها ضمن إ والرسوم املكتسبة على القروض) يتم

  .ات الرسوم والعموالت األخرى عند تنفيذ اخلدمات املعنيةإيراد تقيد
  ما يلي:بيان الدخل ات وأعباء الفوائد الظاهرة يف إيرادتتضمن 

  .فوائد على موجودات ومطلوبات مالية بالكلفة املطفأة -

 .بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخروراق مالية فوائد على استثمارات يف أ -

ا عندم، مبا فيها عدم فعالية التحوط، التغريات يف القيمة العادلة ملشــــــــتقات مقبولة - ا تكون خماطر نســــــــبة والبنود املتحّوط هلا املتعلقة 
  .الفائدة هي املخاطر املتحّوط هلا

 حمفظةلى ات الفوائد عإيرادو  اخلســــــــائرأو  رباحات الفوائد على املوجودات املالية احملددة على أســــــــاس القيمة العادلة من خالل األإيراد ظهارإ يتم
  الدخل.بيان املتاجرة بشكل منفصل ضمن 

ا اخلســــــــائر غري تلك احملتفأو  رباحســــــــاس القيمة العادلة من خالل األاملوجودات املالية احملددة على أ خرى منات األيرادصــــــــايف اإل تتضــــــــمن ظ 
  :للمتاجرة ما يلي

  .رباحنصبة األات أإيراد  -
  ./ خسائر حمققة وغري حمققةأرباح   -
  .فروقات الصرف  -
لعادلة من خالل الدخل بالقيمة اوراق املالية على األرباح يتم قيد أنصــــبة األ .احلق باســــتالم الدفعة عند نشــــوءرباح نصــــبة األأ إيرادب االعرتاف يتم

  .خرىات األيرادضمن اإل الشامل اآلخر

  :حسابات ائتمانية  -ف
هذه  تنعكس، عليه ناءً ب .صحاب احلساباتأإىل  مجيع احلسابات االئتمانية على أسس غري تقديرية وتنتمي املخاطر واملكافآت ذات الصلة تعقد

  .احلسابات خارج بيان الوضع املايل
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  :رباححصة السهم من األ  -ص
م احتســاب يت .ســهمه العاديةاملخفضــة بالنســبة ألرباح ســاســية وحصــة الســهم من األاألرباح يعرض املصــرف معلومات حول حصــة الســهم من األ

وزون لعدد مصـــــرف على املعدل املســـــهم العادية للاخلســـــارة للفرتة العائد حلملة األأو  صـــــايف الربحســـــاســـــية بتقســـــيم األرباح حصـــــة الســـــهم من األ
سهم العادية األ العائد حلملةاخلسارة أو  املخفضة عرب تعديل الربحرباح يتم احتسـاب حصـة السهم من األ .السـنةسـهم العادية املتداولة خالل األ

  .حسبما ينطبق، سهم العاديةثريات التخفيضات احملتملة على األميع تأجبسهم العادية املتداولة املوزون لعدد األ واملعدل

  :الدخل ضريبة  -ق
  .متثل مصاريف الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة

من صــــــايف  % ٢٥الضــــــريبة مبعدل والذي حدد ، ٢٠٠١نيســــــان  ١٦تاريخ  ٢٨حيتســــــب املصــــــرف مؤونة ضــــــريبة الدخل وفقاً ألحكام القانون 
  .من قيمة الضريبة %.١٠مبعدل  املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمارإىل  باإلضافة، اخلاضعة للضريبةرباح األ

اجلائز افة املبالغ غري بسـبب اسـتبعاد املبالغ غري اخلاضـعة للضريبة وإضبيان الدخل الصـافية الواردة يف رباح اخلاضـعة للضـريبة عن األرباح ختتلف األ
  .تنـزيلها من الوعاء الضرييب

لوبات يف البيانات املالية املطأو  اســـرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجوداتأو  إن الضـــرائب املؤجلة هي الضـــرائب املتوقع دفعها
 لتزامبيقها عند تســوية االللنســب الضــريبية اليت يتوقع تطوحتتســب الضــرائب املؤجلة وفقاً  .والقيمة اليت يتم احتســاب الربح الضــرييب على أســاســها

  .حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلةأو  الضرييب
بينما يتم  .يتم االعرتاف باملطلوبات الضــريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت ســينتج عنها مبالغ ســوف تدخل يف احتســاب الربح الضــرييب مســـتقبالً 

  .بية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبًال عند احتساب الربح الضرييباالعرتاف باملوجودات الضري
وجودات مليتم مراجعة رصـــيد املوجودات الضـــريبية املؤجلة يف تاريخ البيانات املالية ويتم ختفيضـــها يف حالة توقع عدم امكانية االســـتفادة من تلك ا

  .كلياً أو   الضريبية جزئياً 
نون احيتســـــب املصـــــرف مؤونة ضـــــريبة ريع رؤوس األموال املتداولة على إيرادات املصـــــرف املتحققة خارج أراضـــــي اجلمهورية العربية الســـــورية وفقاً لق

، والذي حدد الضـــــريبة مبعدل ٢٠١٩نيســـــان  ٢٩الصـــــادر عن وزارة املالية بتاريخ  ١٢٣٨/٣والقرار رقم  ٢٠٠٣/ لعام ٢٤ضـــــريبة الدخل رقم /
من قيمة الضــريبة ورســم اإلدارة احمللية مبعدل  %١٠املســامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل إىل  ن إمجايل اإليرادات يف اخلارج باإلضــافةم %٧,٥
  .٢٠١٩كانون الثاين   ١من قيمة الضريبة ابتداًء من  %١٠
 :يوازي النقدوما  النقد   -ر

ا األصــلية ثالثة أهو النقد واألرصــدة النقدية اليت تســتحق خالل مدة ثالثة أشــهر  صــدة لدى بنوك وتتضــمن: النقد واألر ، شــهر فأقل)(اســتحقاقا
ا (استحقاقاثة أشهر ثال وتنــــــــــــــــزل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية اليت تستحق خالل مدة، مركزية واألرصـدة لدى البنوك واملؤسـسـات املصرفية

  .شهر فأقل) واألرصدة املقيدة السحباألصلية ثالثة أ

  معلومات القطاعات:   -ش
لك خدمات خاضــــــــــــــعة ملخاطر وعوائد ختتلف عن تأو  قطاع العمل ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات اليت تشــــــــــــــرتك معاً يف تقدمي منتجات

 .املتعلقة بقطاعات أعمال أخرى
قة بقطاعات ية حمددة خاضــــــــعة ملخاطر وعوائد ختتلف عن تلك املتعلاقتصــــــــادخدمات يف بيئة أو  تقدمي منتجاتالقطاع اجلغرايف الذي يرتبط يف 

     .ية أخرىاقتصادتعمل يف بيئات 
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  أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات  -٤

ري املتوفرة املصرف أن تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة بالقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات غ إدارةعلى ، يف سياق تطبيق السياسات احملاسبية
ا على عامل اخلربة وعلى عوامل أخرى تعترب ذات صلة .من مصادر أخرى تلف النتائج الفعلية وقد خت .تعتمد هذه التقديرات واالفرتاضات املتعلقة 

  .عن هذه التقديرات واالفرتاضات
ية اليت حيصل فيها تعديل التقدير املال السنةالقيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف إجراء يتم  .تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات بشكل دوري

 والسنواتحلالية ا السنةكانت املراجعة تؤثر على إذا   الحقةوسنوات املراجعة  سنةيف أو ، السنةكانت هذه املراجعة تؤثر حصرياً على هذه إذا   وذلك
   .حقةاللا

  المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
ا واليت هلا التأثري األ مصرففيما يلي التقديرات الرئيسية اليت استخدمتها اإلدارة يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية لل كثر أمهية على املبالغ املعرتف 

  :املاليةيف القوائم 
  وسناريوهات النظرة املستقبلية لكل من أنواع املنتجات/ السوق وحتديد املعلومات املستقبلية ذات الصلة بكل سيناريحتديد العدد والوزن النسيب ل

ستقبلية ملختلف ملافرتاضات احلركة اإىل  معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند صرفعند قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة، يستخدم امل
  دية وكيف تأثر هذه احملركات على بعضها البعض.احملركات االقتصا
 راحتمالية التعث

التعثر عن السداد على مدى  احتمالية التعثر تقديراً الحتماليةنية املتوقعة. وتعترب تشكل احتمالية التعثر مدخًال رئيسياً يف قياس اخلسائر االئتما
  مل احتساب البيانات التارخيية واالفرتاضات والتوقعات املتعلقة بالظروف املستقبلية.فرتة زمنية معينة، واليت تش
  اخلسارة بافرتاض التعثر

النقدية التعاقدية املستحقة وتلك  الفرق بني التدفقاتإىل  ستندت يالناجتة عن التعثر يف السداد. وهتعترب اخلسائر بافرتاض التعثر تقدير للخسارة 
  املمول حتصيلها، مع األخذ يف االعتبار التدفقات النقدية يف الضمانات اإلضافية والتعديالت االئتمانية املتكاملة.اليت يتوقع 

  قياس القيمة العادلة وإجراءات التقييم
ة. ويف حال عدم وجود حظبيانات السوق املتاحة القابلة للمال صرفعند تقدير القيمة العادلة للموجودات ااملالية واملطلوبات املالية يستخدم امل

  التقييمات باالستعانة بنماذج تقييم مناسبة لتحيد القيمة العادلة لألدوات املالية. صرفمدخالت املستوى األول، جيري امل

 حتديد القيم العادلة

 .)د(٢ يضاحمذكور يف اإلتقنيات تقييم كما هو ن حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا سعر سوق ميكن حلظه يتطلب استعمال إ
تتطلب درجات متفاوتة و ، فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضوعية، سعارها قليلة الشفافيةالية املتداولة بشكل غري متكرر وأدوات املوبالنسبة لأل

  .األداة املعنيةخرى تؤثر على أوخماطر ، افرتاضات تسعري، كيدةعوامل سوق غري أ، الرتكيز، من األحكام تعتمد على السيولة

 تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة
ا اجلمهورية العربية الســـــــــــــورية ال توجد ، دارةاد اإلباعتق .بتقدير القيمة االســـــــــــــرتدادية لألصـــــــــــــول دارةقامت اإل، يف ظل الظروف الراهنة اليت متر 

  .إضافية تدينمؤشرات لتكوين مؤونات 
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 مبدأ االستمرارية
للتقارير  دويلعيار الاملعلى االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستمرارية وذلك حسب متطلبات  املصرفبتقييم مدى قدرة  دارةقامت اإل

ر رار اليت متأنه وبالرغم من حالة عدم االستق دارةتعتقد اإل .بتقييمها على جمموعة من املؤشرات املالية والتشغيلية دارةاعتمدت اإل .١رقم املالية 
بناًء  .تقبلي املنظورميتلك املوارد الكافية لالستمرار بالعمل يف املدى املس صرففإن امل، ا اجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية

  .عليه فقد مت إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية
  

   ةمركزيبنوك أرصدة لدى و  نقد  -٥

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

      ١,٤٩٥,٩٤٤,٢٥٥        ١,٩٦٤,٨٥٩,٣٣٤        ٣,١٥٣,٦٧١,٧٤٦    نقد يف اخلزينة
  أرصدة لدى بنوك مركزية:

      ١١,٦٥٩,٨٢٥,٠١٩        ١٧,٦٤٥,٩٥١,٥٥٢        ٢٢,٥٩٦,١٨٠,٣٢٩    حسابات جارية وحتت الطلب  
    -          ١,٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠        ٢,٦٤٨,٤٩٣,٨١٦    ودائع ألجل  
    ١,٤٣٣,٤٥٣,٩٣٢        ٢,٤٦٤,٦٦٣,٩٨١        ٣,٠٦٦,٩٩٤,٥٣٠    احتياطي نقدي إلزامي  

        ١٤,٥٨٩,٢٢٣,٢٠٦        ٢٣,٣٨٣,٤٧٤,٨٦٧        ٣١,٤٦٥,٣٤٠,٤٢١    
  )    ١٩٧,٣٨٨(  )  ١٦,٦٦٧,٣٥٩(  )  ٦٨,٢٦٠,٣٨٦(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

        ١٤,٥٨٩,٠٢٥,٨١٨        ٢٣,٣٦٦,٨٠٧,٥٠٨        ٣١,٣٩٧,٠٨٠,٠٣٥    

من متوسط  %٥إىل  / الذي حدد مبوجبه نسبة االحتياطي اإللزامي على الودائع٥٩٣٨قرار رئيس جملس الوزاراء رقم / ٢٠١١أيار  ٢صدر بتاريخ 
رية و ع العمالء ملغيًا القرارات السابقة اليت تتطلب القوانني والتشريعات املصرفية من املصارف أن حتتفظ باحتياطي نقدي الزامي لدى مصرف سودائ

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

  إن هذا االحتياطي إلزامي واليتم استعماله خالل أنشطة البنك التشغيلية.
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  خالل السنة:أرصدة لدى بنوك مركزية فيما يلي احلركة على 
 

    ٢٠١٩كانون األول   ٣١في كما         
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

      ٢١,٤١٨,٦١٥,٥٣٣        -          -        ٢١,٤١٨,٦١٥,٥٣٣    الرصيد كما يف بداية السنة
  عن التغري يف ةزيادة ناجت

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

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

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

      ١٣,٠٩٣,٢٧٨,٩٥١        -          -        ١٣,٠٩٣,٢٧٨,٩٥١    الرصيد كما يف بداية السنة
  ناجتة عن التغري يف زيادة

      ٧,١٧٧,٢٢٣,٠١٤        -          -          ٧,١٧٧,٢٢٣,٠١٤    أرصدة لدى بنوك مركزية  
      ١,٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠        -          -          ١,٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠    اجلديدة خالل السنة األرصدة
  )  ١٥٩,٨٨٦,٤٣٢(      -          -      )  ١٥٩,٨٨٦,٤٣٢(  املسددة خالل السنة األرصدة

اية السنة     ٢١,٤١٨,٦١٥,٥٣٣        -          -      ٢١,٤١٨,٦١٥,٥٣٣    الرصيد كما يف 

  االئتمانية املتوقعة خالل السنة:فيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة 
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١في  كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

      ١٦,٦٦٧,٣٥٩        -          -          ١٦,٦٦٧,٣٥٩    الرصيد كما يف بداية السنة
  عن التغري يف ةزيادة ناجت

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

اية السنة     ٦٨,٢٦٠,٣٨٦        -          -          ٦٨,٢٦٠,٣٨٦    الرصيد كما يف 
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    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١في كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

    -          -          -          -      الرصيد كما يف بداية السنة
      ١٩٧,٣٨٨        -          -          ١٩٧,٣٨٨    )٩(أثر التطبيق األويل للمعيار رقم 

  ناجتة عن التغري يف زيادة
      ٧٧٥,١٦٧        -          -          ٧٧٥,١٦٧    لدى بنوك مركزيةأرصدة   
      ١٥,٧٢٣,٣٦٣        -          -          ١٥,٧٢٣,٣٦٣    اجلديدة خالل السنة األرصدة
  )    ٢٨,٥٥٩(      -          -      )    ٢٨,٥٥٩(  املسددة خالل السنة األرصدة

اية السنة     ١٦,٦٦٧,٣٥٩        -          -         ١٦,٦٦٧,٣٥٩    الرصيد كما يف 
  
  أرصدة لدى مصارف   -٦

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في       
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٢,٦٨٦,٠٨١,٩٧٨        ٤٢١,١٨٧,٩٥٦        ٢,٢٦٤,٨٩٤,٠٢٢    حسابات جارية وحتت الطلب
    ٣,٥٦٦,٤٨٠,٠٠٠        ٣,٥٦٦,٤٨٠,٠٠٠        -      أشهر ٣ودائع استحقاقها األصلي أقل من 

  )  ١٤٠,٤٨٨,٥٣٧(  )  ١٣٦,٥٨٨,٥٥٢(  )  ٣,٨٩٩,٩٨٥(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

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

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

    ٢,٢١١,٣٧٣,٣٧٧        ١,٨٧٨,٤٠١,٨٢٤        ٣٣٢,٩٧١,٥٥٣    حسابات جارية وحتت الطلب
  )    ٥١٤,٥٩٦(  )    ٤٧٨,٦٩٨(  )    ٣٥,٨٩٨(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

      ٢,٢١٠,٨٥٨,٧٨١        ١,٨٧٧,٩٢٣,١٢٦        ٣٣٢,٩٣٥,٦٥٥    
   



 

- ٣٣ - 

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

    ٣,٩٧٢,٥٤١,٥٥٤        ٢,٧٦١,٩٠٣,٥٠٨        ١,٢١٠,٦٣٨,٠٤٦    حسابات جارية وحتت الطلب
    ٧٨,٠١٩,٥٠٠        ٧٨,٠١٩,٥٠٠        -      تأمينات االعتمادات املستندية
  )    ٨٥٦,٧٤٤(  )    ٦٨٧,٦١٧(  )    ١٦٩,١٢٧(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

      ٤,٠٤٩,٧٠٤,٣١٠        ٢,٨٣٩,٢٣٥,٣٩١        ١,٢١٠,٤٦٨,٩١٩    

 ٣٥٩,٦٦٧,٠٤٢(مقابل  ٢٠١٩ كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ٢,٥٧٧,٠٣٨,٠٦٩صارف اليت ال تتقاضى فوائد مبلغ بلغت األرصدة لدى امل
  ). ٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف 

  
  السنة:فيما يلي احلركة على أرصدة لدى املصارف خالل 

    ٢٠١٩كانون األول   ٣١في  كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

      ٢,٢١١,٣٧٣,٣٧٧        -          -          ٢,٢١١,٣٧٣,٣٧٧    الرصيد كما يف بداية السنة
    -          -          ١,٨٥١,٧٠٦,٨٧٩    )  ١,٨٥١,٧٠٦,٨٧٩(  ثانيةاملرحلة الإىل  ما مت حتويله

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

    ٣,٥٦٦,٤٨٠,٠٠٠        -          ٣,٥٦٦,٤٨٠,٠٠٠        -      اجلديدة خالل السنة رصدةاأل

اية السنة     ٦,٢٥٢,٥٦١,٩٧٨        -          ٠٢٣,٦٥٦,٣٨٢,٤        ٢,٥٩٦,١٧٩,٥٧٦    الرصيد كما يف 
  

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

    ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤        -          -          ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤    الرصيد كما يف بداية السنة
  ناجتة عن التغري يف زيادة

  )  ١,٧٦١,١٦٨,١٧٧(      -          -      )  ١,٧٦١,١٦٨,١٧٧(  لدى املصارفأرصدة   
  )  ٧٨,٠١٩,٥٠٠(      -          -      )  ٧٨,٠١٩,٥٠٠(  املسددة خالل السنة رصدةاأل

اية السنة     ٢,٢١١,٣٧٣,٣٧٧        -          -         ٢,٢١١,٣٧٣,٣٧٧    الرصيد كما يف 
   



 

- ٣٤ - 

  فيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة خالل السنة:
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١في  كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

      ٥١٤,٥٩٦        -          -          ٥١٤,٥٩٦    الرصيد كما يف بداية السنة
    -          -          ٤٧٨,٦١٥    )  ٤٧٨,٦١٥(  ثانيةاملرحلة الإىل  ا مت حتويلهم

  عن التغري يف ةزيادة ناجت
    ٦,٩١٢,٩٦٧        -          ٢,٨٧١,٢٦٥        ٤,٠٤١,٧٠٢    لدى املصارفأرصدة   
    ١٣٣,٠٦٠,٩٧٤        -          ١٣٣,٠٦٠,٩٧٤        -      اجلديدة خالل السنة األرصدة

اية      ١٤٠,٤٨٨,٥٣٧        -          ١٣٦,٤١٠,٨٥٤        ٣٤,٠٧٧,٦٨    السنةالرصيد كما يف 
  

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

    -          -          -          -      الرصيد كما يف بداية السنة
      ٨٥٦,٧٤٤        -          -          ٨٥٦,٧٤٤    )٩(أثر التطبيق األويل للمعيار رقم 

  عن التغري يف ناتج نقص
  )  ٣٤٠,٨٢١(      -          -      )  ٣٤٠,٨٢١(  أرصدة لدى املصارف  
  )    ١,٣٢٧(      -          -      )    ١,٣٢٧(  املسددة خالل السنة األرصدة

اية السنة       ٥١٤,٥٩٦        -          -         ٥١٤,٥٩٦    الرصيد كما يف 
   



 

- ٣٥ - 

 إيداعات لدى مصارف   -٧

  يتكون هذا البند مما يلي:
  

    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في         
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٧,٤٣٦,٩٠٠,٩٢٤        ٧,٤٣٦,٩٠٠,٩٢٤        -      أشهر) ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من 
    ٣٤٣,٢٦٢,٥٧٥        ٣٤٣,٢٦٢,٥٧٥        -      االعتمادات املستنديةتأمينات 

  )  ٤٩٨,٧٤٣,٥١٥(  )  ٤٩٨,٧٤٣,٥١٥(      -      خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

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

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

    ٨,٢٩٦,٨٠٥,٠٧٦        ٨,٢٩٦,٨٠٥,٠٧٦        -      أشهر) ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من 
  )  ١٩٤,٩٠٤٠٥,(  )  ١٩٤,٩٠٤٠٥,(      -      خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

        -        ٨,٢٤٥,٩٠٠,٨٨٢        ٨,٢٤٥,٩٠٠,٨٨٢    
  

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

    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢        ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢        -      أشهر) ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من 
  )  ٦٨٢,٧٠,١٧٠(  )  ٦٨٢,٧٠,١٧٠(      -      خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

        -        ٦٧٠,٧,٥٥٠,٥٣٤        ٦٧٠,٧,٥٥٠,٥٣٤    
    



 

- ٣٦ - 

  على إيداعات لدى املصارف خالل السنة:فيما يلي احلركة 
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١في  كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

      ٨,٢٩٦,٨٠٥,٠٧٦        -          -          ٨,٢٩٦,٨٠٥,٠٧٦    الرصيد كما يف بداية السنة
    -          -          ٧,٩٩١,٦٠٥,٠٧١    )  ٧,٩٩١,٦٠٥,٠٧١(  لثانيةاملرحلة اإىل  حتويلهما مت 

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

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

    ٧,٧٨٠,١٦٣,٤٩٩        -          ٧,١٧٥,٣٠٠,٩١٩          ٨٠٦٠٤,٨٦٢,٥    اية السنةالرصيد كما يف 
  

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

    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢        -          -          ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    الرصيد كما يف بداية السنة
  ناجتة عن التغري يف زيادة

      ٢٢,٠٩٩,٧٢٤        -          -          ٢٢,٠٩٩,٧٢٤    إيداعات لدى املصارف  
      ٦٥٤,٠٠٠,٠٠٠        -          -          ٦٥٤,٠٠٠,٠٠٠    اجلديدة خالل السنة اإليداعات

اية السنة     ٨,٢٩٦,٨٠٥,٠٧٦        -          -         ٨,٢٩٦,٨٠٥,٠٧٦    الرصيد كما يف 
   



 

- ٣٧ - 

  فيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة خالل السنة:
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١في  كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

    ٥٠,٩٠٤,١٩٤        -          -          ٥٠,٩٠٤,١٩٤    الرصيد كما يف بداية السنة
    -          -          ٥٠,١٢٢,٦٣٧    )  ٥٠,١٢٢,٦٣٧(  ثانيةاملرحلة الإىل  ما مت حتويله
  عن التغري يف ةزيادة ناجت

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

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

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

    -          -          -          -      السنةالرصيد كما يف بداية 
    ٧٠,١٧٠,٦٨٢        -          -          ٧٠,١٧٠,٦٨٢    )٩(أثر التطبيق األويل للمعيار رقم 

  ناجتة عن التغري يف زيادة
  )  ١٩,٦٠٤,٥٧٠(      -          -      )  ١٩,٦٠٤,٥٧٠(  إيداعات لدى املصارف  

      ٠٨٢,٣٣٨        -          -          ٠٨٢,٣٣٨    اجلديدة خالل السنة اإليداعات

اية السنة     ٥٠,٩٠٤,١٩٤        -          -         ٥٠,٩٠٤,١٩٤    الرصيد كما يف 
    



 

- ٣٨ - 

  مباشرةالئتمانية اإلتسهيالت صافي ال  -٨

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

    الشركات الكبرى
    ١٢,١٣٥,٩٣٨       ١٣,٧٦٦,٥٥٥     ١٥,٦١٦,٢٦٩    كمبياالت (سندات حمسومة)  
      ٥٦٧,٤١٧,٥٦٩     ٥٤٧,٥٨٤,٥٣٧      ٥٢٢,٤٤٢,٨٤٠    حسابات جارية مدينة  
      ١٢,٣٦٠,٥٢٩,٩٢٩      ٢٤,٩١٦,٧١١,٠٢٢       ٣٠,٤٢٥,٥١٩,٥٩٣    قروض وسلف  
        ١٢,٩٤٠,٠٨٣,٤٣٦       ٢٥,٤٧٨,٠٦٢,١١٤       ٣٠,٩٦٣,٥٧٨,٧٠٢      

  األفراد والقروض العقارية
      ٤٥,٢٤٤,٧٢٤     ٦٢,٧١٨,٢٤٢       ٢١٣,٠٠٦,٠٧٧    حسابات جارية مدينة   
      ١٩,٦٢٨,٣٦٦      ١٥,٧٩٠,٦٧١       ٢٠,٦٤٠,٥٢٤    قروض وسلف  
        ٦٤,٨٧٣,٠٩٠       ٧٨,٥٠٨,٩١٣      ٢٣٣,٦٤٦,٦٠١      

  والمتوسطة الشركات الصغيرة
      ١٠٤,٤٣٦,٩٧٢      ١١٩,٨٨٥,٥٩٤      ١٣٧,٧٤٥,١٩٥    حسابات جارية مدينة  
      ٢١,٤٢٢,٨١٨       ١١,٣٦٢,٤٤٠       ٦,٠٥٤,٠٨١    قروض وسلف  
        ١٢٥,٨٥٩,٧٩٠      ١٣١,٢٤٨,٠٣٤      ١٤٣,٧٩٩,٢٧٦      
      ١٣,١٣٠,٨١٦,٣١٦     ٢٥,٦٨٧,٨١٩,٠٦١      ٣١,٣٤١,٠٢٤,٥٧٩    إجمالي التسهيالت االئتمانية المباشرة  
  )  ١,١٠٧,٣٩٧,٤٦٣( )  ١,٣٦٦,٣٧٧,٠٤٢( )  ١,١٩٨,٥٢٧,٤٢٨(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة  
  )  ٠٢٦,٧٩٣,٩٩٩( )  ٩٩٧,٠٥٠,١٧٧( )  ١,١٠٧,١٧٠,٧٩٥(  فوائد معلقة (حمفوظة)  

     ١١,٢٢٩,٤١٩,٥٩٣       ٢٣,٣٢٤,٣٩١,٨٤٢       ٢٩,٠٣٥,٣٢٦,٣٥٦    صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة
من إمجايل  %٧,١٢أي ما نسبته  ٢٠١٩كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٢,٢٣٢,٠٥٩,٦٥٠املباشرة غري املنتجة  بلغت التسهيالت االئتمانية

إمجايل التسهيالت من  %٧,٩٦أي ما نسبته  ٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٢,٠٤٥,١٧٩,٣٣٦مقابل (التسهيالت االئتمانية املباشرة 
  ).االئتمانية املباشرة

أي ما  ٢٠١٩كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١,١٢٤,٨٨٨,٨٥٥بلغت التسهيالت االئتمانية املباشرة غري املنتجة بعد تنـزيل الفوائد املعلقة 
أي ما نسبته  ٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١,٠٤٨,١٢٩,١٥٩مقابل (التسهيالت االئتمانية املباشرة من إمجايل  %٣,٧٢نسبته 
  ).التسهيالت االئتمانية املباشرةمن إمجايل  %٤,٢٥

لرية  ٨٢٣,٩٣١ومت حجز خمصصات هلا بقيمة  ٢٠١٩كانون األول   ٣١لرية سورية بتاريخ  ٤,٣٥٢,١٣٤بلغت التسهيالت غري املباشرة غري العاملة 
  .٢٠١٨كانون األول   ٣١و  .٢٠١٩كانون األول   ٣١سورية كما يف 

  .٢٠١٨كانون األول   ٣١و ٢٠١٩كانون االول   ٣١التوجد تسهيالت ائتمانية ممنوحة للحكومة والقطاع العام كما يف 



 

- ٣٩ - 

  السنة: فيما يلي احلركة على جممل أرصدة التسهيالت االئتمانية املباشرة خالل
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١في  كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

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

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

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

  )  ٩٧٧,١٨٦,٨٣(  )  ١٤,٧٢١,٩٥٧(  )    ٢٥(  )  ٦٢,٤٦٤,٨٥٧(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

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

    معّدلة)( ٢٠١٨األول  كانون  ٣١في كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          الثانيةالمرحلة           المرحلة األولى        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

  ١٣,١٣٠,٨١٦,٣١٦        ١,٨٩١,٧٧٦,٠١٤        ١,٧٤٨,٩٥٠,٧٥٠        ٩,٤٩٠,٠٨٩,٥٥٢    الرصيد كما يف بداية السنة
    -          -          ٢,٠١٧,٣٤٤,٣٥٨    )  ٢,٠١٧,٣٤٤,٣٥٨(   الثانية املرحلةإىل  ما مت حتويله

    -      )  ٨,١٩٥,٥٠٣(      ٨,١٩٥,٥٠٣        -      ةلثالثااملرحلة إىل  حتويلهما مت 
  يفعن التغري  ةناجت زيادة

    ٢,٠٧٩,٠١٨,٧٧٤        ١٦٤,٥١٠,١٧٦        ٣٢٧,٤٧٢,٣٤٩        ١,٥٨٧,٠٣٦,٢٤٩    أرصدة الزبائن  
    ١١,٨٤٥,١٤٠,٠١٥        -          ٢,٧١٩,١٧٦,٩٦٥        ٩,١٢٥,٩٦٣,٠٥٠    التسهيالت اجلديدة خالل السنة

  )  ١,٣٦٧,١٥٦,٠٤٤(  )  ٢,٩١١,٣٥١(  )  ٣٨٩,٨٩٩,١٠٠(  )  ٩٧٤,٣٤٥,٥٩٣(  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنة     ٢٥,٦٨٧,٨١٩,٠٦١        ٢,٠٤٥,١٧٩,٣٣٦        ٥٦,٤٣١,٢٤٠,٨٢      ٩٠٠,١٧,٢١١,٣٩٨    الرصيد كما يف 

  لرية سورية، فوائد حمفوظة بقيمة  ٥٩٠,٣٢١قضائية بقيمة لرية سورية تتكون من مصاريف  ٨٧,٧٢٥,٢٠٩إن الديون املعدومة بقيمة
  لرية سورية. ٦,٢٨٤,١٧٣لرية سورية، وعموالت وفوائد مت شطبها على حسابات دائنة صدفة مدينة بقيمة  ٨٠,٨٥٠,٧١٥
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  فيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة للتسهيالت املباشرة خالل السنة:
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١في  كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

    ١,٣٦٦,٣٧٧,٠٤٢    ١,٠٢٧,٠٤٢,١٥٣    ٣٢٤,١٠٢,٧٨٢    ١٥,٢٣٢,١٠٧    سنةالرصيد كما يف بداية ال
    -          -      )  ١٠,٠٥٧,٩٦٨(      ١٠,٠٥٧,٩٦٨   املرحلة األوىل إىل  ما مت حتويله
    -          ٤٠٥,٤٨٦    )  ٤٠٥,٤٨٦(      -      ةلثالثااملرحلة إىل  ما مت حتويله

  زيادة / (نقص) ناتج عن التغري يف
    ٦٩,٩٧٠,٧٩١        ١٠١,٨١٢,٠٤٢    )  ٣١,٨٣٤,٩٠٧(  )    ٦,٣٤٤(  خماطر اإلئتمان  
  )  ٦,٨٧٤,٤٩٤(  )  ٦,٨٧٤,٤٩٤(      -          -      ون املعدومةيالد

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

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

  )  ٦٨٩,٠٩٥,١(  )  ١٩,٠٩٤,٧١(      -      )    ٤٥٧(    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية ال     ١,١٩٨,٥٢٧,٤٢٨        ٩١٤,٩٨٠,١٢٤        ١٢٣,٩٦٦,٥٤٣        ١٥٩,٥٨٠,٧٦١    سنةالرصيد كما يف 
  

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

    ١,١٠٧,٣٩٧,٤٦٣        ١,٠٤٨,٧٦٣,٧٣٤        ٣٦,٦٦٩,١٨٢        ٢١,٩٦٤,٥٤٧    الرصيد كما يف بداية السنة
    -          -          ٥,٤٧٢,٧٩١    )  ٥,٤٧٢,٧٩١(  الثانيةاملرحلة إىل  ما مت حتويله
    -          ٩,٥٥٧,٨١٦    )  ٩,٥٥٧,٨١٦(      -      ةلثالثااملرحلة إىل  ما مت حتويله

    زيادة / (نقص) ناتج عن التغري يف
    ١٥٥,٥٨٥,٧٣٦    )  ٢٠,٤٧٠,٨٥٦(      ١٧٦,٠٥٦,٥٩٢        -      ئتمانخماطر اال  

    زيادة / (نقص) ناتج عن التغري يف
    ١٨,٧٨٩,٤٩٦      ١٠,٣٢٨,٧٩٤        ١١,٠٧٩,٤٧٠    )  ٢,٦١٨,٧٦٨(  أرصدة الزبائن  

    ١١١,٠١٩,٩٦٤        -          ١٠٧,٩٢٤,٨٧٦        ٣,٠٩٥,٠٨٨    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ٥,٢٧٧,٧٤٩(      -      )  ٣,٥٤٢,٢٧٠(  )  ١,٧٣٥,٤٧٩(  التسهيالت املسددة خالل السنة

  )  ٢١,١٣٧,٨٦٨(  )  ٢١,١٣٧,٣٣٥(  )    ٤٣(  )    ٤٩٠(    تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية السنةالرصيد كما      ١,٣٦٦,٣٧٧,٠٤٢        ١,٠٢٧,٠٤٢,١٥٣        ٣٢٤,١٠٢,٧٨٢        ١٥,٢٣٢,١٠٧    يف 



 

- ٤١ - 

 الفوائد المعلقة:
      كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١ كما في          
      معّدلة)( ٢٠١٨           ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          
      ٧٩٣,٩٩٩,٢٦٠      ٩٩٧,٠٥٠,١٧٧   الرصيد أول السنة  
      ٢١٦,٤٦٧,٨٦٦     ٢٣٤,٤٢١,٠٦٨   الفوائد املعلقة خالل السنة  
  )  ٣,٠٩٣,٠٤٥( ) ٣٧,٨٢٢,٤٨٩(  ينـزل الفوائد احملولة لإليرادات  
  )  ١٠,٣٢٣,٩٠٤( ) ٥,٦٢٧,٢٤٦(  فروق أسعار صرف  
      -     ) ٨٠,٨٥٠,٧١٥(  ينـزل الفوائد املعلقة اليت مت شطبها  
      ٩٩٧,٠٥٠,١٧٧     ١,١٠٧,١٧٠,٧٩٥   الرصيد آخر السنة  
 
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -٩

للدوالر األمريكي مت  %٥,٩٦٥إىل  %٢,٨١٤قام املصرف بشراء استثمارات من أسواق مالية خليجية، وسيادية لبنانية مبعدالت فائدة ترتاوح من 
  الدخل الشامل اآلخر استحقاقتها دون السنة، وهي تتكون مما يلي:تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    )معّدلة( ٢٠١٨          )معّدلة( ٢٠١٨           ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

   موجودات مالية متوفر هلا أسعار سوقية:

  ذوناتحتليل السندات واأل  
   ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢      ٤,٨٠٤,١٢٢,٧٢٨        ٥٠٠,٥٦٨,٣١٧    ذات عائد ثابت    
        ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢        ٤,٨٠٤,١٢٢,٧٢٨        ٥٠٠,٥٦٨,٣١٧    

دوالر أمريكي  ٦,٣٦٣,٦٨٩دوالر أمريكي وستة سندات سيادية بقيمة  ٣,٤٣١,٠٩٧ثالث سندات مالية بقيمة  ٢٠١٩استحقت خالل عام 
  لرية سورية. ١٧٧,١٠١,٠٢٨بقيمة  خنفاض املقابلة هلاقيمة االلرية سورية ومت عكس  ٤,٤٣٨,٤٨٠,٠٠٠بقيمة إمسية جمملة 

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

  وفق املواصفات التالية:
  املصدر: مصرف لبنان املركزي.

  .CCCدرجة التصنيف احلالية: 
  دورية الفائدة: نصف سنوية.

  %٦,١٥-٥,١٤٥معدالت الفائدة: 
  %٥,٩٦ -٤,٩١معدالت العائد: 

  . ٢٠٢٠حزيران  ١٩ولغاية  ٢٠١٩تشرين الثاين  ١٨استحقاقات السندات: يف الفرتة املمتدة من 
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  على الشكل التايل: ٢٠١٩كانون األول   ٣١بقيمتها العادلة كما يف  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراملالية تظهر املوجودات 
            سندات مؤسسات                  
      سندات حكومية          مالية ومصرفية ذات          سندات شركات ذات        
    المجموع          ذات عائد ثابت          عائد ثابت          عائد ثابت         
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

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

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

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

      ٥٠٠,٥٦٨,٣١٧        ١٠٩,٠٤٥,٨٣٢        -          ٣٩١,٥٢٢,٤٨٥    
  

  (معّدلة) على الشكل التايل: ٢٠١٨كانون األول   ٣١تظهر املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمتها العادلة كما يف 
            سندات مؤسسات                  
      سندات حكومية          مالية ومصرفية ذات          سندات شركات ذات        
    المجموع          ذات عائد ثابت          عائد ثابت          عائد ثابت         
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

   ٥,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠        ٣,٠٥٢,٠٠٠,٠٠٠        ١,٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠        ٦٥٤,٠٠٠,٠٠٠    القيمة االمسية للسندات واألذونات

    ١٢٤,١٢١,٥٧٠        ٣٦,٢٦٧,٥٧٠        ٢٥,٥٠٦,٠٠٠        ٦٢,٣٤٨,٠٠٠    العالوة

    ٥,١٣٨,١٢١,٥٧٠        ٣,٠٨٨,٢٦٧,٥٧٠        ١,٣٣٣,٥٠٦,٠٠٠        ٧١٦,٣٤٨,٠٠٠    القيمة الدفرتية للسندات واألذونات
  )    ١٠٠,٢٠٠,٣٧٤(  )  ٢٧,٧٦١,٧٨٢(  )  ٢٥,٠٢٣,١٣٥(  )  ٤٧,٤١٥,٤٥٧(  إطفاء العالوة

 )    ٢٣٣,٧٩٨,٤٦٨(  )  ١٥٤,٥٣٣,٦٦٨(  )  ٢٦,٣٣٤,٤٠٠(  )  ٥٢,٩٣٠,٤٠٠(  النقص يف القيمة العادلة

      ٤,٨٠٤,١٢٢,٧٢٨        ٢,٩٠٥,٩٧٢,١٢٠        ١,٢٨٢,١٤٨,٤٦٥        ٦١٦,٠٠٢,١٤٣    
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  معّدلة) على الشكل التايل:( ٢٠١٨كانون الثاين   ١تظهر املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمتها العادلة كما يف 
            سندات مؤسسات                  
      سندات حكومية          مالية ومصرفية ذات          سندات شركات ذات        
    المجموع          ذات عائد ثابت          عائد ثابت          عائد ثابت         
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

   ٤,٥٧٨,٠٠٠,٠٠٠        ٢,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠        ١,٧٤٤,٠٠٠,٠٠٠        ٦٥٤,٠٠٠,٠٠٠    القيمة االمسية للسندات واألذونات

    ١٠٦,٧٣٧,١٦٠        ٣٢,٨٠٩,٠٠٠        ١١,٥٨٠,١٦٠        ٦٢,٣٤٨,٠٠٠      العالوة

    ٤,٦٨٤,٧٣٧,١٦٠        ٢,٢١٢,٨٠٩,٠٠٠        ١,٧٥٥,٥٨٠,١٦٠        ٧١٦,٣٤٨,٠٠٠    واألذوناتالقيمة الدفرتية للسندات 
  )    ٧٠,٤١٣,٢٢٨(  )  ١٨,٨٣٨,٢١٤(  )  ١٤,٠٧٠,١٢٢(  )  ٣٧,٥٠٤,٨٩٢(  إطفاء العالوة

 )    ٨٤,٠٢١,٥٦٠(  )  ٤٣,٧٠٩,٠٠٠(  )  ٧,٣٩٤,٥٦٠(  )  ٣٢,٩١٨,٠٠٠(  النقص يف القيمة العادلة

      ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢        ٢,١٥٠,٢٦١,٧٨٦        ١١٥,٤٧٨,١,٧٣٤        ٦٤٥,٩٢٥,١٠٨    
  
 موجودات مالية بالكلفة المطفأة  -١٠

تبلغ قيمتها اإلمسية عند  ٢٠٢٠شباط  ٢١شهادة إيداع لدى مصرف سورية املركزي تستحق بتاريخ  ١٤االكتتاب بـ ٢٠١٩شباط  ٢١مت بتاريخ 
  . %٤,٥مت تسديد القيمة خمصومة مبعدل  لرية سورية لكل شهادة، ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠االستحقاق 

  تظهر شهادات اإليداع كما يلي:
    ل.س.      
    ١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  القيمة اإلمسية  
  )  ٦٣,٠٠٠,٠٠٠(  اخلصم  

    ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠  القيمة الدفرتية  
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  حقوق استخدام األصول المستأجرة / التزامات عقود التأجير  -١١

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

    -          -          ٢٦٦,٤٨٣,٠٧١    حقوق استخدام أصول مستأجرة
    -          -      )  ٣٤,٠٨٦,١٠٤(  جممع استهالك حقوق استخدام موجودات مستأجرة

    -          -          ٢٣٢,٣٩٦,٩٦٧    صايف حقوق استخدام موجودات مستأجرة
    -          -          ٢٢٤,١١٢,٣٧٦    التزامات عقود التأجري

  

  تتوزع حقوق استخدام أصول مستأجرة والتزامات عقود التأجري كما يلي:
      التزامات          حقوق استخدام                     
      التأجير عقود          األصول المستأجرة                    
    ل.س.          ل.س.                    
    -          -                الرصيد كما يف بداية السنة  
    ٢٣٩,٦٤٦,٧٠٧        ٢٦٦,٤٨٣,٠٧١              ١٦أثر التطبيق األويل للمعيار رقم   
  )    ٢٥,٥٠٠,٠٠٠  (      -            سنةإطفاء رصيد مصاريف إجيار مدفوعة مقدماً كما يف أول ال  
    -      )  ٣٤,٠٨٦,١٠٤(            مصروف االستهالك  
    ٦٦٩,٩٦٥,٩        -                مصروف الفوائد  

اية ال       ٢٢٤,١١٢,٣٧٦        ٢٣٢,٣٩٦,٩٦٧              سنةالرصيد كما يف 
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  موجودات ثابتة   -١٢

  يتكون هذا البند مما يلي:
      ٩٢٠١    
  أجهزة      معدات                  
    المجموع      الحاسب اآللي      ووسائل نقل أثاثو       المبانيتحسينات       يومبان يأراض      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س      

  الكلفة التاريخية:
    ٣,٧٧٢,٣٤٠,٦٩٣        ٤٧,٥٢٤,٥٧٨        ٧٦٧,٨٢٢,٢٠٧        ٨٨١,٠٧٤,٤١٢        ٢,٠٧٥,٩١٩,٤٩٦    ٢٠١٩كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 

    ١,٣٧٣,٢٤٩,٩٨١        ٢١,٩٨١,٩٣٠        ١٧٥,٧٧٦,٦١١        ٢١٢,٢١٦,٤٤٠        ٩٦٣,٢٧٥,٠٠٠    إضافات

    ٥,١٤٥,٥٩٠,٦٧٤        ٦٩,٥٠٦,٥٠٨        ٩٤٣,٥٩٨,٨١٨        ١,٠٩٣,٢٩٠,٨٥٢        ٣,٠٣٩,١٩٤,٤٩٦    ٩٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  ستهالكات المتراكمة:اال

  )  ٨٨٩,٧٥٥,٤٥٧(  )  ٢٣,١٤٩,٥٣٩(  )  ٣٦٢,٣٧٦,١٤٤  (  )  ٣٣٥,٠٤٠,٦٠٣( )  ١٦٩,١٨٩,١٧١( ٢٠١٩كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  )  ٢٤١,٥٢٠,٧٦٩(  )  ٧,١٠٤,٧٣٠(  )  ١٠٣,١٧٥,٤٩٨  (  )  ٩٩,١٨٩,٠٣٠(  )  ٣٢,٠٥١,٥١١(  إضافات، أعباء السنة

  )  ١,١٣١,٢٧٦,٢٢٦(  )  ٣٠,٢٥٤,٢٦٩(  )  ٤٦٥,٥٥١,٦٤٢  (  )  ٤٣٤,٢٢٩,٦٣٣( )  ٢٠١,٢٤٠,٦٨٢( ٩٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  مشاريع قيد التنفيذ:

    ١٦,٨٦٨,٢٧٩        -          -          ١٦,٨٦٨,٢٧٩        -     ٢٠١٩كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
    ٢٣٣,٩١٤,٧٤٩        -          -          ٢٢,٧٤٨,٩٢١        ٢١١,١٦٥,٨٢٨    إضافات

    ٢٥٠,٧٨٣,٠٢٨        -          -          ٣٩,٦١٧,٢٠٠        ٢١١,١٦٥,٨٢٨   ٩٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  صافي القيمة الدفترية:

    ٤,٢٦٥,٠٩٧,٤٧٦        ٣٩,٢٥٢,٢٣٩        ٤٧٨,٠٤٧,١٧٦        ٤١٩,٦٧٨٦٩٨,        ٣,٠٤٩,١١٩,٦٤٢    ٩٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

  .٢٠١٩كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٤٥٦,١٥١,٠٥٤تكلفة املوجودات الثابتة املستهلكة بالكامل وال تزال قيد االستعمال  *
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  يتكون هذا البند مما يلي:
      ٢٠١٨    
  أجهزة      معدات                  
    المجموع      الحاسب اآللي      وأثاث ووسائل نقل      تحسينات المباني      أراضي ومباني      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س      

  الكلفة التاريخية:
    ٢,٨٢٩,٧٥٢,٢٧١        ٣٦,٤٧٥,١٢٤        ٥٧٧,٢٩٥,١٥١        ٥٩١,١٤٣,٥٥٠        ١,٦٢٤,٨٣٨,٤٤٦    ٢٠١٨كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 

    ٩٧٦,٦٠٠,١٨٢        ١١,٠٤٩,٤٥٤        ٢٠٠,١٦٤,٥٢٠        ٣١٤,٣٠٥,١٥٨        ٤٥١,٠٨١,٠٥٠    إضافات
  )  ٣٤,٠١١,٧٦٠(      -      )  ٩,٦٣٧,٤٦٤  (  )  ٢٤,٣٧٤,٢٩٦(      -      استبعادات

    ٣,٧٧٢,٣٤٠,٦٩٣        ٤٧,٥٢٤,٥٧٨        ٧٦٧,٨٢٢,٢٠٧        ٨٨١,٠٧٤,٤١٢        ٢,٠٧٥,٩١٩,٤٩٦    ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  االستهالكات المتراكمة:

  )  ٧٠٤,٤١٦,٧٥٢(  )  ١٨,٣٢١,٠٢٢(  )  ٢٨٥,٧٦٧,٢٩٦(  )  ٢٦٣,١٩٠,٧٨٨(  )  ١٣٧,١٣٧,٦٤٦( ٢٠١٨كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  )  ٢٠٠,٩٥١,٠٩٠(  )  ٤,٨٢٨,٥١٧(  )  ٧٩,٠٤٨,٤٧١  (  )  ٨٥,٠٢٢,٥٧٧(  )  ٣٢,٠٥١,٥٢٥( إضافات، أعباء السنة

    ١٥,٦١٢,٣٨٥        -          ٢,٤٣٩,٦٢٣        ١٣,١٧٢,٧٦٢        -      استبعادات

  )  ٨٨٩,٧٥٥,٤٥٧(  )  ٢٣,١٤٩,٥٣٩(  )  ٣٦٢,٣٧٦,١٤٤  (  )  ٣٣٥,٠٤٠,٦٠٣( )  ١٦٩,١٨٩,١٧١( ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  مشاريع قيد التنفيذ:

    -          -          -          -          -     ٢٠١٨كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
    ١٦,٨٦٨,٢٧٩        -          -          ١٦,٨٦٨,٢٧٩        -      إضافات

    ١٦,٨٦٨,٢٧٩        -          -          ١٦,٨٦٨,٢٧٩        -     ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  صافي القيمة الدفترية:

    ٢,٨٩٩,٤٥٣,٥١٥        ٢٤,٣٧٥,٠٣٩        ٤٠٥,٤٤٦,٠٦٣        ٥٦٢,٩٠٢,٠٨٨        ١,٩٠٦,٧٣٠,٣٢٥    ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

  .٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١٩٢,٧٠١,٣٣١تكلفة املوجودات الثابتة املستهلكة بالكامل وال تزال قيد االستعمال  *
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  استبعاد املوجودات الثابتة املادية كما يلي:مت احتساب اخلسائر الناجتة عن 
      كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في                 
      (معّدلة) ٢٠١٨           ٢٠١٩                    
      ل.س.          ل.س.                    

      ٥,٤٥٠,٠٠٠        -                أصل مستبدل
       ٨٠٠,٠٠٠        -                املتحصالت النقدية من استبدال األصل

                    -        ٦,٢٥٠,٠٠٠      
  ينزل منها:

     ٣٤,٠١١,٧٦٠        -                تغىن عنهاالتكلفة التارخيية لألصول املس  
  )  ١٥,٦١٢,٣٨٦(      -                املستغىن عنهااالستهالك املرتاكم لألصول   

      ١٨,٣٩٩,٣٧٤        -                املستغىن عنهاالقيمة الدفرتية لألصول   

  )  ١٢,١٤٩,٣٧٤(      -                استبعاد موجودات ثابتةاخلسائر الناجتة عن 
  
  ملموسةغير موجودات   -٣١

  يتكون هذا البند مما يلي:
      معلوماتية برامج                    
      س.ل                    
٩٢٠١  

  :القيمة الدفترية
      ١٤,٦٦٤,٦٨٣              ٢٠١٩كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 

    ٧,٧٣٩,٦٠٠              إضافات

    ٢٢,٤٠٤,٢٨٣              ٩٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  اإلطفاءات المتراكمة:

  )  ١٠,٩١١,٩٦٢(            ٢٠١٩كانون الثاين   ١ الرصيد كما يف
  )  ٢,٠٩٢,٥٧٤(            أعباء السنة، إضافات

  )  ١٣,٠٠٤,٥٣٦(            ٩٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  صافي القيمة الدفترية:

    ٩,٣٩٩,٧٤٧              ٩٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
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      برامج معلوماتية                    
      ل.س                    

٢٠١٨  
  :القيمة الدفترية

      ١٣,٩٤١,١٠٣              ٢٠١٨كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
      ٧٢٣,٥٨٠              إضافات

    ١٤,٦٦٤,٦٨٣              ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  اإلطفاءات المتراكمة:

  )  ٩,٧٦١,٩٧٣(            ٢٠١٨كانون الثاين  ١الرصيد كما يف 
  )  ١,١٤٩,٩٨٩(            إضافات، أعباء السنة

  )  ١٠,٩١١,٩٦٢(            ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  صافي القيمة الدفترية:

    ٣,٧٥٢,٧٢١              ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  
  موجودات ضريبية مؤجلة/  مخصص ضريبة الدخل  -٤١

 هذا البند ممايلي:يتكون 
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    معّدلة)( ٢٠١٨          معّدلة)( ٢٠١٨           ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  )  ٩٩,٢٣١,٩٦٦(  )  ٢٥٨,٨٦٩,٧٩٠(  )  ٩٠٧,١٠٩,٧٠٨(  خمصص ضريبة الدخل ناجتة عن ربح السنة
  موجودات ضريبية ناجتة عن التغري يف القيمة 

  العادلة للموجودات املالية من خالل  
    ٢١,٠٠٥,٣٩٠        ٥٨,٤٤٩,٦١٧        ٢٠,٠٧٣,٤٤٠    الدخل الشامل اآلخر     
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   :ملخص تسوية الربح احملاسيب مع الربح الضرييب واحتساب مصروف ضريبة الدخل
    كانون األول  ٣١          
          ٨٢٠١          ٩٢٠١    
    .س.ل          .س.ل         

   ٥٧٥,١٦٤,٨٦١        ٢,٦٧٧,٥٦٠,٢٥١    قبل الضريبةالربح صايف 

   ١٩٠,٩٣٢,٧٩٩        -    *)٩الناجتة عن تطبيق املعيار رقم ( سائرتعديالت اخلعكس 
        ٧٦٦,٠٩٧,٦٦٠        ٢,٦٧٧,٥٦٠,٢٥١    

      ٣٢,٠٥١,٥٢٥        ٣٢,٠٥١,٥١١    إستهالك املباين
    ٦٠,٢٣٧,٠١٦        ٥٦٨,٦٩١,٢٠١    التسهيالت االئتمانية املنتجة خمصص اسرتداد

      ٤,٠٣٥,٤٨٤        ٥,٢٧٧,٩١٦    )٢٠ إيضاحخمصصات متنوعة (مصروف 
    -      )  ٤٢٣,٣٢٧,٧٩٠(  فوائد حمققة خارج اجلمهورية العربية السورية
      ٧٨,٩٢٣,٠٠٨        ٤٥٨٢,٩٨٥,٤    استهالك حتسينات املباين عن فروع مشرتاة

      ٣٩٤١,٣٤٤,٦٩        ٥٣٤,٢,٩٤٣,٢٣٨    الضرييبالربح 
      %٢٥          %٢٥      معدل الضريبة
 )  ٢٣٥,٣٣٦,١٧٣(  )  ٧٣٥,٨٠٩,٦٣٣(  ضريبة الدخل
  )  ٢٣,٥٣٣,٦١٧(  )  ٩٦٠,٧٣,٥٨٠(  %١٠ عماراإلضريبة إعادة 

  )  ٢٥٨,٨٦٩,٧٩٠(  )  ٨٠٩,٣٩٠,٥٩٣(  مصروف ضريبة الدخل
    -      )  ٤٣٨,٠٩٩,٥٠(  يف اخلارج ضريبة ريع رؤوس األموال

      )٢٥٨,٨٦٩,٧٩٠(  )  ٨٤٧,٤٩٠,٠٩٧  (  

  نات يبية للمديرية املالية اعتماداً على البيار بسبب تقدمي البيانات الض ٢٠١٨مل يتم تعديل ملخص تسوية الربح احملاسيب مع الربح الضرييب عن العام
  الضرييب. البيانعديل هذه البيانات لتطابق املالية قبل التعديل. وعليه مل يتم ت

قام  بالتايلو  مل تقم السلطات الضريبية حىت تاريخ إعداد هذا التقرير بإصدار قرار حول كيفية احتساب ضريبة الدخل على اخلسائر االئتمانية املتوقعة،
  .وتعديالته ٥٩٧املصرف باحتساب هذه الضريبة وفق القرار 

التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  مت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن 
  كما يلي:

    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    (معّدلة) ٢٠١٨          (معّدلة) ٢٠١٨           ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  خسائر ناجتة عن التغري يف القيمة العادلة 
  )  ٨٤,٠٢١,٥٦٠(  )  ٢٣٣,٧٩٨,٤٦٨(  )  ٨٠,٢٩٣,٧٦٠(  للموجودات املالية من خالل الدخل الشامل اآلخر  

      %٢٥          %٢٥          %٢٥      معدل الضريبة 

        ٢١,٠٠٥,٣٩٠        ٥٨,٤٤٩,٦١٧        ٢٠,٠٧٣,٤٤٠      
   



 

- ٥٠ - 

  السنة كمايلي: إن حركة خمصص ضريبة الدخل خالل
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    (معّدلة) ٢٠١٨          (معّدلة) ٢٠١٨           ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  )  ٣٧٣,٠٥٦,٥٣٨(  )  ٩٩,٢٣١,٩٦٦(  )  ٢٥٨,٨٦٩,٧٩٠(  السنة الرصيد بداية
    -          -      )  ٣٨,٠٩٩,٥٠٤(  حمققة من اخلارج* ضريبة ريع على فوائد

  )  ٩٩,٢٣١,٩٦٦(  )  ٢٥٨,٨٦٩,٧٩٠(  )  ٨٠٩,٣٩٠,٥٩٣(  السنةضريبة دخل 
     ٣٧٣,٠٥٦,٥٣٨        ٩٩,٢٣١,٩٦٦        ١٩٩,٢٥٠,١٧٩    ضريبة مدفوعة

اية السنة   )  ٩٩,٢٣١,٩٦٦(  )  ٢٥٨,٨٦٩,٧٩٠(  )  ٩٠٧,١٠٩,٧٠٨(  الرصيد 

  ريع رؤوس األموال املتداولة على إيرادات املصرف املتحققة خارج أراضي اجلمهورية العربية السورية وفقاً لقانون ضريبةحيتسب املصرف مؤونة ضريبة 
من  %٧,٥، والذي حدد الضريبة مبعدل ٢٠١٩نيسان  ٢٩الصادر عن وزارة املالية بتاريخ  ١٢٣٨/٣والقرار رقم  ٢٠٠٣/ لعام ٢٤الدخل رقم /

من  %١٠من قيمة الضريبة ورسم اإلدارة احمللية مبعدل  %١٠املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل إىل  ارج باإلضافةإمجايل اإليرادات يف اخل
  .٢٠١٩كانون الثاين   ١قيمة الضريبة ابتداًء من 

  املتعلقة بتوقيت وكيفية الدفع مستقبًال. التنفيذيةمل تصدر التعليمات 

  :كما يلي  الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل الدخل الشامل اآلخراملؤجلة إن حركة املوجودات الضريبية 
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    (معّدلة) ٢٠١٨          (معّدلة) ٢٠١٨           ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ٢٢,٣١٥,٤٦٣        ٢١,٠٠٥,٣٩٠        ٥٨,٤٤٩,٦١٧    السنةرصيد أول 
  التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية 

  )  ١,٣١٠,٠٧٣(      ٣٧,٤٤٤,٢٢٧    )  ٣٨,٣٧٦,١٧٧(  من خالل الدخل الشامل اآلخر  
      ٢١,٠٠٥,٣٩٠        ٥٨,٤٤٩,٦١٧        ٢٠,٠٧٣,٤٤٠    السنةرصيد آخر 

   



 

- ٥١ - 

  موجودات أخرى  -٥١

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

  فوائد حمققة غري مستحقة القبض
  شهادات استثمارات مالية   
    -          -          ٥٤,٠٢٤,٦٤٨     إيداع لدى مصرف سورية املركزي    

  فوائد حمققة غري مستحقة القبض
  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من  
    ٤٤,٢٢٢,٧٦٩        ٤٦,١٢٤,١٦١        ٩,٩١٣,٨٦١    خالل الدخل الشامل اآلخر    
    ١,٤٧٨,٦٣٩        ١,١٩١,٧٠١          ١٥٨,٣٥٠    التسهيالت االئتمانية  
    ٩٩,٦٠٠,٦٩٠        ١٣٠,٥٨٤,٥٠٣        ١٦٦,٦٨٢,٢١٦    حسابات لدى املصارف  

        ١٤٥,٣٠٢,٠٩٨        ١٧٧,٩٠٠,٣٦٥        ٢٣٠,٧٧٩,٠٧٥    
      ٢١٠,١٠٤          ٢٠٦,١٢٤          ١٧٥,٩٠٤    طوابع مالية

    ٣٥,٢١٠,٢١٥        ٢٩,٠٩٣,٠٤٢        ٢,٢٨٢,٢٩٦    إجيارات مدفوعة مقدماً 
    ٢٧,٥٤٣,٣٨٤        ٢٦,٦٣١,١٧٧        ٣١,٨٢٧,٨٦٢    مصاريف مدفوعة مقدماً 

    ٣٢١,١٥٦,٠٠٠        ٢٢٥,٦٠٢,٧١٠        -      عة مقدماً لفرع قيد اإلجنازمصاريف مدفو 
    ١,٨٥٩,٤٤١        ١,٨٩٥,٩١٨        ١,٨٩٥,٩٢٠    تأمينات مدفوعة

      ١٦٦,٠٩٨          ١٠٢,٧٢٥          ٨٧,١٠٧    حسابات مدينة أخرى
    -          -          ١,٤٥٧,٥٠٠    حسابات مدينة قيد التحصيل

    -          ٨٣,٨٣٦,٦٠٠        ٨٣,٨٣٦,٦٠٠    مسامهات يف مؤسسات مالية سورية

        ٥٣١,٤٤٧,٣٤٠        ٦١٥٤٥,٢٦٨,٦        ٣٥٢,٣٤٢,٢٦٤    
    



 

- ٥٢ - 

  مصرف سورية المركزيوديعة مجمدة لدى   -٦١
مساهلا من رأ %١٠اص أن حتتجز يتوجب على مصارف القطاع اخل ٢٠٠١) لعام ٢٨رقم (رة (ب) من القانون ق) للف١٢بناًء على أحكام املادة (

  يتكون هذا البند مما يلي: .سورية املركزي كحساب جممد ميكن اسرتداده عند تصفية املصرفلدى مصرف 
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    (معّدلة) ٢٠١٨          (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

      ١١٦,٠٩٨,٠٠٠        ١٤١,٠٩٨,٠٠٠        ١٤١,٠٩٨,٠٠٠    لرية سورية
    ١,٢٦٢,٤١٧,٤٦٤        ١,٢٦٢,٤١٧,٤٦٤        ١,٢٦٢,٤١٧,٤٦٤    دوالر أمريكي

        ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤        ١,٤٠٣,٥١٥,٤٦٤        ١,٤٠٣,٥١٥,٤٦٤    
  )  ١٦,٤٦٠,٣٤٦(  )  ١٦,٤٦٠,٣٤٦(      -      خمصص خسائر إئتمانية متوقعة

        ١,٣٦٢,٠٥٥,١١٨        ١,٣٨٧,٠٥٥,١١٨        ١,٤٠٣,٥١٥,٤٦٤    

  .٢٠١٩مت اسرتداد خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة خالل عام 
 

  مصارف ودائع    -٧١
 يتكون هذا البند مما يلي:

    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في       
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

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

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

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

    ١,٨٠٥,٠٤٤,٢٠٦    ٢٦,٨٨٦,٣٨٩    ١,٧٧٨,١٥٧,٨١٧  حسابات جارية
    ١,٩٩٢,٩٦٠,٠٠٠    ١,٩٩٢,٩٦٠,٠٠٠    -    ودائع ألجل (تستحق خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل)

    ٣,٧٩٨,٠٠٤,٢٠٦    ٢,٠١٩,٨٤٦,٣٨٩    ١,٧٧٨,١٥٧,٨١٧    
   



 

- ٥٣ - 

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

    ١,٤٤٨,١٩١,٩٦٣    ١٢,٩٧٠,٨٥٦    ١,٤٣٥,٢٢١,١٠٧  حسابات جارية
    ٢٦٠,٠٦٥,٠٠٠    ٢٦٠,٠٦٥,٠٠٠    -    ودائع ألجل (تستحق خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل)

    ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ودائع ألجل (تستحق خالل فرتة أكثر من ثالثة أشهر)
    ٤,٢٠٨,٢٥٦,٩٦٣    ٢٧٣,٠٣٥,٨٥٦    ٣,٩٣٥,٢٢١,١٠٧    

  
  ودائع الزبائن  -٨١

 يتكون هذا البند ممايلي:
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           كانون األول  ٣١كما في           
    (معّدلة) ٢٠١٨          (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ٥,٤٠١,٦٧٦,١٠٥        ١٦,٩٨٦,٦٥٧,٥٢٠        ٢٦,١٤٣,٤٠٥,٩٥٩    وحتت الطلبحسابات جارية 
   ١٨٣,٧٠٤,٦٩٢        ١,٠٩٦,٧١٣,٨٢٣        ٢,١٢٦,٦٦٢,٧٨٩    ودائع التوفري

    ٢٠,٧٧١,٥٥٤,٤٣٠        ٢٩,٨٢٤,٠١٣,٥٦٥        ٣١,٥١٦,٩١٨,٣٤٥    ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
    ١,٤٩٨,٤٤٢,٦٧٦        ٢٦,٤٧٣,٠٤٦        ١٦٧,١٣٤,٨٢٧    احلسابات اجملمدة

        ٢٧,٨٥٥,٣٧٧,٩٠٣        ٤٧,٩٣٣,٨٥٧,٩٥٤        ٥٩,٩٥٤,١٢١,٩٢٠    

من إمجايل الودائع (مقابل  %٩,٣١أي ما نسبته  ٢٠١٩كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٥,٥٨٣,٦٢٣,٨٣٢بلغت ودائع القطاع العام السوري 
  من إمجايل الودائع). %١٤,٠٨نسبته أي ما  ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما يف لرية سورية   ٦,٧٤٨,٨٢٦,١٢٤

من إمجايل الودائع  %٤٣,٨٨أي ما نسبته  ٢٠١٩كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ٢٦,٣١٠,٥٤٠,٧٨٨بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد 
  من إمجايل الودائع).%٢٩,٠٩أي ما نسبته  ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما يف لرية سورية   ١٣,٩٤٥,١٧٤,٧٤٦(مقابل 

  ٣١لرية سورية كما يف   ٢٦,٤٧٣,٠٤٦(مقابل  ٢٠١٩كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١٦٧,١٣٤,٨٢٧احلسابات مقيدة السحب ت بلغ
  ).٢٠١٨كانون األول 

  
    



 

- ٥٤ - 

  مينات نقديةأت  -٩١

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

    ١٤,٦٨٢,٣٨٣        ٩٤٧,٦٧١,٢٧٠        ٣٣٦,٥٢٧,٥١٠    تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
    ١٤٩,٠٤٧,٥٩١        ٣٧٨,٧٤٣,٧٣٨        ٥٦٩,٦٦٢,٨٣٥    تأمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة

    ٩,٨٢٥,٠٠٠        ١٢,١١٠,٠٠٠        ١,٦٧٠,٣٩٨,٢٩٩    *تأمينات نقدية أخرى
        ١٧٣,٥٥٤,٩٧٤        ١,٣٣٨,٥٢٥,٠٠٨        ٢,٥٧٦,٥٨٨,٦٤٤    

 ازها مبا يعادل مؤونة اســــــــترياد يتم احتجإىل  متثل التأمينات النقدية األخرى تأمينات مقابل الصــــــــناديق احلديدية املؤجرة لعمالء املصــــــــرف، إضــــــــافة
من القيمة  %٢٥اإلجازة بدون فوائد وذلك حىت تاريخ تنفيذ اإلجازة أو عدم اســـــــتخدامها، ومؤونة مبا يعادل من القيمة املقابلة ملشـــــــروع  %١٥

قتصـــاد والتجارة الاملقابلة ملشــروع اإلجازة باللرية الســـورية على أن يتم حترير املبلغ احملتجز بعد مرور شـــهر من تاريخ طلب اإلجازة وفقاً لقرار وزارة ا
 .٢٠١٩تشرين الثاين  ٢١/ الصادر بتاريخ ٩٤٤اخلارجية رقم /

  
  مخصصات متنوعة  - ٢٠

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

 ائتمانية متوقعةخمصص خسائر 
    -          -          ١٩,٢٢٥,٦٢٧  كفاالت مصارف مالية  - 

  على خمصص خسائر ائتمانية متوقعة
      ٤,٤٩٣,٦٠٩        ٨,١٩٨,٦٨٠        ٩,٠٣٨,٦٩٣    باشرةاملغري  -التسهيالت االئتمانية    

      ٢,٠٠٠,٠٠٠        ٢,٥٠٠,٠٠٠        ٤,٦٠٦,١٥٠    خمصص ملواجهة أعباء حمتملة
      ٢,٠٠٠,٠٠٠        ٤,٠٠٠,٠٠٠        ٤,٥٠٠,٠٠٠    القطعخمصص تقلبات أسعار 

        ٨,٤٩٣,٦٠٩       ١٤,٦٩٨,٦٨٠        ٣٧,٣٧٠,٤٧٠    

اية كل شهر بتكوين مؤونة مقابل تقلب أسعار القطع تعادل  ١/م ن/ ب٣٦٢بناًء على املادة السابعة من القرار رقم  جيب على املصارف أن تقوم يف 
  ع التشغيلي الصايف خالل الشهر السابقمن وسطي مركز القط %٥على األقل نسبة 

  



 

- ٥٥ - 

    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في       
    رصيد      فروقات      ما تم      المستخدم      المكون            
    نهاية السنة      أسعار الصرف      رده لإليرادات      خالل السنة      خالل السنة      بداية السنة      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية غير المباشرة:
    ٤٥٩,٢٠٤        -      )  ١٩٠,٧٨٤(      -          ٤٥٥,٤٠٩        ١٩٤,٥٧٩    املرحلة األوىل –خمصص مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة 
      ٧,٧٥٥,٥٥٨    )  ١٠٠,٥٥٥(  )  ١٤٧,٩٨٨(      -          -          ٨,٠٠٤,١٠١    املرحلة الثانية –خمصص مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة 
      ٨٢٣,٩٣١        -          -          -          ٨٢٣,٩٣١        -      املرحلة الثالثة –خمصص مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة 

      ٩,٠٣٨,٦٩٣    )  ١٠٠,٥٥٥(  )  ٣٣٨,٧٧٢(      -          ١,٢٧٩,٣٤٠        ٨,١٩٨,٦٨٠    
    ١٩,٢٢٥,٦٢٧        -         -          -          ١٩,٢٢٥,٦٢٧        -      مصارف ماليةكفاالت  -متوقعة ائتمانية  خسائرخمصص 

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

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

   (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في       
    رصيد      فروقات      ما تم      المستخدم      المكون            
    نهاية السنة      الصرفأسعار       رده لإليرادات      خالل السنة      خالل السنة      بداية السنة      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية غير المباشرة:
      ١٩٤,٥٧٩        -      )  ٣٤٦,٤٠٩(  )  ٣٩٨,٧٨٣(      ١٥٣,٩٤٠        ٧٨٥,٨٣١    املرحلة األوىل –خمصص مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة 

      ٨,٠٠٤,١٠١        -          -          -          ٤,٢٩٦,٣٢٣        ٣,٧٠٧,٧٧٨    املرحلة الثانية –مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة  خمصص
    -          -          -          -          -          -      املرحلة الثالثة –خمصص مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة 

       ٨,١٩٨,٦٨٠        -     )  ٣٤٦,٤٠٩(  )  ٣٩٨,٧٨٣(      ٤,٤٥٠,٢٦٣        ٤,٤٩٣,٦٠٩      
    ٢,٥٠٠,٠٠٠        -     )  ٤٦٤,٥١٦(  )  ١,٥٣٥,٤٨٤(      ٢,٥٠٠,٠٠٠        ٢,٠٠٠,٠٠٠    خمصص ملواجهة أعباء حمتملة
    ٤,٠٠٠,٠٠٠        -     )  ٤,٥٠٠,٠٠٠(      -          ٦,٥٠٠,٠٠٠        ٢,٠٠٠,٠٠٠    خمصص تقلبات أسعار القطع

      ١٤,٦٩٨,٦٨٠        -     )  ٥,٣١٠,٩٢٥(  )  ١,٩٣٤,٢٦٧(      ١٣,٤٥٠,٢٦٣        ٨,٤٩٣,٦٠٩    
  



 

- ٥٦ - 

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون الثاني   ١كما في       
    رصيد      فروقات      ما تم      المستخدم      المكون            
    نهاية السنة      أسعار الصرف      رده لإليرادات      خالل السنة      خالل السنة      بداية السنة      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية غير المباشرة:مخصص خسائر 
      ٧٨٥,٨٣١        -          -          -          -          ٧٨٥,٨٣١    املرحلة األوىل –خمصص مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة 
    ٣,٧٠٧,٧٧٨        -          -          -          -          ٣,٧٠٧,٧٧٨    املرحلة الثانية–خمصص مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة 
    -          -          -          -          -          -      املرحلة الثالثة –خمصص مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة 

      ٤,٤٩٣,٦٠٩        -         -          -          -          ٤,٤٩٣,٦٠٩      
    ٢,٠٠٠,٠٠٠        -     )  ٧٥٢,١٠٤(  )  ١,٧٤٧,٨٩٦(      ٢,٠٠٠,٠٠٠        ٢,٥٠٠,٠٠٠    خمصص ملواجهة أعباء حمتملة

    ٢,٠٠٠,٠٠٠        -     )  ٧,٥٠٠,٠٠٠(      -          ٨,٥٠٠,٠٠٠        ١,٠٠٠,٠٠٠    تقلبات أسعار القطع خمصص

      ٨,٤٩٣,٦٠٩        -     )  ٨,٢٥٢,١٠٤(  )  ١,٧٤٧,٨٩٦(      ١٠,٥٠٠,٠٠٠        ٧,٩٩٣,٦٠٩    

  



 

- ٥٧ - 

  خالل السنة:فيما يلي احلركة على جممل أرصدة التسهيالت االئتمانية غري املباشرة 
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١في كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

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

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

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

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

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

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

    ١,٠٩٠,٢٨٤,٣١٨        ٤,٣٥٢,١٣٤        ٢٤٢,٧٦٦,٥٨٩        ٨٤٣,١٦٥,٥٩٥    الرصيد كما يف بداية السنة
    -          -          ٢,٤١٦,٢٠٠    )  ٢,٤١٦,٢٠٠(  ثانيةاملرحلة الإىل  ما مت حتويله

  )  ٤١٨,٣٠٤,٠٦٧(      -      )  ١١,٥٥٢,٣٨٩(  )  ٤٠٦,٧٥١,٦٧٨(  نقص ناتج عن التغري يف أرصدة الزبائن
     ٢٨١,٢٤٤,٠٧٣        -          ٢,٩٢٨,١٧٦        ٢٧٨,٣١٥,٨٩٧    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ١٤٣,٦٤٨,٥٣٢(      -      )  ٥,٦٢٤,٤٠٠(  )  ١٣٨,٠٢٤,١٣٢(  التسهيالت املسددة خالل السنة

اية السنة     ٨٠٩,٥٧٥,٧٩٢        ٤,٣٥٢,١٣٤        ٢٣٠,٩٣٤,١٧٦        ٥٧٤,٢٨٩,٤٨٢    الرصيد كما يف 
  

  غري املباشرة خالل السنة:االئتمانية فيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتسهيالت 
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١في كما        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

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

      ٨٤٢,٨٢٧        ٨٢٣,٩٣١    )  ١٤٧,٩٨٨(      ١٦٦,٨٨٤    عن التغري يف أرصدة الزبائن ةزيادة ناجت
      ٢١٨,٠٣٤        -          -          ٢١٨,٠٣٤  السنةالتسهيالت املسددة خالل 

  )    ١٩٠,٧٨٤(      -          -      )  ١٩٠,٧٨٤(  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )    ١٠٠,٥٥٥(      -      )  ٥٥٥,١٠٠(      -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

اية      ٩,٠٣٨,٦٩٣        ١٨٢٣,٩٣        ٧,٧٥٥,٥٥٨        ٤٥٩,٢٠٤    السنةالرصيد كما يف 
   



 

- ٥٨ - 

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

    -          -          -          -      الرصيد كما يف بداية السنة
    ٤,٤٩٣,٦٠٥        -          ٣,٧٠٧,٧٧٤        ٧٨٥,٨٣١    ٩التطبيق األويل للمعيار رقم أثر 

    ٣,٨٩٧,٥٤٤        -          ٤,٢٩٦,٣٢٧    )  ٣٩٨,٧٨٣(  زيادة / (نقص) ناتج عن التغري يف أرصدة الزبائن
      ١٥٣,٩٤٠        -          -          ١٥٣,٩٤٠    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )    ٣٤٦,٤٠٩(      -          -      )  ٤٠٩٣٤٦,(  التسهيالت املسددة خالل السنة

اية السنة    ٨,١٩٨,٦٨٠        -          ٨,٠٠٤,١٠١        ١٩٤,٥٧٩    الرصيد كما يف 
  

  خالل السنة: مصارف ماليةكفاالت فيما يلي احلركة على جممل أرصدة  
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

    ٥,٧٩١,٥٩٦,٧٢٥        -          -         ٥,٧٩١,٥٩٦,٧٢٥    الرصيد كما يف بداية السنة
  )  ٢٨٠,٩٠٨,١٠٩(      -        -    )  ٢٨٠,٩٠٨,١٠٩(  زيادة / (نقص) ناتج عن التغري يف أرصدة الزبائن

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

 خالل السنة: مصارف ماليةكفاالت  -متوقعة ائتمانية  خسائرخمصص فيما يلي احلركة على 
    ٩٢٠١كانون األول   ٣١كما في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        
   -         -          -        -     بداية السنة الرصيد كما يف

    ٦٢٧,٢٢٥,١٩       -          -          ٦٢٧,٢٢٥,١٩   زيادة / (نقص) ناتج عن التغري يف أرصدة الزبائن

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



 

- ٥٩ - 

  مطلوبات أخرى  -٢١
 يتكون هذا البند مما يلي:

    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في         كانون األول  ٣١كما في           
    (معّدلة) ٢٠١٨          (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ٧٧,٢٨٧,٧٣٩          ٩٠٥,٨٣٠        ١,١٤٢,١٧٣    فوائد مستحقة حلسابات مصرفية
    ٢٠٩,٦٥٥,٩٧٨        ٢٥٩,٧١٢,٢٤١        ٢٤٦,٨٥٣,٢٩١    فوائد حمققة غري مستحقة الدفع حلسابات الزبائن

    ٨٨٤,٢١٠,٤٥٠        ٥٩١,٧٦٣,٧٠٣        ٧٠١,٢٧٧,٣٢٥    شيكات مصرفية وأوامر دفع 
    ٤٦,٨١٣,٧٧٣        ١٨,٨٣٢,٣٢٣        ٩٧,٨٣٤,٣٧٣    شيكات مصدقة

    ٤,٧٩١,٨٧٥        ٥,٥٩٣,٢٢٥        ٧,٥٨٨,٤٥٨    اشرتاكات مؤسسة التأمينات االجتماعية املستحقة
    ٢٥,٠٥٨,٧٦١        ٣٣,٣٧١,٨٢٨        ٤٥,٢٦٢,٣٨١    وأجور املوظفنيضرائب مقتطعة على رواتب 

    ١٧,٠٦٦,٥٩٧        ٣٩,٣٧٣,٥٥٢        ٣٢,٢٦٠,٣٣٤    ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة (وضريبة غري مقيم)
    ٢,٥٠٩,٩٣٠        ٣,٠٧٨,١٤٥        ١٢,٦٩٧,٤٢٠    رسوم حكومية مستحقة

    ٥,٥١٠,٠٠٠        ٨,٠٨٧,١٩٢        ٦,٧٤٦,٢٦٢    مصاريف كهرباء وهاتف مستحقة الدفع
    -          -          ٦,٨٨٧,٧٢٥    أتعاب مهنية استشارية مستحقة

    ٢,٠٥٨,٠٠٠        ١,١٥٠,٥٠٠        ٨,٥١٥,٠٠٠    دائنون خمتلفون
    ٢٩,٥٥٠,١١٨        ٧,١٩٢,٤٩٩        ٩,١٨٩,٤٠٩    موردون

      ٥,٣٠٤,٤٣٧        ٩,٣٦٣,٤٤٧        ٥,٣٠٥,٧٠٠    أرصدة دائنة أخرى
    -          ٣,٨٨٧,٩٤٢        ٢٧,٩٦٣,٥٠٠    نفقات مستحقة الدفع

        ١,٣٠٩,٨١٧,٦٥٨        ٩٨٢,٣١٢,٤٢٧        ١,٢٠٩,٥٢٣,٣٥١    
  
  المكتتب به والمدفوع رأس المال  -٢٢

لرية سورية للسهم الواحد.بتاريخ  ١,٠٠٠سهم بقيمة إمسية ٢,٥٠٠,٠٠٠لرية سورية موزع على  ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠تأسس املصرف برأمسال مقداره 
اريخ توافقت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية على تعديل القيمة االمسية لسهم بنك الشرق لتصبح مائة لرية سورية للسهم الواحد ب ٢٠١٢أيلول  ٤

وقدره  مجايلإ، عقدت اهليئة العامة غري العادية واليت تقوم مقام اهليئة العامة العادية للمصرف وقررت زيادة رأس مال املصرف مببلغ ٢٠١٨نيسان  ٣٠
 ١٠٠سهم بقيمة امسية  ٢٧,٥٠٠,٠٠٠وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم البنك سهم  ٢,٥٠٠,٠٠٠لرية سورية موزع على  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠

   سورية للسهم الواحد.لرية 
  القيمة المعادلة                      

    بتاريخ االكتتاب          دوالر أمريكي          عدد األسهم        ٩٢٠١كانون األول   ٣١كما في 
    .س.ل                                

    ١,٤١٠,٩٨٠,٠٠٠        -          ١٤,١٠٩,٨٠٠      رأس املال املدفوع باللرية السورية
      ٣٣٣,٣٥٠,٠٠٠        ٧,٢٠٩,١٢٦        ٣,٣٣٣,٥٠٠      يات بيع من مركز القطع البنيوي عمل

  )    ٣٣٣,٣٥٠,٠٠٠  (  )    ٧,٢٠٩,١٢٦  (  )    ٣,٣٣٣,٥٠٠  (    عمليات ترميم ملركز القطع البنيوي
    ١,٣٣٩,٠٢٠,٠٠٠        ٢٨,٩٥٤,٥٢٩        ١٣,٣٩٠,٢٠٠    املال املدفوع بالدوالر (سجل باللرية السورية)رأس 
          ٠٠٠,٠٠٠,٢,٧٥٠        ٢٨,٩٥٤,٥٢٩        ٠٠٠,٠٠٥,٢٧    



 

- ٦٠ - 

  القيمة المعادلة                      
    بتاريخ االكتتاب          دوالر أمريكي          عدد األسهم        (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في 

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

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

    ١,٣٣٩,٠٢٠,٠٠٠        ٢٨,٩٥٤,٥٢٩        ١٣,٣٩٠,٢٠٠    رأس املال املدفوع بالدوالر (سجل باللرية السورية)
          ٢,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠        ٢٨,٩٥٤,٥٢٩        ٢٧,٥٠٠,٠٠٠    

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

 ١٧لقانون رقم وقد مت متديد املهلة لتصبح أربع سنوات مبوجب ا، األدىن املطلوب احلدإىل  املرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأمساهلا
  .٢٠١١لعام 

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

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

  .٢٠١٨و ٢٠١٩ركز القطع البنيوي خالل عام مل جتر أية عمليات ترميم ملو  ٢٨,٩٥٤,٥٢٩بلغ رأس املال املكتتب به بالدوالر األمريكي 

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

مببلغ إمجايل  مال املصرف ، عقدت اهليئة العامة غري العادية واليت تقوم مقام اهليئة العامة العادية للمصرف وقررت زيادة رأس٢٠١٨نيسان  ٣٠بتاريخ 
 سهم وذلك بعد احلصول على موافقة اجلهات الرقابية. ٢,٥٠٠,٠٠٠لرية سورية موزع على  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠وقدره 

وافق جملس مفوضي هيئة األوراق واألسواق املالية السورية على الطلب املقدم من قبل املصرف خبصوص اعتماد أسهم زيادة  ٢٠١٨أيلول  ٣بتاريخ 
لرية سورية بغرض زيادة رأس املال عن طريق ضم جزء من  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠سهم بقيمة إمجالية تبلغ  ٢,٥٠٠,٠٠٠املصرف والبالغ عددها  رأمسال

  لرية سورية. ١٧٩,٤٥٠,٥٠٠لرية سورية وكامل رصيد األرباح املدورة مببلغ  ٧٠,٥٤٩,٥٠٠االحتياطي اخلاص مببلغ 

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



 

- ٦١ - 

  االحتياطي القانوني والخاص  -٣٢
الســــنوية حىت بلوغه رباح من صــــايف األ % ١٠االحتياطي القانوين مبعدل  ٢٠١١شــــباط  ٢٤تاريخ  ٢٩من قانون الشــــركات رقم  ١٩٧حددت املادة 

  .من رأس املال % ٢٥
 %١٠٠الســنوية حىت بلوغه رباح من صــايف األ %١٠االحتياطي اخلاص مبعدل  ٢٠٠٢) لعام ٢٣من قانون النقد األســاســي رقم ( ٩٧حددت املادة 
  .من رأس املال
ا تشــكل الفارق بني جمموع اإل ٢٠١١شــباط  ٢٤تاريخ  ٢٩من قانون الشــركات رقم  ٢٠٠الصــافية حســب املادة رباح مت تعريف األ ات احملققة يرادبأ

   .وجمموع املصروفات واالستهالك قبل تنـزيل خمصص ضريبة الدخل على األرباح
والتعميم رقم  ٢٠٠٩كانون الثاين   ٢٠بتاريخ  ٣٦٩/١٠٠/٣التعميمني الصــادرين عن مصــرف ســورية املركزي رقم إىل  ماســبق وباإلشــارةإىل  باالســتناد
  احتساب االحتياطي كما يلي:مت ، ٢٠٠٩شباط  ١٢الصادر بتاريخ  ٩٥٢/١٠٠/١

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في               
              ٢٠١٨          ٩٢٠١      
    .س.ل          .س.ل              
      ٥٧٥,١٦٤,٨٦١        ٢,٦٧٧,٥٦٠,٢٥١        قبل الضريبة الربح

      ١٩٠,٩٣٢,٧٩٩        -        )*٩( عكس أثر التطبيق األويل للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم
            ٧٦٦,٠٩٧,٦٦٠        ٢,٦٧٧,٥٦٠,٢٥١    

      ٧٦,٦٠٩,٧٦٦        ٢٦٧,٧٥٦,٠٢٥        )%١٠( االحتياطي القانوين
      ٧٦,٦٠٩,٧٦٦        ٢٦٧,٧٥٦,٠٢٥        )%١٠االحتياطي اخلاص (

  ٢٠١٨ليطابق حمضر اجتماع اهليئة العامة عن العام  قبل التعديل ٢٠١٨من األرباح السنوية للعام  %١٠مت احتجاز احتياطي قانوين مبعدل.  
  إن حركة االحتياطي القانوين كما يلي:

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في               
              ٢٠١٨          ٢٠١٩      
    ل.س.          ل.س.              

      ٣١٧,٧٨٢,٨٦٩        ٣٩٤,٣٩٢,٦٣٥        رصيد بداية السنة
    ٧٦,٦٠٩,٧٦٦        ٢٦٧,٧٥٦,٠٢٥        يضاف احتياطي قانوين

اية السنة     ٣٩٤,٣٩٢,٦٣٥        ٦٦٢,١٤٨,٦٦٠        رصيد 
  إن حركة االحتياطي اخلاص كما يلي:

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في               
      (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩              
    ل.س.          ل.س.              

    ٣١٧,٧٨٢,٨٦٩        ٣٢٣,٨٤٣,١٣٥        رصيد بداية السنة
      ٧٦,٦٠٩,٧٦٦        ٢٦٧,٧٥٦,٠٢٥        يضاف احتياطي خاص

  ينزل: 
  )  ٥٠٠,٥٤٩٠٧,(      -          زيادة رأس املال  

اية السنة       ٣٢٣,٨٤٣,١٣٥        ٥٩١,٥٩٩,١٦٠        رصيد 
) وسيتم ٩رقم ( ملاليةابيق معيار إعداد التقارير لرية سورية لكل من االحتياطي القانوين واخلاص تبعاً لنتيجة أثر تط ١١,٥٢٠,٩٣٤علماً بأنّه مت إضافة مبلغ 

  .٢٠١٩ات يف اجتماع اهليئة العامة القادم عن عام يحتصيل املوافقة الالزمة على تشكيل االحتياط
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  في القيمة العادلةالتغير احتياطي   -٤٢
  يتكون هذا البند مما يلي:

    ١٩٢٠كانون األول   ٣١كما في         
    المجموع          سندات          شهادات إيداع             
    .س.ل          .س.ل      .س.ل            

  )  ١٤٠,٤٢٥,٧٠٩(  )  ١٤٠,٤٢٥,٧٠٩(      -       ٢٠١٩ كانون الثاين  ١الرصيد كما يف 
    ١٥٣,٥٠٤,٧٠٨        ١٥٣,٥٠٤,٧٠٨        -        التغري يف القيمة العادلة

  )  ٣١,٦٧٨,٨٥١(  )  ٣١,٦٧٨,٨٥١(      -      اسرتداد خمصص تدين خسائر ائتمانية متوقعة
    ١٣,٨٦٨,٩٧٥        ١٣,٨٦٨,٩٧٥        -      ائتمانية متوقعةمصروف خمصص تدين خسائر 

  )  ٣٨,٣٧٦,١٧٧(  )  ١٧٧,٣٧٦,٣٨(      -        )٤١ إيضاحضريبة مؤجلة ( مطلوبات

  )  ٤٣,١٠٧,٠٥٤(  )  ٤٣,١٠٧,٠٥٤(      -        ٩٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في         
    المجموع          سندات          شهادات إيداع             
    ل.س.          ل.س.      ل.س.            

  )  ٨,٧٢٢,٨٤٧(  )  ٨,٧٢٢,٨٤٧(      -       ٢٠١٨كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  )  ١٤٩,٧٧٦,٩٠٨(  )  ١٤٩,٧٧٦,٩٠٨(      -        التغري يف القيمة العادلة

  )  ١٩,٣٧٠,١٨١(  )  ١٩,٣٧٠,١٨١(      -        خسائر ائتمانية متوقعة حمولة لبيان الدخل
    ٣٧,٤٤٤,٢٢٧        ٣٧,٤٤٤,٢٢٧        -        )٤١موجودات ضريبة مؤجلة (إيضاح 

  )  ١٤٠,٤٢٥,٧٠٩(  )  ١٤٠,٤٢٥,٧٠٩(      -        ٢٠١٨كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  
  مدورة أرباح   -٥٢

الصـــــــادر  ٩٥٢/١٠٠/١والتعميم رقم  ٢٠٠٨لعام  ١/م ن/ ب ٣٦٢بناًء على تعليمات مصـــــــرف ســـــــورية املركزي وقرار جملس النقد والتســـــــليف رقم 
الناجتة عن إعادة  ةغري خاضـــــعة للضـــــريبو  وهي أرباح غري قابلة للتوزيع ققةاحمليتم فصـــــل األرباح املدورة لفروقات القطع غري  ٢٠٠٩ شـــــباط ١٢بتاريخ 

اح يف يتم إقفال اخلســائر احملققة خالل الســنة ضــمن بند اخلســائر املرتاكمة. بينما يتم توزيع األرب تقييم مركز القطع البنيوي من حســاب األرباح املدورة.
  .حال حقق املصرف ذلك مبا يتناسب مع السياسة املعتمدة لديه

لرية سورية عن طريق ضم جزء  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠سامهني على شكل أسهم جمانية بقيمة إمجالية تبلغ رباح للمبتوزيع أ قام املصرف ٢٠١٨خالل عام 
  لرية سورية. ١٧٩,٤٥٠,٥٠٠لرية سورية وكامل رصيد األرباح املدورة مبيلغ  ٧٠,٥٤٩,٥٠٠من االحتياطي اخلاص مببلغ 

أرباح القطع البنيوي لعامي بعد تنزيل لرية ســـــــورية  ٢٦٧,٧٥٦,٠٢٥بقيمة من الربح قبل الضـــــــريبة  %١٠مت تشـــــــكيل احتياطي قانوين وخاص مبعدل 
  ، وختضع هذه االحتياطيات ملوافقة اهليئة العامة للمسامهني.٢٠١٩

، وذلك بعد طرح كل من االحتياطي لرية ســـــــورية ١,٢٩٤,٥٥٨,١٠٤مبلغ  ٢٠١٩كانون األول   ٣١حقق املصـــــــرف أرباح حمققة للســـــــنة املنتهية يف 
مبلغ  ٢٠١٩كـــــانون األول   ٣١األربـــــاح القـــــابلـــــة للتوزيع كمـــــا يف  وهي وبلغ رصـــــــــــــــيـــــد األربـــــاح املرتاكمـــــة احملققـــــةيـــــاطي اخلـــــاص. القـــــانوين واالحت

    لرية سورية. ١,٥٩٥,٥٨٦,٧٩٨
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  الدائنة فوائدال  -٦٢

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       :من فوائد ناجتة عنيتكون هذا البند 
    (معّدلة) ٨٢٠١          ٩٢٠١          
 .س.ل           .س.ل          

  :تسهيالت إئتمانية مباشرة
   ٢٥,٢٤٣,٨٢٦        ١٣,٠٠٧,٤٧١    حسابات جارية مدينة  
    ٢,٤٤٧,٩٢٠,٠٦٣        ٣,٥٢٨,٩٧٤,٠٢٩    سلفو  قروض  
      -          ٢٣,٩٧٠,٨٠٤    اسرتدادات من فوائد حمفوظة  

        ٢,٤٧٣,١٦٣,٨٨٩        ٣,٥٦٥,٩٥٢,٣٠٤   
    ٢٣٥,٧٣٦,٤١٨        ٣٤٧,٥٠٢,٨٩٨    إيداعات لدى مصارف و  أرصدة

    -          ٥٤,٠٢٤,٦٤٨    استثمارات مالية شهادات إيداع لدى مصرف سورية املركزي
    ٢٣٢,٢٥٥,٠٢٠        ١٦٢,١٩٢,٥٢٩    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمالية  استثمارات

        ٤٦٧,٩٩١,٤٣٨        ٥٦٣,٧٢٠,٠٧٥    

        ٢,٩٤١,١٥٥,٣٢٧        ٤,١٢٩,٦٧٢,٣٧٩    
  

  المدينة الفوائد  -٧٢

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       :من أعباء فوائد ناجتة عنيتكون هذا البند 
    (معّدلة) ٨٢٠١          ٩٢٠١          
 .س.ل           .س.ل          

  :ودائع زبائن
    ٢٢,٦٥٣,٧٠٥          ١١٧,١٣٤    حسابات جارية  
    ٢٧,٤٦١,٧٠٠        ١٢٨,٣٩٤,٦٦٨    ودائع توفري  
    ١,٧٩٨,٣٨٦,٤٩٩        ١,٩٣٤,٩٩٥,٥٧٥    ودائع ألجل وخاضعة إلشعار  
    ٦٥,١٢٢,٠٩٢        ٥٠,٧٦٦,٥١٨    التأمينات النقدية  

        ١,٩١٣,٦٢٣,٩٩٦        ٢,١١٤,٢٧٣,٨٩٥    
    ١٠٣,٠٥٠,٠٣٦        ٥٤,٥٦٥,٨٤٢    ودائع مصارف

        ٢,٠١٦,٦٧٤,٠٣٢        ٢,١٦٨,٨٣٩,٧٣٧    
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  العموالت الدائنةو  الرسوم  -٨٢

  يتضمن هذا البند ما يلي: 
    كانون األول  ٣١المنتهية في  للسنة          
    (معّدلة) ٨٢٠١          ٩٢٠١          
 .س.ل           .س.ل          

      ٥٣,٧٥٣,٤١٩       ٥٧,١٢٢,٢٠٨    عموالت تسهيالت مباشرة
      ١٥٠,٩١٧,٨٩١        ١٨٦,٨٩١,٩٨٠   عموالت تسهيالت غري مباشرة

      ١٤,٩٠١,٣٨٣        ٢٥,٥٤٢,٩٩٢   وإصدار بطاقات احلسابات إدارةعموالت 
      ٦٠٦,٣٠٢,٥٣٥        ١,٦٧٥,٥٩٦,٦٥٠    وعمليات نقدية أخرى التحويالت والشيكاتعموالت 
      ٤,٩٢٥,٠٠٠        ٦,٥٣٨,٠٠٠    االشرتاكات (صناديق حديدية)عموالت 

      ١٥,٥٣٩,٩٧٢        -      أجور سويفت وعموالت على حتصيل البوالص
        ١٥٩,٥٩٤          ٨٠٦٢,٣     عموالت أخرى

       ٨٤٦,٤٩٩,٧٩٤        ١,٩٥١,٧٥٤,٢١٠      
  

  العموالت المدينةو  الرسوم  -٢٩

  يتضمن هذا البند ما يلي: 
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في           
    (معّدلة) ٨٢٠١          ٩٢٠١          
 .س.ل           .س.ل          

    ٢٩,٧١٠,٦١٨        ٢٠٢,٤٦٠,٧٢١    عموالت مدفوعة على العمليات بني املصارف

        ٢٩,٧١٠,٦١٨        ٢٠٢,٤٦٠,٧٢١    
  

 تشغيلية أخرىات إيراد  -٣٠

  يتضمن هذا البند ما يلي: 
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في           
    (معّدلة) ٨٢٠١          ٩٢٠١          
 .س.ل           .س.ل          

    ٧,٧٢١,٦٩٦        ١,٢٢٠,٤٣١    وإيرادات أخرى اسرتداد مصاريف مستحقة

        ٧,٧٢١,٦٩٦        ١,٢٢٠,٤٣١    
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  نفقات موظفين  -٣١

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في      يلي:يتضمن هذا البند ما  
    (معّدلة) ٢٠١٨          ٩١٢٠          
 .س.ل           .س.ل          

   ٢٩٠,٩٤٧,٥١٧        ٣٣٢,٦٠٥,١٣٨    املوظفني رواتب
      ٢٩,٦٥٠,٤٨٠        ٢٦,٩٧٠,٤١٠    نفقات التدريب والتأهيل 

    ٤٨,٩٧٨,٤٥٦        ٥٥,٩٨٧,٥٨٥    مسامهة املصرف يف التأمينات االجتماعية
    ٢٤,٠٨٧,٨٨٦        ٢٣,٥٤٤,٣٨٦   وأخرى ال ختضع للضريبة التمثيل تعويض

اية اخلدمة     ٨,٥٧٣,٥٠٠        ٢,٨٤٥,٧٥٠   تعويض 
    ١٤٣,٥٧١,٨٧٩        ٢٤٣,٦٠٢,٢٨٥    عالواتو  مكافآت

    ٥,٨٦٤,٣٠٠        ١٨,٠٠٠,٠٠٠    مالبس موظفني
    ٣,٦٧٦,٢٦٦        ٣,٠٧٨,٧٨٠    * نفقات توظيف

   ١٩,٦٥٠,٤٠٩        ٢٤,٩٥٣,١٦٦    تعويضات خاضعة لضريبة الرواتب**
    ٥,٣٥٦,٧٠٤        ٤,٠٧٣,٤٣٨    مزايا عينية خاضعة للضريبة

   ٩,١٦٨,٥٤٤        ١١,٤٤٤,٠٧١    التأمني الصحي
         ٥٨٩,٥٢٥,٩٤١        ٧٤٧,١٠٥,٠٠٩    

  .ورسوم أخرى طوابعرسوم إقامة للموظفني األجانب و ، يتألف هذا البند من نفقات فحوصات طبية ما قبل التوظيف  *

  .إقامة وتنقالت وأجور عمل إضايف، يتألف هذا البند من تعويض مدارس  **
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  مصروف مخصص خسائر ائتمانية متوقعة  -٣٢

  يتكون هذا البند مما يلي:
   كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في              
    (معّدلة) ٢٠١٨          ٢٠١٩              
  ل.س.          ل.س.              

      ١٦,٤٦٩,٩٧١        ٥١,٥٩٣,٠٢٧    املركزيمصروف خمصص أرصدة لدى مصرف سورية 
  )    ٣٤٢,١٤٨  (      ١٣٩,٩٧٣,٩٤١    مصروف / (اسرتداد) خمصص أرصدة لدى املصارف

  )  ١٩,٢٦٦,٤٨٨  (      ٤٤٧,٨٣٩,٣٢١    خمصص إيداعات لدى املصارف/ (اسرتداد) مصروف 
  )  ١٩,٣٧٠,١٨١  (  )  ١٧,٨٠٩,٨٧٦(    اسرتداد خمصص استثمارات

    -          ١٩,٢٢٥,٦٢٧    كفاالت مصارف مالية  -ائتمانية متوقعةخمصص خسائر مصروف 
    -      )  ١٦,٤٦٠,٣٤٦(  وديعة جممددة لدى مصرف سورية املركزياسرتداد خمصص 

    ٢٨٠,١١٧,٤٣٢    )  ١٥١,٨٧٩,٩٥٢(  خمصص تسهيالت ائتمانية مباشرة ) / مصروفاسرتداد(
      ٣,٧٠٥,٠٧١          ٩٤٠,٥٦٨    مصروف / (اسرتداد) خمصص تسهيالت ائتمانية غري مباشرة

      ٣,٥٥٧        -      ) مع فروقات أسعار الصرف٩أثر تطبيق املعيار رقم (

          ٢١٤,٣١٧,٢٦١        ٤٧٣,٤٢٢,٣١٠    

  

  كما يلي:  ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة املنتهية يف  ةمت احتساب مصروف خمصص تسهيالت ائتمانية مباشر 
    ل.س.            

    ١,١٠٧,٣٩٧,٤٦٣    )٨(إيضاح رقم الرصيد كما يف بداية السنة 
اية السنة (إيضاح رقم      ٠٤٢,٣٧٧,٣٦٦,١    )٨الرصيد كما يف 

          ٢٥٨,٩٧٩,٥٧٩    
    ٨٥٣,١٣٧,٢١    ٢٠١٨فروق أسعار صرف غري املعدلة عن عام 

          ٤٣٢,١١٧,٢٨٠    



 

- ٦٧ - 

  مصاريف تشغيلية أخرى  -٣٣
  يتضمن هذا البند ما يلي: 

    األولكانون   ٣١للسنة المنتهية في          
    (معّدلة) ٨٢٠١          ٩٢٠١          
 .س.ل           .س.ل          

      ٢٦,٢١٨,٠١١        ٢٨,٧٦١,٦٦٦    نشطة التشغيلية للمصرفمتعلقة باأل نفقات سفر
      ٢٢,١٧٥,٨٤٨        ١٦,٨٩١,٧١٩    االشرتاكات يف هيئات ودوريات

      ٤٠,١٢٧,٥٦٢        ١٤,٨٧٧,٨٤٠    ونفقات قانونية الضرائبو  الرسوم
      ٣٢,٨١٥,٤٠٨        ٣٧,١٠١,١٨٩    وعالقات عامة االعالنو  الدعاية
      ٧,٢٧٦,٧٠١        ٥,٩٧٤,٤٠٦    استقبالنفقات 

      ٥٤,٨٥٥,١٢٠        ٦٩,٧٢٠,٠١٣    واستشارية أتعاب مهنية
      ١٠٦,٣٢١,٠٠٩        ١٠٧,٥٧١,٨٩٥    ونفقات حراسة االصالحو  الصيانة

      ٣٨,٣٨١,٥٦٩        ٣٠,٥٠٤,٣٠٢    احلريقو  تأمني ضد األخطار
      ٤٨,٦٥٦,٧٦٢        ٦٥,٦٣٩,٣٦٩    والتدفئة الكهرباءو  املياه

      ٤٢,٩٢٧,٧٠٨        ٢٦,٥٧٧,٥٨٨    وتقانة املعلومات نفقات االتصاالت
      ١٦,٦٥٤,٤٦٥        ٢١,٧٩٠,٤٨٢    القرطاسيةو  املطبوعات
      ٨٤,٥٠٦,٥٤١        ٧٠,٥١٧,٣٠٣    جيارإمصاريف 

      ٨,٠١٢,٧٠٠        ٥,٣٢٠,٣٥٠    الربيد والشحن
      ٤٤,٣٦٠,٩١٧        ٥٤,٨٥٩,٨١٣    ومصاريف اهليئة العامة دارةجملس اإلتعويضات 

    ٢,٢٥٢,٥٠٠        ١,٠٣٩,٢٠٠    مصاريف السيارات
      ١٣,١٨٢,١٥١        ٨٦,٧٥٣,١٦    خمتلفة أخرى

        ٥٨٨,٧٢٤,٩٧٢        ٥٦٣,٩٠٠,٣٠٣      
  
  السهم األساسية والمخفضة ربحية  -٤٣

      :مت احتساب حصة السهم األساسية واملخفضة كما يلي
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في           
    (معّدلة) ٨١٢٠          ٩٢٠١          

  ٣١٦,٢٩٥,٠٧١        ١,٨٣٠,٠٧٠,١٥٤     (لرية سورية) السنةربح  صايف
      ٠٠,٠٠٠٧,٥٢        ٢٧,٥٠٠,٠٠٠     (سهم) املتوسط املرجح لعدد األسهم

      ٥٠,١١          ٥٥٦٦,       (لرية سورية) السهم األساسية واملخفضةرحبية 

  .عند حتويلها رباحة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها املصرف ذات تأثري على حصة السهم يف األضاملخفو  السهم األساسيةرحبية تتطابق 
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  ما يوازي النقدو  النقد  -٥٣
  يتكون هذا البند ممايلي :

    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في         كانون األول  ٣١كما في           
    (معّدلة) ٢٠١٨          (معّدلة) ٢٠١٨           ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ١٣,١٥٥,٧٦٩,٢٧٤        ٢٠,٩١٨,٨١٠,٨٨٦        ٢٨,٣٩٨,٣٤٥,٨٩١    النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
  يضاف:

  أرصدة لدى مصارف (استحقاقها األصلي   
    ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤        ٢,٢١١,٣٧٣,٣٧٧        ٦,٢٥٢,٥٦١,٩٧٨    أشهر أو أقل) ٣خالل فرتة     

  ينـزل:
  ودائع مصارف (استحقاقها األصلي   
  )  ١,٧٠٨,٢٥٦,٩٦٣(  )  ٣,٧٩٨,٠٠٤,٢٠٦(  )  ٢,٥٩٠,٢٨٤,٩٠٥(  أشهر أو أقل) ٣خالل فرتة     

        ١٥,٤٩٨,٠٧٣,٣٦٥        ١٩,٣٣٢,١٨٠,٠٥٧        ٣٢,٠٦٠,٦٢٢,٩٦٤      

  يف أنشطة املصرف التشغيلية اليومية لذلك اليعترب جزء من النقد وما يوازي النقد. اليستخدم احتياطي الودائع لدى مصرف سورية املركزي
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  ذات العالقةعمليات األطراف   -٦٣
مو  العليا دارةواإل، مدراء املصرف األطراف ذات العالقةتتضمن    ما يلي: األطراف ذات العالقةتتضمن أرصدة وعمليات  .واملصارف الشقيقة، الشركات املرتبطة 

    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في     
    كانون األول  ٣١كما في             أعضاء مجلس اإلدارة وكبار                
    (معّدلة) ٢٠١٨      المجموع      المساهمين وكبار الموظفين      الشركات الحليفة      الشركة األم    

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

    ١,٨٦٢,٢٣٠,١٣٢    ٤٠٥,٠٧٤,٧٨٨    -      ٣١٥,١٧٢,٣٨٦    ٨٩,٩٠٢,٤٠٢  أرصدة لدى املصارف املقربة
  )    ٤٧٨,٦٧٥(  )  ٣,٥١٨,٩٣٥(    -    )  ١٦٩,٠٥٤(  )  ٣,٣٤٩,٨٨١(  مؤونة مكونة على احلسابات اجلارية
    ٨,٢٩٦,٨٠٥,٠٧١    ١١,٠٠٣,٣٨٠,٩٢٣    -      ٢٦١,٦٠٠,٠٠٠    ١٠,٧٤١,٧٨٠,٩٢٣  ودائع ألجل لدى املصارف املقربة
  )  ٥٠,١٥٢,٤٠٣(  )  ٦٢٣,٣٤٠,٧٣٦(    -    )  ٨٣٩,٤٠٧(  )  ٦٢٢,٥٠١,٣٢٩(  مؤونات مكونة على ودائع ألجل

    ١٢٧,٠٤٠,٠٨٤    ١١٠,٠٦٣,٥٨٠    -      ١,٤٣٧,٣٤٧    ١٠٨,٦٢٦,٢٣٣  فوائد مستحقة غري مقبوضة
  )    ٧٥١,٩٩١(  )  ٦,٩٢٩,٦٦٣(    -    )    ٤,٦١٢(  )  ٦,٩٢٥,٠٥١(  مؤونات مكونة على فوائد مستحقة غري حمققة

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

      ١,٧٤٢,٤٤١      ٤٩٥,٩٥٤      ٤٩٥,٩٥٤    -      -    قروض كبار املوظفني

  ١٠,٢٣٦,٤٣٤,٦٥٩    ١١,٢٢٦,٩٥٤,٣٩٥      ٤٩٥,٩٥٤    ٩١٨,٩٢٥,١٤٤    ١٠,٣٠٧,٥٣٣,٢٩٧    
    حسابات دائنة  

    ١,٩٩٦,٣٨١,٠٣٩    ١,٩٥٤,٥٢٠,٠٠٠    -      -      ١,٩٥٤,٥٢٠,٠٠٠  حسابات املصارف
  حسابات أعضاء جملس اإلدارة 

    ٥٨,٩٧٧,٦٩٩    ٤٤,٩٣٨,٣٢٣    ٤٤,٩٣٨,٣٢٣    -      -    وكبار املوظفني وكبار املسامهني  
      ٩٢٥,٢٩٣      ١,١٤٢,١٧٣    -      -      ١,١٤٢,١٧٣  غري مدفوعةفوائد مستحقة 

  ٢,٠٥٦,٢٨٤,٠٣١    ٢,٠٠٠,٦٠٠,٤٩٦    ٤٤,٩٣٨,٣٢٣    -      ١,٩٥٥,٦٦٢,١٧٣    
  بنود خارج امليزانية-ب

    ٥,٧٩١,٥٩٦,٧٢٥    ٥,٦٨١,٦٨٨,٤٤٥    -      ٥,٦٧٤,٦٧٠,١٩٧      ٧,٠١٨,٢٤٨  اليةممصارف كفاالت 
    -    )  ١٩,٢٢٥,٦٢٧(    -    )  ١٨,٧٢٤,٢٦٣(  )    ٥٠١,٣٦٤(  اليةممصارف مؤونات كفاالت 

  ٥,٧٩١,٥٩٦,٧٢٥    ٥,٦٦٢,٤٦٢,٨١٨    -      ٥,٦٥٥,٩٤٥,٩٣٤    ٦,٥١٦,٨٨٤    
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    في للسنة المنتهية      ٢٠١٩كانون األول   ٣١ للسنة المنتهية في    
    كانون األول  ٣١            أعضاء مجلس اإلدارة وكبار                
    (معّدلة) ٢٠١٨      المجموع      المساهمين وكبار الموظفين      الشركات الحليفة      الشركة األم    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  بنود بيان الدخل-ج 
    ٢٣٢,٢١٨,٦٢٥    ٢٦١,١٤٤,٤٢٧      ٩,١٢٣    ٦,٧٤١,٠٢٥    ٢٥٤,٣٩٤,٢٧٩  ائنةدفوائد 

  )  ١٨,٤٩٢,٧٢١(  )  ٥٤,٩١٠,٥٨١(  )    ٣٤٤,٧٤١(  )    ٨٩,٦٤٨(  )  ٥٤,٤٧٦,١٩٢(  فوائد مدينة

  ٢١٣,٧٢٥,٩٠٤    ٢٠٦,٢٣٣,٨٤٦  )    ٣٣٥,٦١٨(    ٦,٦٥١,٣٧٧    ١٩٩,٩١٨,٠٨٧    
  )  ٧,٩٢٤,٩١٩(    ١٠,٧٦٨,٤١٥    -      ١٠,٧٦٨,٤١٥    -    عموالت مدينة

  ٩٨٥٠٢٠٥,٨٠,    ٢١٧,٠٠٢,٢٦١  )    ٣٣٥,٦١٨(    ١٧,٤١٩,٧٩٢    ١٩٩,٩١٨,٠٨٧    
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لسارية مع الفوائد والعموالت اأسعار  ذوي العالقة تتم ضمن النشاطات االعتيادية للمصرف وباستخدامإن مجيع التعامالت املسموحة مع األطراف 
  .الزبائن

  .٢٠١٨و ٢٠١٩ ييف عام %٩,٥- ٧بني  معدالت الفوائد على القروض املمنوحة لكبار املوظفني بلغت

 %٢,٦ مقابل( ٢٠١٩يف عام األمريكي على الدوالر  %٣و %٢,١٥بني  الشقيقةبلغ معدل الفائدة على الودائع لدى املصرف األم واملصارف 
  .)٢٠١٨ يف عام األمريكي على الدوالر %٣و

واإلقامة اليت تكبدوها  لرية سورية عن مصاريف االنتقال ٥٣,١٤٥,١٩٧املمثلني للمسامهني مببلغ  دارةتعويض أعضاء جملس اإل ٢٠١٩مت خالل العام 
  ).٢٠١٨لرية سورية خالل عام  ٤١,٧٣٩,٧٢٦(مقابل مبلغ  ٢٠١٩ خالل عام

  
  التنفيذية دارةتعويضات اإل-د

  التنفيذية العليا للمصرف: دارةفيما يلي ملخص ملنافع اإل
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في           
    (معّدلة) ٨١٢٠          ٩٢٠١          
 .س.ل           .س.ل          

      ٦٩,٧٥٢,٦١٥        ٦٠,٣٧٨,٦٢٨    العليا دارةرواتب اإل
      ٥٥,٤٤٧,٨٠٩        ١٠١,١٧١,١٦٦     املكافأت

اية خدمة       ٥,٤٠٦,٠٠٠        ٢,١٢٤,٠٠٠    تعويضات 
      -            ٦٨٣,٧٢١    إجازات مدفوعة 

        ١٣٠,٦٠٦,٤٢٤        ١٦٤,٣٩٥,٤٧٧      
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  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  -٧٣

  .القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية اليت ال تظهر بالقيمة العادلة بالبيانات املالية :أوالً 
    (معّدلة) ٨٢٠١كانون األول   ٣١      ٩٢٠١كانون األول   ٣١    
    معترف بهاالغير النتيجة       القيمة العادلة      القيمة الدفترية      معترف بهاالالنتيجة غير       القيمة العادلة      القيمة الدفترية    
  .س.ل      س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  الموجودات المالية
    -      ٢٣,٣٦٦,٨٠٧,٥٠٨    ٢٣,٣٦٦,٨٠٧,٥٠٨    -      ٣١,٣٩٧,٠٨٠,٠٣٥    ٣١,٣٩٧,٠٨٠,٠٣٥  بنوك مركزيةنقد وأرصدة لدى 

    -      ٢,٢١٠,٨٥٨,٧٨١    ٢,٢١٠,٨٥٨,٧٨١    -      ٦,١١٢,٠٧٣,٤٤١    ٦,١١٢,٠٧٣,٤٤١  لدى املصارفة أرصد
    -      ٨,٢٤٥,٩٠٠,٨٨٢    ٨,٢٤٥,٩٠٠,٨٨٢    -      ٧,٢٨١,٤١٩,٩٨٤    ٧,٢٨١,٤١٩,٩٨٤  ايداعات لدى مصارف ومؤسسات مصرفية

  )    ٨٧٩,٩٢٥,١٦٨(    ٢٤,٢٠٤,٣١٧,٠١٠    ٢٣,٣٢٤,٣٩١,٨٤٢  )١,٧٧٠,٥٧١,٥٨٦(    ٣٠,٨٠٥,٨٩٧,٩٤٢    ٢٩,٠٣٥,٣٢٦,٣٥٦  التسهيالت االئتمانية املباشرة
    -      -      -      -      ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠    ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠  املطفأةمالية بالكلفة موجودات 

    -      ١,٣٨٧,٠٥٥,١١٨    ١,٣٨٧,٠٥٥,١١٨    -      ١,٤٠٣,٥١٥,٤٦٤    ١,٤٠٣,٥١٥,٤٦٤  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
  المطلوبات المالية

    -      ٣,٧٩٨,٠٠٤,٢٠٦    ٣,٧٩٨,٠٠٤,٢٠٦    -      ٢,٥٩٠,٢٨٤,٩٠٥    ٢,٥٩٠,٢٨٤,٩٠٥  ودائع مصارف ومؤسسات مصرفية
    -      ٤٧,٩٣٣,٨٥٧,٩٥٤    ٤٧,٩٣٣,٨٥٧,٩٥٤    ١٧٣,٣٨٤,١٧٨    ٥٩,٧٨٠,٧٣٧,٧٤٢    ٥٩,٩٥٤,١٢١,٩٢٠  ودائع الزبائن

    -      ١,٣٣٨,٥٢٥,٠٠٨    ١,٣٣٨,٥٢٥,٠٠٨    -      ٢,٥٧٦,٥٨٨,٦٤٤    ٢,٥٧٦,٥٨٨,٦٤٤  تأمينات نقدية 

وذلك باحتساب  ،وبالنسبة للموجودات واملطلوبات املالية ذات تواريخ استحقاق أكثر من سنة بالقيمة العادلة، استحقاق دون السنة بالقيمة الدفرتيةمت اإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات املالية ذات تواريخ 
كانون األول   ٣١يف  كما %١٧مقابل معدل حسم ( ٢٠١٩ون األول كان  ٣١لرية السورية كما يف بالللتسهيالت االئتمانية  %١٦,٢٩التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة منها باستخدام معدل حسم بلغ 

 .٢٠١٨و ٢٠١٩ كانون األول  ٣١كما يف   للودائع باللرية السورية %١١سم احلمعدل وبلغ ، )٢٠١٨
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  املدرجة بالقيمة العادلة.املالية حتديد املستويات الثالث لقياس القيمة العادلة بالنسبة لألدوات  :ثانياً 
    ٩٢٠١كانون األول   ٣١كما في       
    القيمة العادلة مقاسة من خالل            
    المجموع      المستوى الثالث     المستوى الثاني      المستوى األول      القيمة الدفترية       

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      س.ل    الموجودات المالية:
  منبالقيمة العادلة موجودات مالية 

    ٥٠٠,٥٦٨,٣١٧    -      -      ٥٠٠,٥٦٨,٣١٧    ٥٨٠,٨٦٢,٠٧٧  خالل الدخل الشامل اآلخر   
    ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠  ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠    -      -      ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠  موجودات مالية بالكلفة املطفأة

  
    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في       
    القيمة العادلة مقاسة من خالل            
    المجموع      المستوى الثالث     المستوى الثاني      المستوى األول      القيمة الدفترية       

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س    الموجودات المالية:
  بالقيمة العادلة منموجودات مالية 

    ٤,٨٠٤,١٢٢,٧٢٨    -      -      ٤,٨٠٤,١٢٢,٧٢٨    ٥,٠٣٧,٩٢١,١٩٦  خالل الدخل الشامل اآلخر   
    -      -      -      -      -    موجودات مالية بالكلفة املطفأة

  

الوة (بعد تنـزيل مسية لألصل مضافاً إليه صايف العاإلعلى القيمة  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرتشمل القيمة الدفرتية للموجودات املالية 
قفال هذه املوجودات إلى سعر ع العادلة بنهاية العام بناءً طفاء من تاريخ الشراء لتاريخ امليزانية وفق أسلوب الفائدة الفعالة). وقد مت تقييمها بالقيمة اإل

ا بتاريخ   ا قيمتهمبعد إطفاء املوجودات الضريبية املؤجلة حيث بلغت فروقات التقييم السلبية  ٢٠١٩كانون األول   ٣١ضمن األسواق املتداولة 
 .)وريةسرية ل ١٤٠,٦٠٠,٤٣٤ما قيمته  ٢٠١٨كانون األول  ٣١ كما يف  سلبية(فيما بلغت فروقات التقييم اللرية سورية  ٤٣,٢٠٣,٢١٠

  تقنيات التقييم واالفرتاضات املستعملة ألغراض قياس القيمة العادلة
  يتم حتديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية باستعمال مستويات التقييم التالية:

  .) ملوجودات مماثلة يف أسواق فعالةعّدلة(غري امل: ميثل القيمة العادلة لألسعار املتداولة المستوى األول

و أ : ميثل العناصر األخرى خبالف األسعار املتداولة ضمن املستوى األول واليت يتم مالحظتها بشكل مباشر (من خالل األسعار)المستوى الثاني
  .بشكل غري مباشر (يتم اشتقاقها من األسعار)

  .رتبطة ببيانات السوق: ميثل املوجودات غري املالمستوى الثالث

  األدوات املالية اليت تقارب قيمتها العادلة القيمة الدفرتية
  .اليت هلا فرتة استحقاق أقل من سنة وتكون قيمتها الدفرتية مقاربة لقيمتها العادلةأو  هي املوجودات واملطلوبات املالية النقدية

  األدوات املالية ذات سعر فائدة ثابت
ة مالعادلة للموجودات واملطلوبات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة واليت هلا سعر فائدة ثابت عن طريق مقارنة التدفقات النقدية املخصو يتم تقدير القيمة 

ةأسعار  باستخدام   .الفائدة السوقية عند إدراجها أول مرة مع األسعار السوقية احلالية ألدوات مالية مشا
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 المخاطر إدارة  - ٨٣

ة إدارة اخلسائر ويقوم مفهوم إدارة املخاطر على عملية معرف املخاطر من عوامل مالية وغري مالية من احملتمل أن تؤثر على النتائج واألهداف املرتقبة،تنتج 
  ).Unexpected lossتوقعة (املغري ) واخلسائر Expected Lossاملتوقعة (

ات والعمل على تقييم أثاره احملتملة والرقابة املستمرة للمخاطر ومتابعة احلدود الرقابية الداخلية للتعرضيقوم دور إدارة املخاطر على كشف مصادر املخاطر 
)، ورفع تقارير Risk Tolerance) احملددة من قبله وقدرته على التحمل (Risk Appetiteاملقبولة من قبل جملس اإلدارة وفق شهية املخاطر (

حتماالت املخاطر املقبول مقابل ا لمساعدة على اختاذ قرارات توزيع مصادر التمويل على فرص التوظيف لتحقيق املعدللإلدارة العامة وجملس اإلدارة ل
  احملتملة املقبولة.

  المخاطر لدى بنك الشرق إدارةأنظمة 

على اسرتاتيجيات  يصادق يتحملها املصرف، كمايتحمل جملس اإلدارة مسؤولية إدارة خماطر املصرف وحيدد املستويات لكافة أنواع املخاطر اليت ميكن أن 
ائية والتصحيحية قوإجراءات إدارة املخاطر بكافة أنواعها ويراجع دورياً تقارير قياس املخاطر لضمان حسن تنفيذ السياسات املعتمدة واختاذ اإلجراءات الو 

  املناسبة عند احلاجة. 

ن ن املنبثقة عنه السيما جلنة إدارة املخاطر وجلنة التدقيق وجلنة التسليف اليت ترفع تقارير دورية عويعمل جملس اإلدارة على إدارة املخاطر من خالل اللجا
ا.    نتائج أعماهلا وتوصيا

املصرف ووضع تعرض هلا يأما على الصعيد التنفيذي، تتحمل اإلدارة العامة التنفيذية مسؤولية إجياد البىن التحتية الالزمة إلدارة ومتابعة كافة املخاطر اليت 
ف لالسياسات واإلجراءات واملخططات التنظيمية اليت تساعد على حتديد املسؤوليات مبا يضمن فصل املهام والصالحيات لتجنب أي تعارض بني خمت

   األقسام، وتفعيل نظم الضبط الداخلي للتأكد من االلتزام بالسياسات املعتمدة من قبل جملس اإلدارة.

  طرالمخا إدارةإستراتيجية 

  ما يلي: إىل  دف اسرتاتيجية إدارة املخاطر
دف املخاطر إلدارة عمل وإجراءات سياسات اعتماد من التأكد - التحقق من قدرة  (ائتمانية، سوقية، تشغيلية، سيولة، مسعة، التزام، ....اخل) 

بازل لإلشراف على املصارف والقرارات  وبتوصيات جلنة املصرف حبوكمة التزاماً  تغطية للمخاطر اليت يتعرض هلا املصرف املصرف على تأمني
  الصادرة عن جملس النقد والتسليف.

قرارات اإلدارة العامة وجملس اإلدارة إلختاذ اإلجراءات والإىل  اعتماد نظام التقارير الدورية ملختلف املخاطر مرفقة بالتوصيات املناسبة ورفعها -
 املناسبة.

 ظم الكافية إلدارة املخاطر وضمان استقاللية عمل مديرية املخاطر.التأكد من توافر املوارد والن -
دف ضمان استمرارية العمل ومواجهة املخاطر اليت قد يتعرض هلا املصرف. -  التأكد من فعالية واستمرارية عمل خطط الطوارئ 
بل املصرف املرعية اإلجراء ضمن سقوف املخاطر املقبولة من قوضع معايري وضوابط للعمليات االئتمانية واالستثمارية لضمان االلتزام بالقوانني  -

 دف حتديد الوسائل واإلجراءات املتوفرة إلدارة وختفيف املخاطر اليت قد تنجم عنها.
اليت ممكن أن تملة السعي من خالل السياسات االئتمانية واالستثمارية لتحقيق التوازن األمثل ما بني العائد لصاحل املصرف وعوامل املخاطر احمل -

 يتعرض هلا املصرف.
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دف احملافظة على سالمة املصرف املالية ومواجهة تنويع مصادر  - التمويل يف املصرف والتأكد من فعالية وكفاية إجراءات إدارة خماطر السيولة 
ا السلبية اليت تنشأ عن تقلبات األسواق احمللية واإلقليمية والعاملية.   الظروف الطارئة وتداعيا

  دارةالمخاطر المنبثقة عن مجلس اإل إدارةمسؤولية لجنة 

كون ي تتكون جلنة إدارة املخاطر من ثالثة أعضاء من جملس اإلدارة على األقل على أال يزيد عدد األعضاء التنفيذيني عن عضو واحد فقط وعلى أن
دف جلنة إدارة املخاطرمدير مديرية إدارة املخاطر، وتتم إىل  رئيس اللجنة عضواً مستقًال، باإلضافة ا بشكل دوري.  مساعدة جملس اإلدارة  إىل اجتماعا

قدرة املصرف ومدى قبوله حتمل املخاطر ومراجعة أداء اإلدارة التنفيذية يف إدارة كافة املخاطر مع على وضع سياسة إدارة خماطر املصرف مبا ينسجم 
  وااللتزام والرتكز والسمعة وغريها. وترتكز املهام األساسية للجنة على مايلي: املصرفية من خماطر االئتمان والسيولة والسوق والتشغيل

العمل بشكل متواصل مع مديرية إدارة املخاطر يف املصرف لرسم وحتديد ومراجعة سياسات إدارة املخاطر املرتبطة بالنشاط القائم للمصرف،  -
 ورفع توصية جمللس اإلدارة للمصادقة عليها.تلك املتعلقة بأي نشاط أو منتج مصريف جديد، إىل  باإلضافة

 حتديد صالحيات إدارة املخاطر ومراجعتها سنوياً، حبيث تتضمن بشكل أساسي اسرتاتيجيات إدارة املخاطر ومستويات وحدود املخاطر املقبولة -
 ورفعها جمللس اإلدارة للمصادقة عليها.

نفيذية اليت يتم وضعها واختبارها من قبل مديرية األمن وذلك بالتنسيق مع اإلدارة العامة التإعداد تقرير تقييم لتنفيذ خطط الطوارئ وإدارة األزمات  -
 للمصرف.

نها، ورفع تقارير عمراجعة التقارير الدورية حول املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف، واملتابعة مع اإلدارة التنفيذية ملعاجلة التجاوزات اليت يتم التقرير  -
ة وتقدمي اإلحصائيات خبصوص كافة املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف مقابل احلدود املعتمدة والتغريات والتطورات اليت قد تطرأ دورية جمللس اإلدار 

 على إدارة املخاطر.
 مراجعة تقارير اختبار اجلهد لكفاية رأس املال ومراقبة مدى التزام إدارة املخاطر مبعايري ومتطلبات جلنة بازل. -
 ،إلدارة العامة التنفيذية باختاذ اإلجراءات املناسبة لتأسيس وإجياد بنية أساسية مالئمة وكافية (مبا فيها اهليكل التنظيمي، العملياتالتأكد من قيام ا -

ا هالسياسات واإلجراءات، الكادر الكفء واألنظمة التكنولوجية) اليت تكفل وباستمرار إدارة املخاطر جلهة حتديدها وحصرها وقياسها ومتابعت
ينسجم وحدود وسياسات املخاطر املصادق عليها. مراجعة اهليكل التنظيمي إلدارة املخاطر وضمان استقاللية موظفي مديرية املخاطر  مبا ضبطهاو 

  يف املصرف عن األنشطة اليت ينجم عنها حتمل املصرف للمخاطر.

  دارةمسؤولية لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإل

كل دوري أربعة وحبضور املدير العام التنفيذي ومدير التدقيق الداخلي ، وجتتمع بش غري تنفيذيني رئيس مستقل وثالثة أعضاءتتألف جلنة التدقيق من 
دف جلنة التدقيق املنبثقة عن جملس اإلدارةربعاجتماعات هلا خالل السنة بوترية اجتماع واحد كل  اف على األمور مساعدة اجمللس على اإلشر إىل  . و

  :التالية
 .حسن أدائهماو مراجعة التقارير املالية وتقييم فعالية وكفاية نظم الضبط والرقابة الداخلية مبا فيها استقاللية التدقيق الداخلي ومراقبة االلتزام  -
راءات لتصحيح القصور جقد اختذت كافة اإل مراجعة التقارير الصادرة عن املراقبني املصرفيني الداخلني املعتمدين والتأكد من أن اإلدارة التنفيذية -

 اليت متت اإلشارة هلا ضمن تقارير املهام الرقابية ومهام التدقيق.
داخلية لتتأكد اللجنة من التزام املصرف بالتطبيق السليم للقوانني والتعليمات النافذة الصادرة عن السلطات الرقابية، وللسياسات واإلجراءات ا -

  املعتمدة من جملس اإلدارة.
 طر عمل املدقق اخلارجي وتنسيق مهامه وتقييم استقالليته وموضوعيته وقبول خطاب تعيينه وحتديد تعويضاته.أمساعدة اجمللس يف حتديد  -
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  دارةمسؤولية لجنة التسليف المنبثقة عن مجلس اإل

ا بشكل دوري.  ار التسهيالت االئتمانية مراجعة وإقر إىل  دف اللجنةتتألف جلنة التسليف من ثالثة أعضاء جملس إدارة غري تنفيذيني ،وتتم اجتماعا
  وفق حدود وسقوف يتم إقرارها ومراجعتها دورياً كما تصادق على قرارات التسهيالت االئتمانية املمنوحة من قبل جلنة التسليف اإلدارية.

  الموجودات والمطلوبات إدارةمسؤولية لجنة 
ة السيولة، وخماطر السوق املقدم السياسات واإلجراءات الالزمة لإلدارة واحلد من خماطر مراجعةو لسيولة. مسؤولة عن إدارة خماطر السوق وخماطر اوهي 

ذا اخلصوص وااللتزام بالسقوف احملددة والنسب الرق بية املعتمدة امن قبل مديرية املخاطر. وتعمل اللجنة على مراقبة حسن تطبيق اإلجراءات املعتمدة 
ا العتماد سياسات إدارة خما ة املخاطر طر السوق والسيولة لإلدارة العامة وللجنة إدار من قبل جملس اإلدارة. جتتمع مرة شهريًا وترفع تقاريرها وتوصيا

  املنبثقة عن جملس اإلدارة للموافقة عليها. 

  المخاطر إدارةمسؤولية مديرية 
  دف مديرية إدارة املخاطر يف املصرف إىل:

 س اإلدارة للمصادقة عليها. لإىل جماءات إدارة املخاطر كافة ورفعها إعداد وحتديث سياسات وإجر  -
وضع حدود ومقاييس للمخاطر اليت يتعرض هلا املصرف ومراقبتها بشكل مستمر، ودراسة سيناريوهات اختبارات اجلهد وتقييم نتائجها مث رفع  -

ا  اإلدارة العامة التنفيذية وجلنة إدارة املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة.إىل  التقارير بشأ
د - ف التأكد من التقيد باإلجراءات والسياسات املعتمدة جلهة إدارة كافة أنواع املخاطر ضمن مجيع العمل بشكل مستقل عن اإلدارة التنفيذية 

 أصعدة نشاط املصرف.
قة عن جملس جلنة إدارة املخاطر املنبثإىل  إعداد تقارير دورية شاملًة لكافة أنواع املخاطر متضمنًة مقرتحات وتوصيات ملعاجلة القصور ورفعها -

  اإلدارة.
المتثال بتطبيق أحكام بازل والقوانني والقرارات الصادرة عن مصرف سورية املركزي ذات الصلة وسائر اجلهات الرقابية لضمان سالمة متابعة ا -

 املصرف املالية والتشغيلية.
 ركزي. مبا يتوافق مع تعليمات املصرف امل ٩املطلوبة لتطبيق معيار التقارير املالية الدويل رقم  اإلجراءتو  موائمة السياسات -

  مسؤولية مديرية التدقيق الداخلي

ر وممارسات طوتشمل مسؤولية مديرية التدقيق الداخلي توفري خدمات تأكيدية واستشارية حول كفاية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وعملية إدارة املخا
من جهة  عن طريق جلنة التدقيق املنبثقة عن جملس اإلدارةكل من جملس إدارة املصرف إىل   احلوكمة، وذلك من خالل تقدمي تقييمات موضوعية ومستقلة

دف هذه التقييمات ات مساعدة املصرف يف حتقيق أهدافه من خالل حتسني كفاءة خمتلف العمليإىل  وإىل اإلدارة التنفيذية من جهة أخرى. حيث 
  املصرفية.

  املختلفة.  املنبثقة عن جملس اإلدارة حول نتائج أنشطة مديرية التدقيق الداخليجلنة التدقيق إىل  ترفع مديرية التدقيق الداخلي تقاريرها وبشكل دوري

  أنظمة تقارير وقياس المخاطر

ا متقوم مديرية املخاطر بتأدية عملها بشكل مستقل لكنه يتبع مباشرًة للجنة إدارة املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة حيث تقوم بأداء مها ها وواجبا
  كل من جلنة إدارة املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة وقسم التسليف واإلدارة العليا.إىل   تابعة رقابية ليتم إرساهلاوإعداد تقارير م



 

- ٧٧ - 

  املخاطر اليت يتعرض هلا وهي:  لقياس كافة ٢يلتزم املصرف مبعايري بازل 
 القياس املعيارية. بالنسبة ملخاطر السوق، يعتمد املصرف طريقة -
 يعتمد املصرف طريقة املؤشر األساسي. التشغيلية،بالنسبة للمخاطر  -
)  Internal Rating-Based Approach( بالنسبة للمخاطر االئتمانية، يعتمد املصرف طريقة املنهج األساسي للتصنيف الداخلي -

 ) .Standardized Approachكبديل عن املنهج املعياري (

  المخاطر دارةالهيكل التنظيمي إل

  

  
  

ا فإن عمليات التعويضات والصرف والعزل تتم عن طريق جلنة الرتشفيما يتعلق  حات يباستقاللية وظائف مديرية إدارة املخاطر وعمليات املساءلة املتعلقة 
ا تتابع إداريًا وفنيًا عمل مديرية إدارة املخاطر، ه صالحيات التعيني  نإا و ذوالتعويضات املنبثقة عن جملس اإلدارة بناًء على اقرتاح اإلدارة التنفيذية كو

 والعزل لكوادر اإلدارة العليا ومديرية املخاطر ال تتم إال من خالل جلنة الرتشيحات والتعويضات وموافقة جملس اإلدارة.

 المخاطر االئتمانية

ت الحرص املصرف على جودة عملية التسليف والتعامل مع العمالء املتميزين عن طريق السيطرة على املخاطر االئتمانية والعمل على ختفيض احتما
تابعة مستمرة مو التعثر وذلك بإجراء الدراسة االئتمانية املعمقة وحتديد نقاط القوة والضعف ومدى قدرة العميل على السداد. يتم اعتماد إجراءات رقابة 

ئد) هي اللتسهيالت املمنوحة واليت ستمنح مبا يكفل محاية مصلحة البنك جلهة إدارة خماطر االئتمان واحلرص على أن تكون نسبة (املخاطرة على الع
  ضمن النسب املثلى بالنسبة للمصرف. 
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 تتألف وحدة إدارة املخاطر االئتمانية من ثالث أقسام: 

 حتضري تقارير و  : تقوم هذه الوحدة بدراسة خماطر تعثر طلبات التسهيالت االئتمانية ومتابعة جودة احملفظة االئتمانيةانقسم حتليل خماطر االئتم
سرتاتيجية املصرف ضافة الإين للقوانني والتشريعات السارية دورية للجنة التسليف املبثقة عن جملس اإلدارة والتأكد من مالئمة الطلب االئتما

 وسياساته.

  تقوم هذه الوحدة بدوراً أساسياً يف ضمان حسن سري العملية االئتمانية ومنح التسهيالت من خالل قيامها بضمان متابعة وضبط االئتمانقسم :
  صحة تنفيذ موافقات جلان التسليف على امللفات االئتمانية. وهذا يتضمن:

o ملالية والضمانات، ومراقبتها وحتديثها بشكل دوري.إنشاء ملف مركزي متكامل حيوي مجيع الثبوتيات واملستندات والبيانات ا 
o .عملية منح التسهيالت االئتمانية على النظام املصريف مبا يتوافق مع القوانني والتعاميم الصادرة 
o ف االئتماين، يعملية املراجعة الرقابية للملف االئتماين، اخلطوط االئتمانية، االستخدامات والتجاوزات، تركزات املخاطر االئتمانية، التصن

 وذلك من خالل إصدار تقارير دورية لإلدارة العليا وجلنة إدارة املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة.

 متعلقة عن العمالء املدينني، تؤمن هذه الوحدة معلومات حديثة جلهة حجم ونوع وعملة  : تعمل على تأمني معلوماتقسم معلومات االئتمان
ا العميل باإلضافة لعملية التسهيالت ومدى التزام  العميل بالشروط التعاقدية، حيث تساهم يف التحقق من مدى موثوقية املعلومات اليت يزودنا 

  املركزي. تقاطع هذه املعلومات مع بيانات قسم األخطار املصرفية يف مصرف سورية

  التالية: على الضوابط جلنة إدارة املخاطر املنبثقة عنه بناءً اعتمد جملس إدارة املصرف سياسة منح التسهيالت االئتمانية املقرتحة من قبل 

  توصيات سياسة التسليف

وجه املصرف تالقيام بعملية املراجعة الدورية لقيمة سقوف حمافظ التسهيالت االئتمانية واالستثمارية وفقًا لكل عملة وحتديدها مبا يتناسب مع خطة و 
ًا بتمويل . من جهة أخرى مت السماح أيضمتوسط وطويل األجل للمشاريع اإلنتاجية الصناعية واخلدمية بتمويلإضافة لذلك مت السماح خالل كل ربع 

  قروض استهالكية وقروض سكنية وحتديد حجم احملفظة املطلوب.
 شار قاعدة عمالئه، إضافةاملصرف وانتحتديد التمويل باملناطق اآلمنة مع األخذ بعني االعتبار توزع فروع وللحد من املخاطر املرتبطة بعمليات املنح مت 

لعمالء كان املصرف قد قام بشطب جزئي أو كلي ملديونيتهم السابقة دون اتفاق مسبق موثق أصوًال مع املصرف، إّال إذا قام  تسهيالتعدم منح إىل 
 هذا العميل بسداد املبلغ املشطوب.

  ارية ضمن املناطق اآلمنة.أما بالنسبة للضمانات فيتم قبول التأمينات على األصول العق

  توصيات سياسة التصنيف االئتماني ومتابعة القروض المتعثرة:

املتضمن التعليمات  ١٤/٢/٢٠١٩/ م ن) تاريخ ٤التقيد بأحكام ومتطلبات القرارات والتعاميم املرعية اإلجراء وخاصة قرار جملس النقد والتسليف رقم ( 
)، التأكيد على عملية قياس Financial Instruments) اخلاص باألدوات املالية (IFRS 9( ٩الدويل رقم اخلاصة بتطبيق معيار التقارير املالية 

ا دون أي تأخري، تُقاس اخلسائر االئتمانية املتوقعة بشكل ربعي، حبيث عكس مبلغاً ُمقدراً ت اخلسائر االئتمانية املتوقعة بشكل ربعي على األقل واالعرتاف 
 Probability-Weightedاملعلومات التارخيية واحلالية ومرجح بكافة املعلومات املعقولة واملتاحة عن الظروف املستقبلية (باحتمال مبين على 

Amount) وجيب أن يكون هذا التقدير غري متحّيز ، (Unbiased) من خالل استخدام سيناريوهات ال تأخذ باالعتبار احلالة األفضل (The 
Best Case Scenarioاحلالة األسوأ ( ) والThe Worst Case Scenario متابعة الديون ضمن املرحلة الثانية واليت تتضمن التعرضات ،(
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) والديون ضمن املرحلة الثالثة وتتضمن هذه املرحلة التعرضات االئتمانية اليت ينطبق Significant Increaseاالئتمانية اليت شهدت زيادة هامة (
 تسويات مع العمالء مع األخذ بعني االعتبار قيام املصرف مبباشرة اإلجراءات القضائية والتنفيذ على كافة الضماناتإىل  للتوصل عليها تعريف التعثر،

  املتخذة لقاء الديون املتعثرة. 
 توصيات حول تركز المخاطر االئتمانية:

لقيام بالتنويع على مستوى اإىل  القرارات واألنظمة النافذة، إضافةالعمل على احلد من الرتكز يف زبائن التسليف من حيث حجم التسهيالت مبا يتوافق مع 
  حمفظة االئتمان من حيث القطاعات االقتصادية واملناطق اجلغرافية والضمانات املقدمة مبا يتوافق مع الظروف الراهنة.

  تخفيف المخاطر االئتمانية

م التعاقدية عند االستحقاق، وعليه تقضي سياسة املصر هي املخاطر اليت تنشأ من احتمال عدم قدرة امللتزمني جتاه  ف املصرف على الوفاء بالتزاما
املخاطر االئتمانية بالعمل على حتديد مستويات املخاطر املقبولة من خالل وضع سقوف هلا على مستوى العميل الواحد، إىل  للتخفيف من التعرض

طقة اجلغرافية ونوع التسهيالت والسقوف املمنوحة حسب العملة ويتم كل ذلك وفق التعليمات وجمموعة من العمالء وحتديد القطاع االقتصادي واملن
دف لوضعإىل  واحلدود الرقابية لقرارات وتعاميم مصرف سورية املركزي باإلضافة اإلجراءات  احلدود الرقابية الداخلية ومراقبة مؤشرات اإلنذار املبكر اليت 

ات وفق تطور الظروف جلنة إدارة املخاطر حيث توضع التوصيإىل  للمخاطر. ويتم إعداد تقارير دورية بالتعرضات االئتمانية العالجية الضرورية قبل التعرض
  احلفاظ على حمفظة التسهيالت املثلى املنشودة.إىل  السوقية، ومن مث يصادق جملس اإلدارة على سياسة وإسرتاتيجية التسليف الرامية

  لتخفيف من خماطر االئتمان على مستويات خمتلفة وهي: ويعتمد املصرف إجراءات ل

 على مستوى التحليل االئتماين: تضمن إجراءات عمل قسم التحليل االئتماين تقييمًا موضوعيًا ودقيقًا لكل عميل على حدة، وقدرته املالية -
ل ضمنها. واملنطقة اجلغرافية اليت يقع نشاط العميومصادر السداد ومصداقية التزامه. كما ويقوم هذا القسم بتحليل وضع القطاع االقتصادي 

اختاذ قرارات اإلقراض لدى قسم التحليل االئتماين وإجراءات العمل على مبدأ تنويع احملفظة االئتمانية والتأكد من االلتزام حبدود  ويعتمد
ولكل  العميل وجمموعة مرتابطة من العمالء الرتكزات املعتمدة من قبل املصرف من جهة وعلى قرارات جملس النقد والتسليف على مستوى

 قطاع أو منطقة جغرافية من جهة أخرى.

 الضمانات املقبولة: تقضي إجراءات املصرف للتخفيف من خماطر االئتمان باحلصول على ضمانات مقبولة، وأمهها: -

 ناطق اآلمنة والضمانات النقدية.بالنسبة للتمويل التجاري واالستثماري: الرهونات على األصول العقارية واملخزون ضمن امل 

 صرف.الضمانات النقدية وتتضمن حتويل الرواتب جلهة املإىل  بالنسبة للقروض الشخصية: رهن األصول ضمن املناطق اآلمنة باإلضافة 

ري مرة على جي تراقب اإلدارة القيمة السوقية لكافة الضمانات املقبولة بشكل دوري وخاصة عند جتديد ملف التسهيالت املمنوحة الذي
العام. ومن املمكن أيضاً طلب ضمانات إضافية كالكفاالت الشخصية و/أو بوالص التأمني على احلياة أو بوليصة التأمني  األقل خالل

ضد احلريق و/أو أي أخطار أخرى حمتملة ممكن أن تؤثر على القدرة التشغيلية واستمرارية العمل وذلك باالتفاق مع العميل. كما تتم 
/م.ن) لعام ٤سة القيمة السوقية للضمانات خالل دراسة كفاية اخلسائر االئتمانية املتوقعة وفق قرار جملس النقد والتسليف رقم (درا

٢٠١٩ .  

انات مإعداد التقارير الدورية ملراقبة نوعية وكمية حمفظة التسليف وتطورها، والرتكزات املختلفة، وجودة احملفظة، ومدى كفاية املخصصات والض -
 املقبولة. 
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  تعريف التعثر 

  تتضمن األصول املالية اليت لديها دليل موضوعي للتدهور (التعثر) يف تاريخ التقرير، وباختصار عند ظهور أحد هذه املؤشرات:

 العميل ملالحقة األخري هذا يلجأ مل ولو حىت املصرف التزماته جتاه من بأي عدم رغبة املدين أو قدرته على الوفاء للمصرف، تبني إذا 
 القرض.  منحه عند املدين من املقدمة التعهدات الكفاالت أو أو الضمانات تنفيذ أو تصفية أو متلك يف حقه القانوين باستعمال

 .إحتمال قيام العميل بإعالن إفالسه أو عدم قدرته على السداد 

 جتاه املصرف. املتوجبة التزاماته تسديد موعد يوم فأكثر عن ٩٠من فرتة املدين تأخر إذا 

 .عند إعالن العميل إفالسه أو وضعه حتت التصفية 

 يوماً. ٩٠العميل ملدة تزيد عن  مع االتصال فقدان 

 متتالية، وعدم وجود مصادر دخل أخرى مما يؤثر على قدرة العميل للوفاء بالتزاماته سنوات ٣ ملدة خسائر العميل تكبد. 

  املقدمة لسداد الدين، يف حال كان مصدر التسديد الوحيد يعتمد على تسييل هذه الضماناتاعتماد املصرف على تسييل الضمانات. 

  نظام التصنيف االئتماني الداخلي في البنك

  منوذج التصنيف االئتماين الداخلي لعمالء حمفظة التسهيالت االئتمانية (الشركات):

  وكمية لكل من:مت تصميم مناذج تصنيف ائتماين داخلي تتضمن معايري نوعية 

 .منوذج تصنيف ائتماين للشركات القائمة  

 .املشاريع اجلديدة  

 .املشاريع اجلديدة لغايات التمويل العقاري 
ا املالية لد حيث يقوم منوذج التصنيف االئتماين باستخراج درجة التصنيف االئتماين ى اجلهة املقرضة، للشركة عن طريق تقييم القدرة على الوفاء بالتزاما

) سبع درجات للتعرضات االئتمانية غري Gradesدرجات تصنيف رئيسية ( ١٠وهي  بتصنيف اجلهة املقرتضة ضمن أحد درجات التصنيف املعتمدة
تعثرة وثالث درجات للتعرضات االئتمانية امل ) حيث يوجد ثالث شرائح يف كل درجة رئيسية باستثناء الدرجة األوىل،Non-Defaultedاملتعثرة (

)Defaulted فئة ( ٢٢)، حيث مت حتديد داخلي وتعريف لكل مستوى خماطر تعكسه كل درجة، وبالنتيجة تتضمن كافة الدرجاتRates وكل .(
  ).Probability of Defaultمربوطة باحتمالية تعثر العميل (فئات فئة من 

  التصنيف االئتماين الداخلي لعمالء حمفظة التسهيالت االئتمانية (األفراد):

زئة على جيتم تقييم اجلدارة االئتمانية للعمالء األفراد بناًء على معايري وشروط حمددة مسبقاً، وبالتايل يتم حساب احتمال التعثر لتعرضات التحيث 
  ) وذلك ألن هذه التعرضات متجانسة وهلا نفس صفات املخاطر االئتمانية.Poolمستوى كل جمموعة من التعرضات (

 الداخلي للمؤسسات املالية: منوذج التصنيف االئتماين

رتبطة بالسوق ر املالرحبية، السيولة، املالءة املالية، األخطا(مت تصميم منوذج تصنيف ائتماين داخلى يتضمن معايري نوعية وكمية للمصارف من خالل دراسة 
  التثقيل األكرب املرجح لدرجة تصنيف املؤسسات املالية خارجياً. إىل  ، إضافة)واملتاجرة والعمالت
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  Expected Credit Loss (ECLاحتساب اخلسارة االئتمانية املتوقعة (

  التعرض االئتماين عند التعثر Xاخلسارة عند التعثر  Xاخلسارة االئتمانية املتوقعة = احتمال التعثر 

Expected Credit Loss = Probability of Default X Loss Given Default X Exposure at Default  

ECL  =   PD     X   LGD    X  EAD 

  محفظة التسهيالت االئتمانية

  )Probability of Defaultاحتمال التعثر (

) التارخيي كنقطة بداية حلساب Default Rateاحتساب معدل التعثر (وذلك لغاية  ٢٠١١مت استخدام بيانات التسهيالت االئتمانية منذ عام 
درجة وفئة من فئات التصنيف االئتماين الداخلي كما مت معايرة هذه البيانات باملعلومات املعقولة وذات الصلة املتوفرة كما احتمال التعثر على مستوى  

 Real GDP Growthاملتوفرة وال سيما معدل النمو احلقيقي للناتج اإلمجايل احمللي (وال سيما ذات النظرة املستقبلية من مؤشرات االقتصاد الكلي 
rateوبالتايل حتويل احتمال التعثر من ( TTC )Through the Cycle(  إىلPIT )Point-in-Time وذلك بالنسبة لفئات التصنيف (

شهر بالنسبة للتعرضات املصنفة يف املرحلة األوىل  ١٢) وملدة Point-in-Timeضمن املرحلة األوىل والثانية، تقدير احتمال التعثر يف نقطة زمنية (
)Stage 1) أو على مدى العمر املتبقي (Remaining lifetime PD) للتعرضات املصنفة يف املرحلة الثانية (Stage 2 ويتم تطبيق احتمال (

  .)Stage 3( على فئات التصنيف ضمن املرحلة الثالثة %١٠٠تعثر بنسبة 

  ) :LGDالخسارة عند التعثر(

) Historical Recovery Rateوذلك لغاية احتساب معدل االسرتداد التارخيي ( ٢٠١١مت استخدام بيانات التسهيالت االئتمانية منذ عام 
ضمانات، مما يؤثر على لعلى مستوى كل تعرض من التعرضات املضمونة والغري مضمونة، ونظراً الخنفاض حاالت التعثر وحاالت جلوء املصرف لتسييل ا

جلهة اعتماد نسب خسارة عند التعثر التقل عن  ٢٠١٩/ م ن) لعام ٤نتائج تقدير معامل اخلسارة عند التعثر وبالتايل مت االعتماد على تعليمات القرار (
  م التاخر عن السداد.شركات) نوع الضمانة وعدد أيا-احلدود الدنيا ضمن تعليمات تطبيق القرار. بناًء على نوع احملفظة (جتزئة

متوافقة مع البيانات التارخيية للمصرف بالرغم من  / م ن) وهي٤وبالتايل النسب احملددة أعاله ال تقل عن النسب احملدد يف التعليمات التنفيذية القرار ( 
  اخنفاض احلاالت ضمن عينة الديون املتعثرة.
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  ):EAD( التعثرالتعرض االئتماني عند 

) بالقيمة الدفرتية كما يف تاريخ القياس (الرصيد املستعمل (بعد التحويل بالنسبة للتعرضات Stage 3بالنسبة للتعّرضات املصّنفة ضمن املرحلة الثالثة (
صّنفة ضمن املرحلتني األوىل 

ُ
) فيتم تقدير قيمة التعّرض Stage 1 & 2والثانية (غري املباشرة) مطروحًا منه الفوائد املعّلقة)، أّما بالنسبة للتعّرضات امل

 االعتبار كافة نيعند التعّثر من خالل االعتماد على القيمة الدفرتية للتعّرض بتاريخ القياس مضافًا إليها الفوائد احملققة غري املستحقة ومع األخذ بع
ة مع مراعاة املعلومات عّثر، ويتم تقدير هذه التدفقات استناداً خلربة تارخيية موثقالتدفقات النقدية املتوقع استخدامها من قبل العميل قبل تاريخ وقوع الت

) بالنسبة Credit Conversion Factorsاحلالية واملستقبلية املعقولة وذات الصلة، ويُراعى يف هذا الشأن استخدام معامالت التحويل االئتماين (
  .لتعرضات االئتمانية غري املباشرةل

قياس قيمة املبالغ املستعملة من األدوات املالية املمنوحة على شكل تسهيالت مباشرة و/أو غري مباشرة، باإلضافة لقيمة التسهيالت  تتضمن عملية
  ستخدمة من السقوف االئتمانية للتسهيالت املباشرة وفق ما يلي:املاملمنوحة وغري 

  %١٠٠بالغ املستخدمة من احلساب اجلاري املدين بنسبة تثقيل ل واملالتسهيالت املباشرة املستخدمة: القروض القصرية والطويلة األج -
 CCF Creditباشرة بعد تطبيق عامل حتويل االئتمان (املة من التسهيالت غري مغري املباشرة املستخدمة: املبالغ املستخدالتسهيالت  -

Conversion Factor.وفق النسب املعتمدة من بازل أو النسب الرقابية (  

   

على الجزء المغطى من  نوع الضمانة
  التعرض *

  الخسارة عند التعثرنسبة 
  يوم ١٧٩لغاية  تأخير

  نسبة الخسارة عند التعثر
  يوم ٣٥٩- ١٨٠تأخير بين 

  نسبة الخسارة عند التعثر
  يوم فأكثر ٣٦٠تأخير

  شركات  تجزئة
  %١٠٠  %٥٠  %٢٠  %٢٠  الضمانة النقدية (غري عملة) 

  %١٠٠  %٥٠  %٢٥  %٢٥  الرهن العقاري

  %١٠٠  %٥٠  %٤٠  %٥٠  وكالة بالرهن العقاري

  %١٠٠  %٥٠  %٤٥  %٥٠  الكفالة الشخصية

  %١٠٠  %٥٠  %٢٠  %٢٠  الكفاالت املصرفية 

  %١٠٠  %٥٠  %٢٠  %٢٠ كفالة مؤسسة ضمان خماطر القروض

  %١٠٠  %٥٠  %٢٥  %٢٥  أوراق مالية (أسهم)

*على التسهيالت بدون ضمانة 
  %١٠٠  %٥٠  %٤٥  %٥٠  غطى بضمانةاملواجلزء غري 
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) معامل Bid Bonds) والكفاالت األولية لقاء الدخول يف العطاءات واملناقصات (Performance Bonds(  كفاالت األداءتُعطى   .١
، مبا يف ذلك كفاالت حسن التنفيذ وجودة األداء والصيانة والشحن وأيّة التزامات أخرى تعمل عمل هذه االلتزامات،  %٥٠حتويل ائتماين بنسبة 

 كتتب به من إصدارات األوراق املالية؛املغري هدات تغطية أو متويل شراء اجلزء لة تعكما تُعامل نفس املعام
) معامل حتويل ائتماين حبسب نوعها وفق املنصوص عنه يف Counter Guaranteeتُعطى الكفاالت الصادرة مقابل كفاالت واردة ( .٢

 ؛ هذه املادة
غري القابلة لإللغاء وبغض النظر عن مدة استحقاقها  )Credit Commitments(تُعطى السقوف االئتمانية املمنوحة غري املستغلة  .٣

 ؛ %٤٠األصلية معامل حتويل ائتماين بنسبة 

يومًا واليت تكون ذاتية التصفية (الترتبط بتعّهد متويل)  ١٨٠تُعطى االعتمادات املستندية (لالسترياد) غب االطالع اليت اليزيد أجلها عن  .٤
 ، ويُعامل تعزيز هذه االعتمادات ذات املعاملة؛%٢٠امل حتويل ائتماين بنسبة ومضمونة بالبضائع مع

القابلة لإللغاء بدون أي إشعار مسبق وبغض النظر عن ) Credit Commitments(تُعطى السقوف االئتمانية املمنوحة غري املستغلة  .٥
 .%١٠مدة استحقاقها األصلية معامل حتويل ائتماين بنسبة 

 Stageالسقوف املمنوحة غري املستغّلة ألي عميل (مقرتض/مصدر) مت تصنيف تعرضات املصرف االئتمانية اجتاهه ضمن املرحلة الثالثة ( ويتم جتميد كافة
  .)، وال جيوز جتديد أو زيادة تعّرضاته االئتمانية القائمة أو منحه تسهيالت ائتمانية جديدة مباشرة أو غري مباشرة3

  المؤسسات المالية 

  )Probability of Defaultالتعثر (احتمال 

) ومت اعتماد Standard and Poorsاعتماد مصفوفات االنتقال للتعثر للمؤسسات املالية، املصدرة من قبل وكالة التصنيف (و  يتم استخراج
، ومن مث مت احتساب معدالت التعثر حسب ٢٠١٨- ١٩٨١سنوات) للفرتة ما بني  ٣شهر و ١٢املصفوفات للتعرضات االئتمانية ذات املدد (
  املعادالت االحصائية املعتمدة لدى املصرف. 

ة وال سيما معدل نظرة املستقبلية من مؤشرات االقتصاد الكلي املتوفر كما مت معايرة هذه البيانات باملعلومات املعقولة وذات الصلة املتوفرة وال سيما ذات ال
) املتعلق Asset correlation) وكذلك مت اعتماد معامل ارتباط األصول (Real GDP Growth rateالنمو احلقيقي للناتج اإلمجايل احمللي (

  ).Point-in-Time( PITإىل  )TTC )Through the Cycle ، وبالتايل حتويل احتمال التعثر من٣باملؤسسات املالية حسب بازل 
يث ال تكون بلد التعرض له كحد أدىن لغايات احتساب احتمالية التعثر حب وقد مت تعديل احتمالية التعثر لكل إصدار باستخدام سقف احتمالية تعثر

  التعرض له. ي إصدار أقل من احتمالية تعثر بلدألاحتمالية التعثر 
  .التعرض كاحتمالية التعثر للمصدر تمالية التعثر للمصدر يتم اعتماد احتمالية التعثر لبلدويف حال عدم توفر اح

ن سنة واحدة، قل مأصدارات الباقي على استحقاقها ألعتبار العمر املتبقي للتعرض لإلشهر لتأخذ بعني ا ١٢بعد ذلك يتم تعديل احتمالية التعثر ملدة 
يوم  ٣٦٥و يوم، ١٨٠و يوم ٩٠يوم ألي مدة بني  ١٨٠يوم، و ٩٠ألي مدة متبقية أقل من  يوم ٩٠اعتبار  علمًا بأن التعرضات ضمن لبنان فقد مت

 يوم. ٣٦٥و يوم ١٨٠ألي تعرض بني 
نسبة و  ،٢٠١٩شباط  ١٤م ن تاريخ  ٤من القرار  ٨-١-١حسب املادة  %٠أما بالنسبة للتعرضات باللرية السورية جتاه احلكومة السورية اعتمدنا نسبة 

 /.٥١٨١للتعرضات بالعملة األجنبية مع مصرف سورية املركزي حسب التعميم رقم ص/ % ٤,٥
  م ن تاريخ ٤حسب القرار  %٠,٠٥أما بالنسبة للتعرضات باللرية السورية جتاه املصارف العاملة يف اجلمهورية العربية السورية فقد مت اعتماد نسبة 

    .٢٠١٩شباط  ١٤
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  ) LGDاخلسارة عند التعثر(

 Historical Recoveryالتوظيفات املالية األخرى وذلك لغاية احتساب معدل االسرتداد التارخيي (و  استخدام بيانات املؤسسات املالية، مت
Rateيل لتاا) على مستوى كل تعرض من التعرضات االئتمانية، ونظراً لعدم وجود حاالت تعثر، مل نستطع اعتماد أو تقدير معامل اخلسارة عند التعثر وب

 جلهة اعتماد نسب خسارة عند التعثر التقل عن احلدود الدنيا ضمن تعليمات تطبيق القرار ٢٠١٩/ م ن) لعام ٤مت االعتماد على تعليمات القرار (
  ما يلي:احلكومات و  اليت تبلغ للبنوكو 
  

  الحدود الدنيا   الحكومات و  البنوك  التعرض االئتماني
    %٧٥  مساند 

    %٤٥  غري مغطى بضمانة مقبولة 
  %٢٠    فأكثر  ٩٠يف حال مضي 
  %٥٠    فأكثر  ١٨٠يف حال مضي 
  %١٠٠    فأكثر ٣٦٠يف حال مضي 

  )EADثر (التعرض االئتماين عند التع

تعرضات املستعمل (بعد التحويل بالنسبة لل) بالقيمة الدفرتية كما يف تاريخ القياس (الرصيد Stage 3بالنسبة للتعّرضات املصّنفة ضمن املرحلة الثالثة (
صّنفة ضمن املرحلتني األوىل والثانية (

ُ
) فيتم تقدير قيمة التعّرض Stage 1 & 2غري املباشرة) مطروحًا منه الفوائد املعّلقة)، أّما بالنسبة للتعّرضات امل

االعتبار كافة  مضافًا إليها الفوائد احملققة غري املستحقة ومع األخذ بعنيعند التعّثر من خالل االعتماد على القيمة الدفرتية للتعّرض بتاريخ القياس 
لومات احلالية واملستقبلية عالتدفقات النقدية املتوقع استخدامها قبل تاريخ وقوع التعّثر، ويتم تقدير هذه التدفقات استناداً خلربة تارخيية موثقة مع مراعاة امل

لتعرضات ) بالنسبة لCredit Conversion Factorsذا الشأن استخدام معامالت التحويل االئتماين (املعقولة وذات الصلة، ويُراعى يف ه
  .االئتمانية غري املباشرة

  ٩متطلبات احلوكمة يف تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

 /م ن)٤عليمات تطبيق القرار رقم (وت IFRS 9جلنة تطبيق املعيار 

  مت تشكيل جلنة تتضمن اإلدارة التنفيذية العليا ومسؤويل إدارة االئتمان ومراجعة االئتمان واملخاطر واملالية وتكنولوجيا املعلومات. 

  مسؤولية اللجنة:
 تطوير وتدريب الكادر املسؤول عن التطبيق  
 إعداد أدلة السياسات واإلجراءات  
 التحقق من جودة نتائج األنظمة  
  واجبة التكوينكفاية املؤونات  
 اإلفصاحات املطلوبة  
 البت بكافة اآلراء احلكمية 
  رفع تقارير دورية للجنيت التدقيق واملخاطر املنبثقتني عن جملس اإلدارة ووضع دائرة التدقيق الداخلي بصورة كافة اجملريات 
 .التنسيق مع مديرية مفوضية احلكومة يف كافة املوضيع ذات الصلة    
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  طر:مسؤولية مديرية المخا
  ٩رقم اختاذ كافة اإلجراءات املتعّلقة مبوائمة السياسات اخلاصة بإدارة خماطر االئتمان مع متطلبات تطبيق املعيار.  
 ا ومدى انعكاس مستوى خم طر اإصدار التوصيات الالزمة لضمان حسن سري وفعالية املنهجيات واألنظمة املستخدمة ومتابعة تطويرها وجودة خمرجا

  حجم اخلسائر االئتمانية املتوقعة.االئتمان يف 
 ئتمان والتمويل التأمني االتصال األفقي الالزم مع دائرة اإلدارة املالية والدوائر املسؤولة عن األنشطة التشغيلية مثل إدارة االئتمان وحتليل خماطر ا

 التجاري واخلزينة واملؤسسات املالية املراسلة.

  مسؤولية مديرية االلتزام:
 وكافة األنظمة والتعليمات النافذة ذات الصلة. ٩رقم ومتطلبات املعيار  ٢٠١٩/ م ن) لعام ٤لتزام املصرف بتعليمات القرار (التأكد من ا 
 ) ا على املستويات اإلدارية ٤التأكد من إعداد أدلة السياسات واإلجراءات املنصوص عنها يف تطبيق القرار رقم /م ن)، وتوزيع الصالحيات املناطة 

 صلة.ذات ال
 هتقييم مدى جدية املصرف يف تصميم بناء متني للتطبيق واحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة ومتابعة تطوير هذا التصميم والتحقق من صحت 

 وفعاليته. 
 .التأكد من كفاية املؤونات بشكل دوري 

  مسؤولية مديرية التدقيق الداخلي:
 ية واألقسام املختلفة والسيما إدارة املخاطر بالسياسات واإلجراءات اليت يعتمدها جملس إدارة املصرفإجراء تقييم مستقل ملدى التزام اإلدارة التنفيذ 

 /م ن).٤واملنصوص عنها مبوجب تعليمات تطبيق القرار رقم (
  مية وتوثيقها.احلكتقييم أنظمة الضبط الداخلي املتعّلقة بآلية احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة والسيما فيما خيص تقدير اآلراء 
 وتقّيد املصرف  ةاختبار فعالية نظام التصنيف االئتماين الداخلي وأنظمة تقييم وقياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة وصالحية النماذج واألنظمة املستخدم

ا مرة كل سنة على األقل.  مبخرجا

  مسؤولية مديرية المالية:
  م ن)، بشكل ربعي وضمن ٤بالنماذج اليت ستقوم بوضعها بناًء على تعليمات تطبيق القرار رقم (تزويد مديرية مفوضية احلكومة لدى املصارف/

ذا اخلصوص، مصادق عليها من قبل مدقق احلسابات اخلارجي ومرفقة بتقرير التدقيق/ املراجعة (حسب احلال).  املهل اليت يتم حتديدها 
 تقرير مدقق احلسابات اخلارجي حول صحة عمليات التصنيف والقياس وكفاية اإلفصاحات تزويد مديرية مفوضية احلكومة لدى املصارف بنسخة من 

/م ن)، ومدى صالحية ٤تعليمات تطبيق القرار رقم (و  ٩ومدى مالئمة السياسات واإلجراءات اليت أعدها املصرف لغاية تطبيق متطلبات املعيار 
ألنظمة والنماذج األخرى املستخدمة ألغراض احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة، وذلك وفعالية نظام التصنيف االئتماين الداخلي واملنهجيات وا

 لدى التطبيق األويل (ملرة واحدة) وعندما تقوم مديرية مفوضية احلكومة لدى املصارف بطلب مثل هذا التقرير.
 احملاسيب. تدقيق البيانات ونتائج االحتساب والتسجيل احملاسيب لكل هذه النتائج على النظام 
  .تصنيف املؤسسات املالية، والعمل على حتديث البيانات املستخدمة للتصنيف بالتنسيق مع مديرية اخلزينة 
 .احتساب معدل التعثر للمؤسسات املالية واحتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة للمؤسسات املالية بالتنسيق مع ومبوافقة مديرية املخاطر  
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  ة:مسؤولية مجلس اإلدار 
 تهم وحياديتهم يتعزيز دور الدوائر املسؤولة عن مراجعة االئتمان واليت تقابل وحدة حتليل املخاطر االئتمانية ووحدة إدارة وضبط االئتمان، وضمان فعال

م وتأمني اتصاهلم املباشر مع مدير إدارة املخاطر.  وموضوعية أحكامهم وتوصيا
 ات  قد تنشأ لدى املسؤولني املباشرين عن منح االئتمان يف إطار تقدميهم للمعلومات اخلاصة بالتعّرضتاليف حاالت التحّيز أو تضارب املصاحل اليت

 االئتمانية.
  م ن).٤وتعليمات تطبيق القرار رقم ( ٩ضمان هيكل احلوكمة املالئم لتطبيق متطلبات املعيار/ 
  الئتمانية املتوقعة، لتعزيز وتطوير البىن التحتية الالزمة لتلبية متطلبات احتساب اخلسائر االتأكد من قيام اإلدارة التنفيذية باختاذ كافة االجراءات الالزمة

جيات اليت همبا يف ذلك بناء وتطوير مناذج ألغراض تفعيل نظام التصنيف االئتماين الداخلي واحتساب معامالت اخلسائر االئتمانية املتوقعة وفق املن
ذا اخلصوص.  يعتمدها املصرف 

  .املصادقة على كافة السياسات واالجراءات اهلامة ذات الصلة 
  ا مبا يتسق مع السياسات واإلجراءات الداخلية املعتمدة ومتطلبات املعيار املعيار الدويل للتقار ر املالية يضمان كفاية املؤونات اخلاصة واحتسا

IFRS 9 ) سؤول األخري عن مالئمة وحصافة ممارسات إدارة خماطر االئتمان يف /م ن)، ويكون جملس اإلدارة امل٤وتعليمات تطبيق القرار رقم
 املصرف ومتانة وفعالّية بيئة الضبط الداخلي ذات العالقة لديه.

 اسات يالتأكد من قيام الوظائف املستقلة بكل تدقيق وتقييم وخربة للتأكد من صالحية وفعالية األنظمة والنماذج املستخدمة ومدى االلتزام بالس
 جراءات املعتمدة.واإل

 :ميارس جملس اإلدارة دوره االشرايف ويطلع على كافة اجملريات عن كثب ويُقّيم النتائج واملخرجات من خالل 
o  جلنة املخاطر املنبثقة عنه: وفق املسؤوليات التالية: 

 شّكلة املعنية بتطبيق املعيار الدويل للتقارير ا
ُ
واستالم تقاريرها مبا يتعلق  IFRS 9ملالية القيام باالجتماعات الدورية مع اللجنة امل

ا  .مبارسة مسؤوليا
  ا وتقييم أدائها ومعاجلة أوجه القصور حال وجو  ها، داستالم التقارير اليت تردها عن طريق دائرة إدارة املخاطر مبا يتعلق مبمارسة مسؤوليا

o :جلنة الدقيق املنبثقة عنه: اليت متارس دورها من خالل 
 عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي معاجلة خمرجات 
 ) م ن) اخلاص بتطبيق املعيار ٤مسؤولة عن التحقق من كفاية املؤونات اخلاصة وفقاً ملتطلبات تعليمات تطبيق القرار رقم/ 
  الدويل للتقارير املاليةIFRS 9 ) األدوات املاليةFinancial instruments.(  
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  ات الكمية:فصاحاإل

  مخاطر االئتمان:

 التعرضات لمخاطر االئتمان (بعد مخصص التدني وقبل الضمانات ومخففات المخاطر األخرى): )١

  يتضمن هذا البند ما يلي:
    كانون األول   ٣١كما في     
    (معّدلة) ٨٢٠١      ٩١٢٠   
   .س.ل       .س.ل    

  بنود داخل الميزانية:  -أ
  ٢١,٤٠١,٩٤٨,١٧٤    ٢٨,٢٤٣,٤٠٨,٢٨٩  بنوك مركزيةأرصدة لدى 
    ٢,٢١٠,٨٥٨,٧٨١    ٦,١١٢,٠٧٣,٤٤١  املصارفأرصدة لدى 

    ٨,٢٤٥,٩٠٠,٨٨٢    ٤٧,٢٨١,٤١٩,٩٨  املصارفايداعات لدى 

    ٣١,٨٥٨,٧٠٧,٨٣٧    ٤٤١,٦٣٦,٩٠١,٧١    
  :المباشرة التسهيالت االئتمانية

    ٣٧٧٠,٦٨٩,١    ٧٣١,٧٧٦,١٧٠  األفراد
  الشركات:

    ٢٣,٢٤٤,١٩٦,٣٧٨    ٢٨,٨٦٢,٣٧٩,٠٧٠  الشركات الكربى  
    ٩,٥٠٦,٣٢٧    ٢,٢١٥,٥١٠  املتوسطةو  الصغريةالشركات   

    ٤٢٢٣,٣٢٤,٣٩١,٨    ٢٩,٠٣٥,٣٢٦,٣٥٦    
  أذونات:و  سندات إسناد

    ٤,٨٠٤,١٢٢,٧٢٨    ٥٠٠,٥٦٨,٣١٧  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية 
    -      ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠  موجودات مالية بالكلفة املطفأة

    ١٧٧,٩٠٠,٣٦٥    ٢٣٠,٧٧٩,٠٧٥  األخرىوجودات امل
    ٨١,٣٨٧,٠٥٥,١١    ٤١,٤٠٣,٥١٥,٤٦  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٦,٣٦٩,٠٧٨,٢١١    ٦٣,٤٧١,٨٦٢,٨٥    

    ٦١,٥٥٢,١٧٧,٨٩٠    ٦٧٤,١٤٤,٠٩٠,٩٢    
  بنود خارج الميزانية: -ب

    ٨٠٩,٥٧٥,٧٩٣    ٩٠٥,٣٥٨,٧٠٠  زبائن كفاالت
    ٥,٧٩١,٥٩٦,٧٢٥    ٥,٦٨١,٦٨٨,٤٤٥  يةمالكفاالت 
    -      ٣٤٣,٢٦٢,٥٧٥  ستريادلال نديةتسم اعتمادات

    ١,١٢٤,٤٣٦,٦٥٩    ٤,٣١٧,٧٣١,٣٤٥  مباشرة غري مستعملة سقوف تسهيالت

    ٦٩,٢٧٧,٧٨٧,٠٦٧    ١٨٥,٣٩٢,١٣١,٩٩  
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 توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة املخاطر: )٢

 وفق اجلدول التايل: ٢٠١٩كانون األول   ٣١/ كما يف ٩الدويل للتقارير املالية رقم / تتوزع التعرضات االئتمانية املباشرة وفق املعيار
   الشركات                           

    المؤسسات الصغيرة                                          
    المجموع          والمتوسطة          الشركات الكبرى          القروض العقارية          األفراد            
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.      تسهيالت مباشرة  
    ٢٦,٥٦٠,٠٣٨,٩٦٢        -          ٢٦,٣٨٨,٩٨٠,٨٩٣        -          ١٧١,٠٥٨,٠٦٩      املرحلة األوىل  
    ٢,٥٤٨,٩٢٥,٩٦٩        -          ٢,٥٤٨,٨٧٦,٧٢٧        -            ٤٩,٢٤٢      املرحلة الثانية  
    ٥٩,٦٤٨٠,٢,٢٣٢        ١٤٣,٧٩٩,٢٧٦        ٢,٠٢٥,٧٢١,٠٨٢        -          ٦٢,٥٣٩,٢٩٠      املرحلة الثالثة  
    ٣١,٣٤١,٠٢٤,٥٧٩        ١٤٣,٧٩٩,٢٧٦        ٣٠,٩٦٣,٥٧٨,٧٠٢        -          ٢٣٣,٦٤٦,٦٠١      المجموع  
  )  ١,١٠٧,١٧٠,٧٩٥(  )  ٩٨,٣٧٨,٧٨٩(  )  ٩٩٣,٩٧٣,٨٧٧(      -      )  ١٤,٨١٨,١٢٩(  يطرح: فوائد معلقة  
  )  ١,١٩٨,٥٢٧,٤٢٨(  )  ٤٣,٢٠٤,٩٧٧(  )  ١,١٠٧,٢٢٥,٧٥٥(      -      )  ٤٨,٠٩٦,٦٩٦(  يطرح: خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة  

    ٢٩,٠٣٥,٣٢٦,٣٥٦        ٢,٢١٥,٥١٠       ٠٧٢٨,٨٦٢,٣٧٩,٠        -          ٦١٧٠,٧٣١,٧٧    صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة    
  

  وفق اجلدول التايل: ٢٠١٨األول كانون   ٣١/ كما يف ٩تتوزع التعرضات االئتمانية املباشرة وفق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم /
   الشركات                           

    المؤسسات الصغيرة                                          
    المجموع          والمتوسطة          الشركات الكبرى          القروض العقارية          األفراد            
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.      تسهيالت مباشرة  
    ١٧,٢١١,٣٩٨,٨٩٩        -          ١٧,١٤٠,٩٦٥,٠٩٤        -          ٧٠,٤٣٣,٨٠٥      املرحلة األوىل  
    ٦,٤٣١,٢٤٠,٨٢٦        ٥,٢٥٢,٣٢٧        ٦,٤٢٥,٧٠٦,٢٢٤        -            ٢٨٢,٢٧٥      املرحلة الثانية  
    ٢,٠٤٥,١٧٩,٣٣٦        ١٢٥,٩٩٥,٧٠٧        ٦٩١,٩١١,٣٩٠,٧        -          ٧,٧٩٢,٨٣٣      املرحلة الثالثة  
    ٢٥,٦٨٧,٨١٩,٠٦١        ١٣١,٢٤٨,٠٣٤        ٢٥,٤٧٨,٠٦٢,١١٤        -          ٧٨,٥٠٨,٩١٣      المجموع  
  )  ٩٩٧,٠٥٠,١٧٧(  )  ٧٩,٤٠٠,٩٨٠(  )  ٩١٧,٦٤٩,١٩٧(      -          -     يطرح: فوائد معلقة  
  )  ١,٣٦٦,٣٧٧,٠٤٢(  )  ٧٤٢,٣٤٠,٧٢(  )  ١,٣١٦,٢١٦,٥٣٩(      -      )  ٧,٨١٩,٧٧٦(  يطرح: خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة  

    ٢٣,٣٢٤,٣٩١,٨٤٢        ٧٩,٥٠٦,٣٢       ٢٣,٢٤٤,١٩٦,٣٧٨        -          ٧٠,٦٨٩,١٣٧    التسهيالت االئتمانية المباشرةصافي     
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  وفق اجلدول التايل: ٢٠١٩كانون األول   ٣١/ كما يف ٩تتوزع التعرضات االئتمانية غري املباشرة وفق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم /
   الشركات                           

        المؤسسات الصغيرة          الشركات                                
    المجموع          والمتوسطة          الكبرى          القروض العقارية          األفراد            
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.            

  تسهيالت غير مباشرة  
    ١,٠٣٨,١٦٥,٩٣٢          ٤,٨٠٢,٠٠٠        ١,٠٣٣,٣٦٣,٩٣٢        -          -        املرحلة األوىل  
    ٢٠٦,١٠٣,٢٠٩          ٩,٠٩٨,٣٤٩        ١٩٧,٠٠٤,٨٦٠        -          -        املرحلة الثانية  
      ٤,٣٥٢,١٣٤        -          ٤,٣٥٢,١٣٤        -          -        املرحلة الثالثة  
    ١,٢٤٨,٦٢١,٢٧٥        ١٣,٩٠٠,٣٤٩        ١,٢٣٤,٧٢٠,٩٢٦        -          -        المجموع  
    -          -         -          -          -     يطرح: فوائد معلقة  
  )  ٩,٠٣٨,٦٩٣(  )    ٢١٤,٣١٣(  )  ٨,٨٢٤,٣٨٠(      -          -     يطرح: خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة  

    ١,٢٣٩,٥٨٢,٥٨٢        ١٣,٦٨٦,٠٣٦       ١,٢٢٥,٨٩٦,٥٤٦        -          -      صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة    
  

  وفق اجلدول التايل: ٢٠١٨كانون األول   ٣١/ كما يف ٩الدويل للتقارير املالية رقم /تتوزع التعرضات االئتمانية غري املباشرة وفق املعيار 
   الشركات                           

        المؤسسات الصغيرة          الشركات                                
    المجموع          والمتوسطة          الكبرى          القروض العقارية          األفراد            
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.            

  تسهيالت غير مباشرة  
    ٥٧٤,٢٨٩,٤٨٢        ١٣,٤٥٠,٥٠٠        ٥٦٠,٨٣٨,٩٨٢        -          -        املرحلة األوىل  
    ٢٣٠,٩٣٤,١٧٦        ٢٦,٤٤١,٩١٠        ٢٠٤,٤٩٢,٢٦٦        -          -        املرحلة الثانية  
      ٥٤,٣٥٢,١٣        -          ٥٤,٣٥٢,١٣        -          -        املرحلة الثالثة  
    ٣٨٠٩,٥٧٥,٧٩        ٣٩,٨٩٢,٤١٠        ٣٧٦٩,٦٨٣,٣٨        -          -        المجموع  
    -          -         -          -          -     يطرح: فوائد معلقة  
  )  ٨,١٩٨,٦٨٠(  )    ٢,٤١٧(  )  ٢٦٣,١٩٦٨,(      -          -     يطرح: خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة  

    ٣٨٠١,٣٧٧,١١        ٣٩,٨٨٩,٩٩٣       ٧٦١,٤٨٧,١٢٠        -          -      صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة    
  



 

- ٩٠ - 

وتعليمات مصرف سورية املركزي اخلاصة بتطبيق معيار التقارير  ٢٠١٩شباط  ١٤/م ن والصادر بتاريخ ٤بناًء على قرار جملس النقد والتسليف رقم 
ا كل دين يتم تصإىل  يتم تصنيف حمفظة التسهيالت االئتمانية ٩الدولية، معيار رقم  نيفه عشر درجات وذلك طبقاً للمؤشرات واملواصفات اليت يتسم 

  وتوزع التعرضات ملخاطر االئتمان (بعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر األخرى). 
 ئتمانية املباشرة حسب درجة املخاطر:توزع التسهيالت اال  .أ

  وفق اجلدول التايل: ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما يف   فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصرفتتوزع التعرضات االئتمانية املباشرة حسب 
          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة     الخسائر اإلئتمانية المتوقعة     الخسائر اإلئتمانية المتوقعة       
    المجموع          على مدى عمر الرصيد          على مدى عمر الرصيد          شهر ١٢على مدى         
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

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

    ٢,٥٤٨,٩٢٥,٩٦٨        -          ٢,٥٤٨,٩٢٥,٩٦٨        -      حتت املراقبة ٧إىل  ٥الدرجات من 
    -         -          -          -      دون املستوى ٨الدرجة 
    ٣٢٣,٥٨٥,٧٩٥        ٣٢٣,٥٨٥,٧٩٥        -          -      مشكوك يف حتصيلها ٩الدرجة 
    ١,٩٠٨,٤٧٣,٨٥٤        ١,٩٠٨,٤٧٣,٨٥٤        -          -      ديون رديئة ١٠الدرجة 

    ٣١,٣٤١,٠٢٤,٥٧٩        ٢,٢٣٢,٠٥٩,٦٤٩        ٢,٥٤٨,٩٢٥,٩٦٨      ٢٦,٥٦٠,٠٣٨,٩٦٢    إمجايل التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
  )  ١,١٠٧,١٧٠,٧٩٥(  )  ١,١٠٧,١٧٠,٧٩٥(      -          -      الفوائد املعلقة

  )  ٤٢٨,٥٢٧,١٩٨١,(  )  ٢٤٩١٤,٩٨٠,١(  )  ٤٣١٢٣,٩٦٦,٥(  )  ٦١١٥٩,٥٨٠,٧(  ئتمانية املتوقعةاخلسائر االخمصص 
    ٢٩,٠٣٥,٣٢٦,٣٥٦        ٣٠٢٠٩,٩٠٨,٧        ٥٢٢,٤٢٤,٩٥٩,٤        ١٢٦,٤٠٠,٤٥٨,٢٠    ئتمانية صايف التسهيالت اال

 معّدلة):( ٢٠١٨كانون األول   ٣١ا يف كمتتوزع التعرضات االئتمانية املباشرة حسب فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصرف  
      المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
    الخسائر اإلئتمانية المتوقعة     الخسائر اإلئتمانية المتوقعة     الخسائر اإلئتمانية المتوقعة       
    المجموع          على مدى عمر الرصيد          على مدى عمر الرصيد          شهر ١٢على مدى         
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        
   ٤إىل  ١الدرجات من 

    ١٧,٢١١,٣٩٨,٩٠٠        -          -        ١٧,٢١١,٣٩٨,٩٠٠    منخفضة املخاطر   
    ٦,٤٣١,٢٤٠,٨٢٥        -          ٦,٤٣١,٢٤٠,٨٢٥        -      حتت املراقبة ٧إىل  ٥الدرجات من 

  ٢٨,٢٧١,٣٨٤        ٢٨,٢٧١,٣٨٤        -          -      دون املستوى ٨الدرجة 
      -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها ٩الدرجة 
    ٢,٠١٦,٩٠٧,٩٥٢        ٢,٠١٦,٩٠٧,٩٥٢        -          -      ديون رديئة ١٠الدرجة 

    ٢٥,٦٨٧,٨١٩,٠٦١        ٢,٠٤٥,١٧٩,٣٣٦        ٦,٤٣١,٢٤٠,٨٢٥        ١٧,٢١١,٣٩٨,٩٠٠    إمجايل التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
  )  ٩٩٧,٠٥٠,١٧٧(  )  ٩٩٧,٠٥٠,١٧٧(      -          -        الفوائد املعلقة

  )  ١,٣٦٦,٣٧٧,٠٤٢(  )  ١,٠٢٧,٠٤٢,١٥٣(  )  ٣٢٤,١٠٢,٧٨٢(  )  ١٥,٢٣٢,١٠٧(  خمصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة
      ٢٣,٣٢٤,٣٩١,٨٤٢        ٢١,٠٨٧,٠٠٦        ٣٦,١٠٧,١٣٨,٠٤        ٣١٧,١٩٦,١٦٦,٧٩    صايف التسهيالت اإلئتمانية 



 

- ٩١ - 

 جة املخاطر:حسب در والتسهيالت االئتمانية غري املباشرة توزع التعرضات االئتمانية لألرصدة وااليداعات لدى مصارف وبنوك مركزية   .ب
صـــــنيف االئتماين حســـــب فئات الت والتســـــهيالت االئتمانية غري املباشـــــرة لألرصـــــدة وااليداعات لدى مصـــــارف وبنوك مركزية تتوزع التعرضـــــات االئتمانية
  :٢٠١٩كانون األول   ٣١الداخلي للمصرف كما يف 

    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في        
      المرحلة الثالثة           المرحلة الثانية           المرحلة األولى        
        الخسائر االئتمانية المتوقعة      الخسائر االئتمانية المتوقعة      الخسائر االئتمانية المتوقعة     
      المجموع          على مدى عمر الرصيد          على مدى عمر الرصيد          شهراً  ١٢على مدى         
      ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي:
    ٢٨,٣١١,٦٦٨,٦٧٥        -          -          ٢٨,٣١١,٦٦٨,٦٧٥    منخفضة املخاطر ٤إىل  ١الدرجات من   
    -          -          -          -      حتت املراقبة  ٧إىل  ٥الدرجات من   
    -          -          -          -      دون املستوى  ٨الدرجة   
    -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة   
    -          -          -          -      ديون رديئة  ١٠الدرجة   

    ٢٨,٣١١,٦٦٨,٦٧٥        -          -          ٢٨,٣١١,٦٦٨,٦٧٥    إمجايل أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 
  )    ٦٨,٢٦٠,٣٨٦(      -          -      )    ٦٨,٢٦٠,٣٨٦(   خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    ٢٨,٢٤٣,٤٠٨,٢٨٩        -          -          ٢٨٩,٤٠٨٢٨,٢٤٣,    صايف أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 

  أرصدة لدى املصارف:
    ٢,٥٩٦,١٧٩,٥٧٦        -          -          ٢,٥٩٦,١٧٩,٥٧٦    منخفضة املخاطر ٤إىل  ١الدرجات من   
    ٣,٦٥٦,٣٨٢,٤٠٢        -          ٣,٦٥٦,٣٨٢,٤٠٢        -      حتت املراقبة  ٧إىل  ٥الدرجات من   
    -          -          -          -      دون املستوى  ٨الدرجة   
    -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة   
    -          -          -          -      ديون رديئة  ١٠الدرجة   

    ٦,٢٥٢,٥٦١,٩٧٨        -          ٣,٦٥٦,٣٨٢,٤٠٢        ٢,٥٩٦,١٧٩,٥٧٦    إمجايل أرصدة لدى املصارف 
  )    ١٤٠,٤٨٨,٥٣٧(      -      )  ٨٥٤,٤١٠٦١٣,(  )    ٤,٠٧٧,٦٨٣(   خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    ٦,١١٢,٠٧٣,٤٤١        -          ٣,٥١٩,٩٧١,٥٤٨        ٢,٥٩٢,١٠١,٨٩٣    صايف أرصدة لدى املصارف 

  إيداعات لدى املصارف:
    ٦٠٤,٨٦٢,٥٨٠        -          -          ٦٠٤,٨٦٢,٥٨٠    منخفضة املخاطر  ٤إىل  ١الدرجات من   
    ٧,١٧٥,٣٠٠,٩١٩        -          ٧,١٧٥,٣٠٠,٩١٩        -      حتت املراقبة  ٧إىل  ٥الدرجات من   
    -          -          -          -      دون املستوى  ٨الدرجة   
    -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة   
    -          -          -          -      ديون رديئة  ١٠الدرجة   

    ٧,٧٨٠,١٦٣,٤٩٩        -          ٧,١٧٥,٣٠٠,٩١٩        ٦٠٤,٨٦٢,٥٨٠  إمجايل ايداعات لدى املصارف 
  )    ٤٩٨,٧٤٣,٥١٥(      -      )  ٤٩٥,٦١٨,٢٣٢(  )    ٣,١٢٥,٢٨٣(   خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    ٧,٢٨١,٤١٩,٩٨٤        -          ٦,٦٧٩,٦٨٢,٦٨٧        ٦٠١,٧٣٧,٢٩٧    صايف ايداعات لدى املصارف 
   



 

- ٩٢ - 

    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في        
      المرحلة الثالثة           المرحلة الثانية           المرحلة األولى        
        الخسائر االئتمانية المتوقعة      االئتمانية المتوقعةالخسائر       الخسائر االئتمانية المتوقعة     
      المجموع          على مدى عمر الرصيد          على مدى عمر الرصيد          شهراً  ١٢على مدى         
      ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

  تسهيالت ائتمانية غري مباشرة:
    ١,٠٣٨,١٦٥,٩٣٢        -          -          ١,٠٣٨,١٦٥,٩٣٢    منخفضة املخاطر ٤إىل  ١الدرجات من   
    ٢٠٦,١٠٣,٢٠٩        -          ٢٠٦,١٠٣,٢٠٩        -      حتت املراقبة  ٧إىل  ٥الدرجات من   
    -          -          -          -      دون املستوى  ٨الدرجة   
    -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة   
      ٤,٣٥٢,١٣٤        ٤,٣٥٢,١٣٤        -          -      ديون رديئة  ١٠الدرجة   

    ١,٢٤٨,٦٢١,٢٧٥        ٤,٣٥٢,١٣٤        ٢٠٦,١٠٣,٢٠٩        ١,٠٣٨,١٦٥,٩٣٢    املباشرةغري إمجايل التسهيالت االئتمانية 
  )      ٩,٠٣٨,٦٩٣(  )      ٨٢٣,٩٣٠(  )  ٧,٧٥٥,٥٥٩(  )      ٤٥٩,٢٠٤(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

    ١,٢٣٩,٥٨٢,٥٨٢        ٣,٥٢٨,٢٠٤        ٠٥١٩٨,٣٤٧,٦        ١,٠٣٧,٧٠٦,٧٢٨    غري املباشرة صايف التسهيالت االئتمانية

  



 

- ٩٣ - 

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في        
      المرحلة الثالثة           المرحلة الثانية           المرحلة األولى        
        الخسائر االئتمانية المتوقعة      الخسائر االئتمانية المتوقعة      الخسائر االئتمانية المتوقعة     
      المجموع          على مدى عمر الرصيد          على مدى عمر الرصيد          شهراً  ١٢على مدى         
      ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

  أرصدة لدى مصرف سورية املركزي:
    ٢١,٤١٨,٦١٥,٥٣٣        -          -          ٢١,٤١٨,٦١٥,٥٣٣    منخفضة املخاطر ٤إىل  ١الدرجات من   
    -          -          -          -      حتت املراقبة  ٧إىل  ٥الدرجات من   
    -          -          -          -      دون املستوى  ٨الدرجة   
    -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة   
    -          -          -          -      ديون رديئة  ١٠الدرجة   

    ٢١,٤١٨,٦١٥,٥٣٣        -          -          ٢١,٤١٨,٦١٥,٥٣٣    إمجايل أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 
  )    ١٦,٦٦٧,٣٥٩(      -          -      )    ١٦,٦٦٧,٣٥٩(   ر االئتمانية املتوقعةخمصص اخلسائ

    ٢١,٤٠١,٩٤٨,١٧٤        -          -          ٢١,٤٠١,٩٤٨,١٧٤    صايف أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 

  أرصدة لدى املصارف:
    ٢,٢١١,٣٧٣,٣٧٧        -          -          ٢,٢١١,٣٧٣,٣٧٧    منخفضة املخاطر ٤إىل  ١الدرجات من   
    -          -          -          -      حتت املراقبة  ٧إىل  ٥من الدرجات   
    -          -          -          -      دون املستوى  ٨الدرجة   
    -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة   
    -          -          -          -      ديون رديئة  ١٠الدرجة   

    ٢,٢١١,٣٧٣,٣٧٧        -          -          ٢,٢١١,٣٧٣,٣٧٧    إمجايل أرصدة لدى املصارف 
  )      ٥١٤,٥٩٦(      -          -      )      ٦٩٥١٤,٥(   خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    ٢,٢١٠,٨٥٨,٧٨١        -          -          ٢,٢١٠,٨٥٨,٧٨١    صايف أرصدة لدى املصارف 

  إيداعات لدى املصارف:
    ٨,٢٩٦,٨٠٥,٠٧٦        -          -          ٨,٢٩٦,٨٠٥,٠٧٦    منخفضة املخاطر  ٤إىل  ١الدرجات من   
    -          -          -          -      حتت املراقبة  ٧إىل  ٥الدرجات من   
    -          -          -          -      دون املستوى  ٨الدرجة   
    -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة   
    -          -          -          -      ديون رديئة  ١٠الدرجة   

      ٨,٢٩٦,٨٠٥,٠٧٦        -          -          ٨,٢٩٦,٨٠٥,٠٧٦    إمجايل ايداعات لدى املصارف 
  )    ١٩٤,٩٠٤٥٠,(      -          -      )    ١٩٤,٩٠٤٥٠,(   خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    ٨,٢٤٥,٩٠٠,٨٨٢        -          -          ٨,٢٤٥,٩٠٠,٨٨٢    صايف ايداعات لدى املصارف 
   



 

- ٩٤ - 

  
    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في        
      المرحلة الثالثة           المرحلة الثانية           المرحلة األولى        
        الخسائر االئتمانية المتوقعة      الخسائر االئتمانية المتوقعة      الخسائر االئتمانية المتوقعة     
      المجموع          على مدى عمر الرصيد          على مدى عمر الرصيد          شهراً  ١٢على مدى         
      ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

  مباشرة:تسهيالت ائتمانية غري 
    -          -          -          -      منخفضة املخاطر ٤إىل  ١الدرجات من   
    ٥٧٤,٢٨٩,٤٨٢        -          -          ٥٧٤,٢٨٩,٤٨٢    حتت املراقبة  ٧إىل  ٥الدرجات من   
    ٢٣٠,٩٣٤,١٧٦        -          ٢٣٠,٩٣٤,١٧٦        -      دون املستوى  ٨الدرجة   
    -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها  ٩الدرجة   
      ٤,٣٥٢,١٣٤        ٤,٣٥٢,١٣٤        -          -      ديون رديئة  ١٠الدرجة   

    ٨٠٩,٥٧٥,٧٩٢        ٤,٣٥٢,١٣٤        ٢٣٠,٩٣٤,١٧٦        ٥٧٤,٢٨٩,٤٨٢    املباشرةغري  إمجايل التسهيالت االئتمانية
  )      ٨,١٩٨,٦٨٠(      -      )  ٨,٠٠٤,١٠١(  )      ١٩٤,٥٧٩(  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

    ٨٠١,٣٧٧,١١٢        ٤,٣٥٢,١٣٤        ٢٢٢,٩٣٠,٠٧٥        ٥٧٤,٠٩٤,٩٠٣    املباشرةغري  االئتمانيةصايف التسهيالت 
 

 :عرضاتالعادلة للضمانات مقابل التالقيمة  توزيع )٣

  :املباشرة عرضاتتوزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل الت  )أ

    ٩٢٠١كانون األول   ٣١كما في       
          المؤسسات الصغيرة                         
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      األفراد            

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      س.ل          :ديون الضمانات مقابل
  ٢٣,٣٤٩,٦٧٠,٠٥٤    -      ٢٣,٣٤٨,٥٥٦,٥٩٧    ١,١١٣,٤٥٧          مرحلة أوىل
    ٣٣١,٠٨٦,١٨٠    -      ٣٣١,٠٨٦,١٨٠    -            مرحلة ثانية
    ٤٣٤,٨٢١,٨٦٧    ٦٣,٢٣٦,٠٨١    ٣٧١,٥٨٥,٧٨٦    -            مرحلة ثالثة

    ٢٤,١١٥,٥٧٨,١٠١    ٦٣,٢٣٦,٠٨١    ٢٤,٠٥١,٢٢٨,٥٦٣    ١,١١٣,٤٥٧          اجملموع 
  منها:

    ٢٠٠,٤٨٨,٨٨٩    -      ٢٠٠,٤٨٨,٨٨٩    -          تأمينات نقدية
  ١٢,٩٢٨,٧٨١,٥١٠    ٦٣,٢٣٦,٠٨١    ١٢,٨٦٥,٠٤٩,٤٧٥      ٤٩٥,٩٥٤        رهن عقاري 

    ٨,٥٤٠,٤٨١,٣٢٥    -      ٨,٥٣٩,٨٦٣,٨٢٢      ٦١٧,٥٠٣        كفالة أشخاص طبيعيون 
    ٢,٤٤٥,٨٢٦,٣٧٧    -      ٢,٤٤٥,٨٢٦,٣٧٧    -          نيياعتبار كفالة أشخاص 

  ١٠١,٥٧٨,١١٥٢٤,    ٦٣,٢٣٦,٠٨١    ٢٤,٠٥١,٢٢٨,٥٦٣    ١,١١٣,٤٥٧         اجملموع 
   



 

- ٩٥ - 

  الضمانات ال تزيد عن قيمة الدين لكل زبون. إن قيمة
    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في       
          المؤسسات الصغيرة                         
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      األفراد            

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س          الضمانات مقابل ديون:
    ١٢,٧١٣,١١٤,٢٦٤    ٥,٢٥٢,٣٢٦    ١٢,٧٠٣,١٠٤,٩٦٥    ٤,٧٥٦,٩٧٣         مرحلة أوىل
    ٢٦٩,٦٧٥,٨٠٧    -      ٢٦٩,٦٧٥,٨٠٧    -            مرحلة ثانية

    ١١١,٢٩٢,١١٤    ٦٣,٢٩٢,١١٤    ٤٨,٠٠٠,٠٠٠    -            ثالثةمرحلة 

    ١٣,٠٩٤,٠٨٢,١٨٥    ٦٨,٥٤٤,٤٤٠    ١٣,٠٢٠,٧٨٠,٧٧٢    ٤,٧٥٦,٩٧٣          اجملموع 
  منها:

    ٩٣٧,٨٢٩,٨٦٠    ٥,٢٥٢,٣٢٦    ٩٣٢,٥٧٧,٥٣٤    -          تأمينات نقدية
    ٥,٤٥٠,٥٨٥,٦٧٩    ٦٣,٢٩٢,١١٤    ٥,٣٨٣,٦٢٩,٧٣٣    ٣,٦٦٣,٨٣٢        رهن عقاري 

    ٤,١١٢,٠٧٧,١١٥    -      ٤,١١٠,٩٨٣,٩٧٤    ١,٠٩٣,١٤١        أشخاص طبيعيونكفالة 
    ٢,٥٩٣,٥٨٩,٥٣١    -      ٢,٥٩٣,٥٨٩,٥٣١    -          كفالة أشخاص اعتباريني

  ١٨٥,٠٨٢,٠٩٤١٣,    ٦٨,٥٤٤,٤٤٠    ١٣,٠٢٠,٧٨٠,٧٧٢    ٤,٧٥٦,٩٧٣         اجملموع 

  الضمانات ال تزيد عن قيمة الدين لكل زبون. إن قيمة

  :غري املباشرة عرضاتالعادلة للضمانات مقابل التتوزيع القيمة   )ب

    ٩٢٠١كانون األول   ٣١كما في       
          المؤسسات الصغيرة                         
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      األفراد            
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      س.ل            

  الضمانات مقابل ديون:
    ١,٠٣٧,١٣٨,١٣٢    ٣,٧٧٤,٢٠٠    ١,٠٣٣,٣٦٣,٩٣٢    -          مرحلة أوىل
    ٢٠٣,٦١٢,٩٤٩    ٣,٠٢١,٠٨٩    ٢٠٠,٥٩١,٨٦٠    -            مرحلة ثانية
    ١,٣٥٢,١٣٤    ١,٣٥٢,١٣٤    -      -            مرحلة ثالثة

    ١,٢٤٢,١٠٣,٢١٥    ٨,١٤٧,٤٢٣    ١,٢٣٣,٩٥٥,٧٩٢    -            اجملموع 
  منها:

    ٨٩٨,٢٧٥,٦٤٦    ٤,٤٨٧,٤٢٣    ٨٩٣,٧٨٨,٢٢٣    -          تأمينات نقدية
    ٣٦,٥٨٧,٠٠٠    -      ٣٦,٥٨٧,٠٠٠    -          عقاريرهن 

    ٣٠٧,٢٤٠,٥٦٩    ٣,٦٦٠,٠٠٠    ٣٠٣,٥٨٠,٥٦٩    -          يونكفالة أشخاص طبيع

    ١,٢٤٢,١٠٣,٢١٥    ٨,١٤٧,٤٢٣    ١,٢٣٣,٩٥٥,٧٩٢    -         اجملموع   
  

   



 

- ٩٦ - 

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في       
          المؤسسات الصغيرة                         
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      األفراد            
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س            

  الضمانات مقابل ديون:
    ٥٧١,٦٢٦,٥٩٧    ١١,٨٢٢,٤٥٠    ٥٥٩,٨٠٤,١٤٧    -          مرحلة أوىل
    ١٦,٧٧٩,٩٨٤    ١٦,٧٧٩,٩٨٤    -      -            مرحلة ثانية
    ١,٣٥٢,١٣٤    -      ١,٣٥٢,١٣٤    -            مرحلة ثالثة

    ٥٨٩,٧٥٨,٧١٥    ٢٨,٦٠٢,٤٣٤    ٥٦١,١٥٦,٢٨١    -            اجملموع 
  منها:

    ٢٩١,٨٩٩,٥٣٧    ١٧,٣٤٥,١٣٤    ٢٧٤,٥٥٤,٤٠٣    -          تأمينات نقدية 
    ٤٠,٥٩٧,٣٠٠    ٧,٥٩٧,٣٠٠    ٣٣,٠٠٠,٠٠٠    -          رهن عقاري 

    ٢٥٧,٢٦١,٨٧٨    ٣,٦٦٠,٠٠٠    ٢٥٣,٦٠١,٨٧٨    -          يونأشخاص طبيعكفالة 

    ٥٨٩,٧٥٨,٧١٥    ٢٨,٦٠٢,٤٣٤    ٥٦١,١٥٦,٢٨١    -         اجملموع   
  غري املباشرة فقط، حيث أن باقي األصول املالية بدون ضمانات. التعرضاتمت توزيع القيمة العادلة للضمانات مقابل 

  الديون المجدولة:
ومت  ةهي تلك الديون اليت ســبق وأن صــنفت كتســهيالت ائتمانية غري عاملة وأخرجت من إطار التســهيالت االئتمانية غري العاملة مبوجب جدولة أصــولي

لرية  ٦٤٨,٩٨٥,٤٧٩(مقابل  ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما يف لرية ســورية   ٢١٤,٤١٦,٣٥٨يبلغ رصــيدها و  تتطلب اهتماماً خاصــاً تصــنيفها كديون 
  .)٢٠١٨كانون األول   ٣١كما يف دوالر أمريكي   ٧٧٨,٢٢١سورية و

  الديون المعاد هيكلتها:
 تأجيل بعض األقساط أو إطالة عمر التسهيالت االئتمانيةأو  ترتيب وضـع التسهيالت االئتمانية من حيث تعديل األقساطإعادة  يقصـد بإعادة اهليكلة

 ٢٠١٩كانون األول   ٣١لرية ســــــورية بتاريخ  ١,٥٩٤,٥٥٥,٦٧٦رصــــــيدها ويبلغ تتطلب اهتماماً خاصــــــاً متديد فرتة الســــــماح ومت تصــــــنيفها كديون أو 
  .)٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية بتاريخ  ٢٨٧,٠٧٨,٣١٠(مقابل 

 

  



 

- ٩٧ - 

 التركز الجغرافي: )١

  التعرضات االئتمانية حسب التوزيع اجلغرايف:يوضح اجلدول التايل الرتكز يف 
    ٩١٢٠كانون األول   ٣١كما في         
                      دول الشرق      داخل الجمهورية            
    المجموع      آسيا      أوروبا      األوسط األخرى      العربية السورية      البند / المنطقة الجغرافية  
  ل.س.      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل            

    ٢٨,٢٤٣,٤٠٨,٢٨٩    -      -      -      ٢٨,٢٤٣,٤٠٨,٢٨٩    بنوك مركزيةأرصدة لدى 
    ٦,١١٢,٠٧٣,٤٤١    -      ٣١٥,٠٠٣,٣٣٨    ٣,٥٣٦,٠٧٦,٠٦٧    ٢,٢٦٠,٩٩٤,٠٣٦    أرصدة لدى مصارف 

    ٧,٢٨١,٤١٩,٩٨٤    -      ٦٠٢,٤٨٤,٤٦٥    ٦,٦٧٨,٩٣٥,٥١٩    -      ايداعات لدى مصارف 
    ٢٩,٠٣٥,٣٢٦,٣٥٦    -      -      -      ٢٩,٠٣٥,٣٢٦,٣٥٦    صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

    ١٧٠,٧٣١,٧٧٦    -      -      -      ١٧٠,٧٣١,٧٧٦        لألفراد
    ٢٨,٨٦٢,٣٧٩,٠٧٠    -      -      -      ٢٨,٨٦٢,٣٧٩,٠٧٠      لشركات الكربىا

    ٢,٢١٥,٥١٠    -      -      -      ٢,٢١٥,٥١٠    املتوسطةو  املؤسسات الصغرية
  بالقيمة العادلة منموجودات مالية 

      ٥٠٠,٥٦٨,٣١٧    -      -      ٥٠٠,٥٦٨,٣١٧    -      خالل الدخل الشامل اآلخر   
    ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠    موجودات مالية بالكلفة املطفأة

    ٢٣٠,٧٧٩,٠٧٤    -      ١,٤٣٧,٣٤٧    ١١٨,٥٤٠,٠٨٤    ١١٠,٨٠١,٦٤٣      املوجودات األخرى
  لدىوديعة جممدة 

      ١,٤٠٣,٥١٥,٤٦٤    -      -      -      ١,٤٠٣,٥١٥,٤٦٤    سورية املركزي مصرف  
    ٥٧٤,١٤٤,٠٩٠,٩٢    -      ٩١٨,٩٢٥,١٥٠    ١٠,٨٣٤,١١٩,٩٨٧    ٨٦٢,٣٩١,٠٤٥,٧٨        مجايلاإل

  اإلمجايل كما يف
    ٢,١٧٧,٨٩٠٥٦١,٥    ٨٦٢,١٣٤,٧٤٣    ٣١٧,٧٨٧,٢٢٨    ١٣,٩٢١,١٨٩,٠١٥    ٤٦,٤٥١,٠٦٦,٩٠٤    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١   

  



 

- ٩٨ - 

  ) كما يلي:٩تتوزع التعرضات االئتمانية حسب التوزيع اجلغرايف وفق مراحل التصنيف، متاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في         

    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        / المرحلة المنطقة الجغرافية  
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

      ٦٢,٣٩١,٠٤٥,٧٨٨        ٢٠٩,٩٠٨,٧١٨        ٢,٤٢٤,٩٥٩,٤٣٥        ٥٩,٧٥٦,١٧٧,٦٣٥    داخل اجلمهورية العربية السورية
      ١٠,٨٣٤,١١٩,٩٨٧        -        ١٠,٣٠٧,٥٦٧,٦٠٣        ٥٢٦,٥٥٢,٣٨٤    دول الشرق األوسط األخرى

      ٩١٨,٩٢٥,١٥٠        -          -          ٩١٨,٩٢٥,١٥٠      أوروبا
      -          -          -          -        آسيا

    ٧٤,١٤٤,٠٩٠,٩٢٥        ٢٠٩,٩٠٨,٧١٨      ١٢,٧٣٢,٥٢٧,٠٣٨      ٦١,٢٠١,٦٥٥,١٦٩      اإلمجايل
  

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١ كما في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        المنطقة الجغرافية / المرحلة  

  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        
      ٤٦,٤٥١,٠٦٦,٩٠٤        ٢١,٠٨٧,٠٠٥        ٦,١٠٧,١٣٨,٠٤٣        ٤٠,٣٢٢,٨٤١,٨٥٦    داخل اجلمهورية العربية السورية
    ١٣,٩٢١,١٨٩,٠١٥        -          -        ١٣,٩٢١,١٨٩,٠١٥    دول الشرق األوسط األخرى

      ٣١٧,٧٨٧,٢٢٨        -          -          ٣١٧,٧٨٧,٢٢٨      أوروبا
      ٨٦٢,١٣٤,٧٤٣        -          -          ٨٦٢,١٣٤,٧٤٣      آسيا

    ٦١,٥٥٢,١٧٧,٨٩٠        ٢١,٠٨٧,٠٠٥        ٦,١٠٧,١٣٨,٠٤٣      ٤٢٥٥,٤٢٣,٩٥٢,٨      اإلمجايل
  

  
  



 

- ٩٩ - 

  ي:قتصادالتركز حسب القطاع اال )٢

  ي:قتصادالتعرضات االئتمانية حسب القطاع االيوضح اجلدول التايل الرتكز يف 
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في       
    المجموع      خدمات      أفراد      حكومي      عقارات      تجارة      صناعة      مالي      
  ل.س.      ل.س      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

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

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

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

    ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠    -      -      ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -    موجودات مالية بالكلفة املطفأة 
    ٢٣٠,٧٧٩,٠٧٥    -        ١٥٨,٣٥٠    ٥٤,٢٨٢,٥٤٠    ٩,٦٥٥,٩٧٩    -      -      ١٦٦,٦٨٢,٢٠٦  أخرىموجودات 

    ١,٤٠٣,٥١٥,٤٦٤    -      -      -      -      -      -     ١,٤٠٣,٥١٥,٤٦٤  مصرف سورية املركزي وديعة جممدة لدى

    ٦٧٤,١٤٤,٠٩٠,٩٢    ٤,٩٢٧,٤٦٤,٠٧٥    ٢٠,٥٢٩,٤٤٧    ١,٦١٨,٣١٢,٥٧٦    ٤٠١,١٧٨,٤٥٨    ١٦,٠٠٤,٣١٣,١٥٣    ٧,٩٦٥,١٩٣,٨٣٣   ٤٣,٢٠٧,٠٩٩,٣٨٤    مجايلاإل

  اإلمجايل كما يف
    ٦١,٥٥٢,١٧٧,٨٩٠    ٥,٩٠٥,٦٤٢,٨٢٣    ١٢,٨٨٦,٣٩٨    ٢,٩٢٠,٦٨٨,٠١٧    ٨٤٤,٦٨٩١,٠٠١,    ٨,٨٩٨,٥٩٤,٩٦٩    ٨,١٣٧,٩٩٤,٤٠٣   ٣٤,٦٧٤,٦٨١,٤٣٦  (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١   
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  ) كما يلي:٩االئتمانية حسب القطاع االقتصادي وفق مراحل التصنيف، متاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (تتوزع التعرضات 
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في         

    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        القطاع االقتصادي / المرحلة    
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        
      ٤٣,٢٠٧,٠٩٩,٣٨٤        -        ١٠,٣٠٧,٥٣٣,٢٩٩      ٣٢,٨٩٩,٥٦٦,٠٨٥      مايل

      ٧,٩٦٥,١٩٣,٨٣٣        ٢٠٩,٩٠٨,٧١٨        ١,٠١٩,٤٠٩,٠١٠        ٦,٧٣٥,٨٧٦,١٠٥      صناعة
      ١٦,٠٠٤,٣١٣,١٥٣        -          ١,٣٩٤,٦٢١,٦٨٥        ١٤,٦٠٩,٦٩١,٤٦٨      جتارة

      ٤٠١,١٧٨,٤٥٨        -          -          ٤٠١,١٧٨,٤٥٨      عقارات
      ١,٦١٨,٣١٢,٥٧٦        -          -          ١,٦١٨,٣١٢,٥٧٦      حكومي

      ٢٠,٥٢٩,٤٤٧        -          -          ٢٠,٥٢٩,٤٤٧      أفراد
      ٤,٩٢٧,٤٦٤,٠٧٥        -          ١٠,٩٢٨,٧٤١        ٤,٩١٦,٥٣٥,٣٣٤      خدمات
    ٦٧٤,١٤٤,٠٩٠,٩٢        ٢٠٩,٩٠٨,٧١٨      ٥٣١٢,٧٣٢,٤٩٢,٧      ٦١,٢٠١,٦٨٩,٤٧٣      اإلمجايل

  
    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في        

    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        القطاع االقتصادي / المرحلة    
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        
      ٣٤,٦٧٤,٦٨١,٤٣٦        -          -        ٣٤,٦٧٤,٦٨١,٤٣٦      مايل

      ٨,١٣٧,٩٩٤,٤٠٣        ١٩,٩٨٧,٠٠٥        ١,٨٦٣,٦٤٥,١٢٢        ٦,٢٥٤,٣٦٢,٢٧٦      صناعة
      ٨,٨٩٨,٥٩٤,٩٦٩        ١,١٠٠,٠٠٠        ٣,٤٧٣,٤٦٨,٨٩٧        ٥,٤٢٤,٠٢٦,٠٧٢      جتارة

    ١,٠٠١,٦٨٩,٨٤٤        -          ٥٨٩,٨٤١,٣٩٧        ٤١١,٨٤٨,٤٤٧      عقارات
      ٢,٩٢٠,٦٨٨,٠١٧        -          -          ٢,٩٢٠,٦٨٨,٠١٧      حكومي

      ١٢,٨٨٦,٣٩٨        -          ٢٠٨,٥٠٨        ١٢,٦٧٧,٨٩٠      أفراد
      ٥,٩٠٥,٦٤٢,٨٢٣        -          ١٨٠,٩٨٢,٥٠٨        ٥,٧٢٤,٦٦٠,٣١٥      خدمات
    ٦١,٥٥٢,١٧٧,٨٩٠        ٢١,٠٨٧,٠٠٥        ٦,١٠٨,١٤٦,٤٣٢        ٥٥,٤٢٢,٩٤٤,٤٥٣      اإلمجايل

  السوق: مخاطر -ب

حدوث تقلبات يف أســـــــعار الفائدة أو أســـــــعار الصـــــــرف أو تأثر القيمة الســـــــوقية أو هي خماطر ترتب خســـــــارة يف اإليرادات وحقوق املســـــــامهني نتيجة 
  التصنيف االئتماين أو التدفقات النقدية ألداة مالية.

  مخاطر السوق: إدارة -

ار الفوائد وأســـعار عيعمل قســـم إدارة خماطر الســـوق والســـيولة على مراقبة املخاطر اليت قد تواجه املصـــرف فيما يتعلق مبخاطر الســـوق بشـــقيه خماطر أســـ
ن ع الصـــــــرف ومدى تأثريها على الوضـــــــع املايل للمصـــــــرف، تقوم هذه الوحدة بالتعاون مع خمتلف اجلهات املعنية مبراقبة مجيع خماطر الســـــــوق الناشـــــــئة

ذلك عن طريق  معلى مواجهة ظروف غري اعتيادية وفق ســـيناريوهات حمتملة. يت صـــرفالختبار قدرة املأنشـــطة املصـــرف، وتقوم بفحوصـــات ضـــاغطة 
ا ليتبع ذلك رفع التوصيات جملس ىل إ إصدار تقارير من وإىل جلنة املوجودات واملطلوبات حيث أن إدارة خماطر السوق هي جزء أساسي من مسؤوليا

    املناسبة حتت مظلة متطلبات احلوكمة. اتاإلدارة الختاذ القرار 



 

- ١٠١ - 

  أساليب تخفيف مخاطر السوق: -

املسـتمرة للتقارير الداخلية واخلارجية واملتابعة اليومية ألخبار البنوك اليت يتعامل معها املصرف وخاصة الصادرة عن وكاالت التصنيف إن املراقبة الدورية 
ء كزات ســــواافة أنواع الرت بذل العناية الالزمة يف جتنب كإىل  ما وبالتايل العمل على جتنبه. هذا باإلضــــافة رفيلة بأن تبني احتمالية حدوث خطالعاملية ك

  معينة وذلك وفقاً ملعايري وسقوف حمددة مسبقاً حبسب السياسات واإلجراءات.  يف العمالت أو بلدان أو بنوك
  :) مخاطر أسعار الفائدة١(

قوق املسامهني حلتنجم خماطر أسعار الفائدة عن احتمال تأثري التغريات يف أسعار الفائدة على أرباح املصرف املستقبلية أو على القيمة االقتصادية 
ملوجودات ا باإلضافة ألثرها على القيمة السوقية لألدوات املالية. يتعرض املصرف ملخاطر أسعار الفائدة نتيجة لعدم توافق أو لوجود فجوة يف مبالغ

  ة.لفائدالودائع للوصول للمستوى األمثل الذي خيفف من تعرض املصرف لتقلبات أسعار اإىل  واملطلوبات ومعايرة حجم القروض
لفائدة من اتتضمن سياسة إدارة املوجودات واملطلوبات حدوداً حلساسية أسعار الفائدة وتقوم جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات بدراسة خماطر أسعار 

ا الدورية كما وتتم دراسة الفجوات يف استحقاقات املوجودات واملطلوبات ومدى تأثريها بأسعار الفائدة الس واملتوقعة ومقارنتها  ائدةخالل اجتماعا
  لزم األمر. اباحلدود املوافق عليها وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط إذ

  التغير بسعر الفائدة: - الفائدةأسعار  الوصف الكمي لمخاطر

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

  
    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في       
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    %٧٥الملكية       (األرباح والخسائر)      التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ١٤١,٩٢١,٤٨٥       ١٨٩,٢٢٨,٦٤٧       ٩,٤٦١,٤٣٢,٣٥٤      دوالر أمريكي  
  )  ٢,٧٤٧,٧٢٢(  ) ٣,٦٦٣,٦٣٠(  ) ١٨٣,١٨١,٤٩٩(     يورو  
        ٣٠٩         ٤١٢         ٢٠,٥٨٦     جنيه اسرتليين 
  )  ١٧٤,٢٦٤,٨٦٧(  )  ٢٣٢,٣٥٣,١٥٥(  )  ١١,٦١٧,٦٥٧,٧٧٣(      لرية سورية  
        ٣٠٧        ٤١٠         ٢٠,٤٨٨     فرنك سويسري  
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 )%٢نقص بسعر الفائدة (
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في     
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    %٧٥الملكية       (األرباح والخسائر)      التراكمية      العملة    
    ل.س.        ل.س.        ل.س.          
  )  ١٥١,٥٢٣,٧٢٥(  )  ٢٠٢,٠٣١,٦٣٣(      ١٠,١٠١,٥٨١,٦٥٨      دوالر أمريكي  
      ١,٠٨٧,٠٠٠        ١,٤٤٩,٣٣٣    )  ٧٢,٤٦٦,٦٧٢(      يورو 
 )    ٥٣١(  )    ٧٠٨(        ٣٥,٣٨٧      جنيه اسرتليين  
     ٢٢٠,٧٨٦,٦٦١        ٢٩٤,٣٨٢,٢١٥    )  ١٤,٧١٩,١١٠,٧٣٩(      لرية سورية  
  )    ٣١٣(  )    ٤١٧(        ٢٠,٨٦٦      فرنك سويسري  

  
    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في     
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    %٧٥الملكية       (األرباح والخسائر)      التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  )  ١٤١,٩٢١,٤٨٥(  )  ١٨٩,٢٢٨,٦٤٧(     ٩,٤٦١,٤٣٢,٣٥٤      دوالر أمريكي  
      ٢,٧٤٧,٧٢٢       ٣,٦٦٣,٦٣٠    ) ١٨٣,١٨١,٤٩٩(     يورو  
  )    ٣٠٩(  )   ٤١٢(       ٢٠,٥٨٦     اسرتليينجنيه  
      ١٧٤,٢٦٤,٨٦٧        ٢٣٢,٣٥٣,١٥٥    )  ١١,٦١٧,٦٥٧,٧٧٣(      لرية سورية  
  )    ٣٠٧(  )   ٤١٠(       ٢٠,٤٨٨     فرنك سويسري  

 
  مخاطر أسعار الصرف:  )٢

يمة أصـــــول ومطاليب رباح أو قالتغريات من خســـــائر باألتج عن هذه هي املخاطر النامجة عن تغري قيمة العمالت األجنبية قياســـــاً بالعملة احمللية وما ين
  املصرف.

أكد من عدم تيعترب املصـرف اللرية السـورية العملة الرئيسـية له، ويقوم جملس إدارة املصـرف بوضع حدود ملراكز العمالت،و مراقبة املركز بشكل يومي لل
  جتاوز املستويات احملددة.

  لصرف عن طريق:يقوم بنك الشرق بضبط خماطر تغري أسعار ا
  تبين سياسة متحفظة يف إدارته لعملياته بالعملة األجنبية مبا يساهم يف جتنب التقلبات الكبرية. .١
  احلفاظ على مركز القطع البنيوي وفق التعليمات الناظمة ملصرف سورية املركزي. .٢
  احملافظة على نسبة سيولة مرتفعة بالعمالت األجنبية. .٣
  يف أسعار الصرف على رحبية وأداء املصرف. % ١٠تغري نسبة تنفيذ اختبار جهد بدراسة أثر  .٤

  يقوم املصرف بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف األرباح واخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الصرف.
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    ) في سعر الصرف%١٠زيادة (
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في     
  األثر على حقوق          األرباح األثر على          مركز            
    الملكية          والخسائر          القطع        العملة    
  ل.س.          ل.س.          ل.س.            
    ١,٢٥٧,٦٢٥,٤٤٤        ١,٢٥٨,٧٠٤,٥٦٢        ١٢,٥٨٧,٠٤٥,٦٢٤      دوالر أمريكي  
  )    ٣٢٥,٧٩٥(  )    ٤٣٤,٣٩٣(  )  ٤,٣٤٣,٩٣١(      يورو  
      ٥,٨٧١          ٧,٨٢٨          ٧٨,٢٧٦      جنيه اسرتليين 
      ١,٥٦٥          ٢,٠٨٧         ٢٠,٨٦٦      فرنك سويسري  
      ١,٤٤٩,٥٧٩        ١,٩٣٢,٧٧٢        ١٩,٣٢٧,٧١٥      عمالت أخرى 

  
    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في     
  األثر على حقوق          األثر على األرباح          مركز            
    الملكية          والخسائر          القطع        العملة    
  ل.س.          ل.س.          ل.س.            
    ١,٢٤٦,٠٢٩,٥٩٤        ١,٢٤٨,٣٦٠,٢٥٣        ١٢,٤٨٣,٦٠٢,٥٢٨      دوالر أمريكي  
      ٣١١,٧٣٥          ٤١٥,٦٤٧        ٤,١٥٦,٤٦٨        يورو  
      ٤,٦٥٥          ٦,٢٠٧          ٦٢,٠٦٨      جنيه اسرتليين 
        ١,٥٣٧          ٢,٠٤٩          ٢٠,٤٨٨      فرنك سويسري  
      ١,٤٥٦,٢٩٦        ١,٩٤١,٧٢٩        ١٩,٤١٧,٢٨٥      عمالت أخرى 
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    ) في سعر الصرف%١٠نقص (
    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في     
  األثر على حقوق          األثر على األرباح          مركز            
    الملكية          والخسائر          القطع        العملة    
  ل.س.          ل.س.          ل.س.            
  )  ١,٢٥٧,٦٢٥,٤٤٤(  )  ١,٢٥٨,٧٠٤,٥٦٢(      ١٢,٥٨٧,٠٤٥,٦٢٤      دوالر أمريكي  
      ٣٢٥,٧٩٥          ٤٣٤,٣٩٣    )  ٤,٣٤٣,٩٣١(      يورو  
  )    ٥,٨٧١(  )    ٧,٨٢٨(        ٧٨,٢٧٦      جنيه اسرتليين 
  )    ١,٥٦٥(  )    ٢,٠٨٧(       ٢٠,٨٦٦      فرنك سويسري  
  )  ١,٤٤٩,٥٧٩(  )  ١,٩٣٢,٧٧٢(      ١٩,٣٢٧,٧١٥      عمالت أخرى 

 
    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في     
  األثر على حقوق          األثر على األرباح          مركز            
    الملكية          والخسائر          القطع        العملة    
  ل.س.          ل.س.          ل.س.            
  )  ١,٢٤٦,٠٢٩,٥٩٤(  )  ١,٢٤٨,٣٦٠,٢٥٣(      ١٢,٤٨٣,٦٠٢,٥٢٨      دوالر أمريكي  
  )    ٣١١,٧٣٥(  )    ٤١٥,٦٤٧(      ٤,١٥٦,٤٦٨        يورو  
  )    ٤,٦٥٥(  )    ٦,٢٠٧(        ٦٢,٠٦٨      جنيه اسرتليين 
  )    ١,٥٣٧(  )    ٢,٠٤٩(        ٢٠,٤٨٨      فرنك سويسري  
  )  ١,٤٥٦,٢٩٦(  )  ١,٩٤١,٧٢٩(      ١٩,٤١٧,٢٨٥      عمالت أخرى 

  
  



 

- ١٠٥ - 

  تسعير الفائدة:إعادة  فجوة  )٣
  أقرب:االستحقاق أيهما أو  تسعري الفائدةإعادة  يتم التصنيف على فرتات

    من سنة      من تسعة      من ستة      من ثالثة      من شهر              
    إلى سنتين      سنةإلى  أشهر      أشهر ٩حتى       أشهر ٦حتى       أشهر ٣حتى       دون الشهر    ٩٢٠١كانون األول   ٣١كما في   

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        
  :الموجودات 
    -      ٨٨٩,٨٩٢,٩١٧    -      ٨٨٦,٦٠٠,٨٩٩    ٤٣٦,٠٠٠,٠٠٠    ٢٣,٠٣٢,١٨٠,٣٢٩    بنوك مركزيةنقد وأرصدة لدى 

    -      -      -      -      -      ٦,٢٥٢,٥٦١,٩٧٨    لدى مصارف أرصدة
    -      -      ١٨٠,٧٩٣,١٠٠    ٤,٩٠٣,٢٠٧,٤٦٩    ١,٨٦١,٤٥٨,٨٣٧    ٨٣٤,٧٠٤,٠٩٤    لدى مصارف يداعاتإ

  بالقيمة العادلة منموجودات مالية 
    -      -      ٣٩١,٥٢٢,٤٥٦    ١٠٩,٠٤٥,٨٦١    -      -      خالل الدخل الشامل اآلخر   

    -      -      -      -      ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠    -      موجودات مالية بالكلفة املطفأة
    -      -      -      -      -      -    حقوق استخدام األصول املستأجرة
    ٢,٩٥٢,٤٣٣,٦٠٣    ١,٥١٦,٠٢٥,٣٠١    ١,٩٠٤,٤٧١,١١٠    ٤,١١٥,٣٦٤,٦٢٠    ٥,٧٠٣,١٦٦,٥٥٤    ٢,٩٨٢,٠٩٦,١٧٤  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة

    -      -      -      -      -      -        موجودات ثابتة
    -      -      -      -      -      -      موجودات غري ملموسة
    -      -      -      -      -      -      موجودات ضريبية مؤجلة

    -      -      -      -      -      -      موجودات أخرى
    -      -      -      -      -      -      بنوك مركزيةوديعة جممدة لدى 
    ٢,٩٥٢,٤٣٣,٦٠٣    ٨٢,٤٠٥,٩١٨,٢١    ٢,٤٧٦,٧٨٦,٦٦٦    ١٠,٠١٤,٢١٨,٨٤٩    ١,٣٩,٦٢٥٣٧٣,٩    ٥٧٥,٣٣,١٠١,٥٤٢    جمموع املوجودات
  :المطلوبات 
    -      -      -      -      -      ٢,٥٩٠,٢٨٤,٩٠٥      ودائع املصارف
  ١,٢١٧,٤٩٨,٧٠٠    ٩٥١,٦٣٦,٤٢٩    ١,١٥٤,١٨٤,٨٥١    ٣,٦٢١,٠٥٠,٢٨٣    ٤,٥٥٣,٩٣٢,٦٨٩    ٤٨,٤٥٥,٨١٨,٩٦٨      ودائع الزبائن
    -      -      -      -      -      -        تأمينات نقدية

    -      -      -      -      -      -      خمصصات متنوعة
    -      -      -      -      -      -      خمصص ضريبة الدخل
    -      -      -      -      -      -      التزامات عقود اآلجار

    -      -      -      -      -      -      مطلوبات أخرى
    ١,٢١٧,٤٩٨,٧٠٠    ٢٩٩٥١,٦٣٦,٤    ١,١٥٤,١٨٤,٨٥١    ٣,٦٢١,٠٥٠,٢٨٣    ٤,٥٥٣,٩٣٢,٦٨٩    ٣٥١,٠٤٦,١٠٣,٨٧    املطلوباتجمموع 
  ٣٤,٩٠٣٩,١,٧٣٤    ٨٩١,٤٥٤,٢٨١,٧    ١,٣٢٢,٦٠١,٨١٥    ٦,٣٩٣,١٦٨,٥٦٦    ٢٤,٧٨٣,٦٩٢,٧٠  )  ٢٩٨,١٧,٩٤٤,٥٦١(    تسعري الفائدةإعادة  فجوة



 

- ١٠٦ - 

          بنود       أكثر من      من أربعة      من ثالثة      من سنتين        
    المجموع      غير حساسة      خمس سنوات      إلى خمسة      إلى أربعة      إلى ثالثة    (تابع) / ٩٢٠١كانون األول   ٣١كما في 

  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        
  الموجودات: 
    ٣١,٣٩٧,٠٨٠,٠٣٥    ٦,١٥٢,٤٠٥,٨٩٠    -      -      -      -      بنوك مركزيةنقد وأرصدة لدى 

    ٦,١١٢,٠٧٣,٤٤١  )  ١٤٠,٤٨٨,٥٣٧(    -      -      -      -      لدى مصارف أرصدة
    ٧,٢٨١,٤١٩,٩٨٤  )  ٤٩٨,٧٤٣,٥١٦(    -      -      -      -      لدى مصارف يداعاتإ

  بالقيمة العادلة من موجودات مالية 
    ٥٠٠,٥٦٨,٣١٧    -      -      -      -      -      خالل الدخل الشامل اآلخر  

    ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      موجودات مالية بالكلفة املطفأة
    ٢٣٢,٣٩٦,٩٦٧    ٢٣٢,٣٩٦,٩٦٧    -      -      -      -    حقوق استخدام األصول املستأجرة

    ٢٩,٠٣٥,٣٢٦,٣٥٥  )  ٧٣,٦٣٨,٥٨٥(    ١,١٧٧,٦٦٦,٨٠٤    ٥,٦٤٤,١٤٨,٣٤٦    ٢,٢٦٥,٣٦٠,٩٣١    ٨٤٨,٢٣١,٤٩٧  باشرةاملئتمانية االصايف التسهيالت 
    ٤,٢٦٥,٠٩٧,٤٧٦    ٤,٢٦٥,٠٩٧,٤٧٦    -      -      -      -        موجودات ثابتة
    ٩,٣٩٩,٧٤٧    ٩,٣٩٩,٧٤٧    -      -      -      -      ملموسة موجودات غري

    ٢٠,٠٧٣,٤٤٠    ٢٠,٠٧٣,٤٤٠    -      -      -      -      موجودات ضريبية مؤجلة
    ٣٥٢,٣٤٢,٢٦٤    ٣٥٢,٣٤٢,٢٦٤    -      -      -      -      موجودات أخرى

    ١,٤٠٣,٥١٥,٤٦٤    ١,٤٠٣,٥١٥,٤٦٤    -      -      -      -      بنوك مركزيةوديعة جممدة لدى 
    ٠٨١,٩٤٦,٢٩٣,٤٩    ٠١١,٧٢٢,٣٦٠,٦١    ٤١,١٧٧,٦٦٦,٨٠    ٥,٦٤٤,١٤٨,٣٤٦    ٢,٢٦٥,٣٦٠,٩٣١    ٨٤٨,٢٣١,٤٩٧    جمموع املوجودات
  :المطلوبات 
    ٢,٥٩٠,٢٨٤,٩٠٥    -      -      -      -      -        ودائع املصارف
    ٥٩,٩٥٤,١٢١,٩٢٠    -      -      -      -      -        ودائع الزبائن
    ٢,٥٧٦,٥٨٨,٦٤٤    ٢,٥٧٦,٥٨٨,٦٤٤    -      -      -      -        تأمينات نقدية

    ٣٧,٣٧٠,٤٧٠    ٣٧,٣٧٠,٤٧٠    -      -      -      -      خمصصات متنوعة
    ٩٠٧,١٠٩,٧٠٨    ٩٠٧,١٠٩,٧٠٨    -      -      -      -      خمصص ضريبة الدخل
    ٢٢٤,١١٢,٣٧٦    ٢٢٤,١١٢,٣٧٦    -      -      -      -      التزامات عقود اآلجار

    ١١,٢٠٩,٥٢٣,٣٥      ١١,٢٠٩,٥٢٣,٣٥    -      -      -      -      مطلوبات أخرى
    ٦٧,٤٩٩,١١١,٣٧٤    ٤,٩٥٤,٧٠٤,٥٤٩    -      -      -      -      جمموع املطلوبات

    ٦١٤,٤٤٧,١٨٢,١١    ٦,٧٦٧,٦٥٦,٠٦١    ٤١,١٧٧,٦٦٦,٨٠    ٥,٦٤٤,١٤٨,٣٤٦    ٢,٢٦٥,٣٦٠,٩٣١    ٨٤٨,٢٣١,٤٩٧    تسعري الفائدةإعادة  فجوة
    



 

- ١٠٧ - 

    من سنة      من تسعة      ستة من      من ثالثة      من شهر              
    إلى سنتين      أشهر إلى سنة      أشهر ٩حتى       أشهر ٦حتى       أشهر ٣حتى       دون الشهر    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في   

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.        
  :الموجودات 

    -      ٨٦٠,٩٢٦,١٣٦    -      ٤٣١,٣٨٩,٤٣١    -      ١٧,٦٤٥,١٠٤,٤٨٣    نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
    -      -      -      -      -      ٢,٢١٠,٨٥٨,٧٨١    أرصدة لدى مصارف

    -      -      -      ٥,٩٥١,٢٣٩,٠٨٩    ١,٦٤١,٧٥١,٦٦١    ٦٥٣,٦٦١,٩١٨    إيداعات لدى مصارف
  بالقيمة العادلة من موجودات مالية 

    ٥٣٣,٥٩٦,٠١٤    ٢,٧٧٤,٥٦٨,٨٠٠    ٢١٣,٨٠٩,٤٤٩    -      ٤٣١,٩٣٥,٤٠٤    ٨٥٠,٢١٣,٠٦١    خالل الدخل الشامل اآلخر  
    ٢,٠٦٨,٩٥١,٥٨٠    ٢,٢٧٣,٧٢١,٦٨٠    ١,٢٢١,٧٧٧,١٢٨    ٦,٩٧٩,٤٧٥,٧١١    ١,٥١٥,٧١٩,٠٩٤    ٤,٦٣٦,٢٣٤,٢٢٠  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة

    -      -      -      -      -      -        موجودات ثابتة
    -      -      -      -      -      -      موجودات غري ملموسة
    -      -      -      -      -      -      ةموجودات ضريبية مؤجل

    -      -      -      -      -      -      موجودات أخرى
    -      -      -      -      -      -      وديعة جممدة لدى بنوك مركزية

    ٢,٦٠٢,٥٤٧,٥٩٤    ٦١٦١٦٥,٩٠٩,٢,    ١,٤٣٥,٥٨٦,٥٧٧    ١٣,٣٦٢,١٠٤,٢٣١    ٩٣,٥٨٩,٤٠٦,١٥    ٤٦٣,٢٥,٩٩٦,٠٧٢    جمموع املوجودات
  :المطلوبات 
    -      -      -      -      -      ٣,٧٩٨,٠٠٤,٢٠٦      ودائع املصارف
    -      ٢,٢٣٥,٧٠٣,٩٧٥    ١٩٩,٢٣٠,١٨٨    ٢,٩٥٩,٥٧١,٥٩١    ٤,٧٠١,٠٤٠,٨١٢    ٣٧,٨٣٨,٣١١,٣٨٨      ودائع الزبائن
    -      ٨,٤٣٧,٨٤٧    -      ٩٣٩,٢٣٣,٤٢٣    -      -        تأمينات نقدية

    -      -      -      -      -      -      خمصصات متنوعة
    -      -      -      -      -      -      خمصص ضريبة الدخل

    -      -      -      -      -      -      مطلوبات أخرى
    -      ٢,٢٤٤,١٤١,٨٢٢    ١٩٩,٢٣٠,١٨٨    ٣,٨٩٨,٨٠٥,٠١٤    ٤,٧٠١,٠٤٠,٨١٢    ٤١,٦٣٦,٣١٥,٥٩٤    جمموع املطلوبات

    ٢,٦٠٢,٥٤٧,٥٩٤    ٣,٦٦٥,٠٧٤,٧٩٤    ١,٢٣٦,٣٥٦,٣٨٩    ٩,٤٦٣,٢٩٩,٢١٧     )١,١١١,٦٣٤,٦٥٣(  )  ١٥,٦٤٠,٢٤٣,١٣١(    فجوة إعادة تسعري الفائدة



 

- ١٠٨ - 

          بنود       أكثر من      من أربعة      من ثالثة      من سنتين        
    المجموع      غير حساسة      خمس سنوات      إلى خمسة      إلى أربعة      إلى ثالثة    (تابع) (معّدلة) / ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في 

  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.        
  الموجودات: 
    ٢٣,٣٦٦,٨٠٧,٥٠٨    ٤,٤٢٩,٣٨٧,٤٥٨    -      -      -      -      بنوك مركزيةنقد وأرصدة لدى 

    ٢,٢١٠,٨٥٨,٧٨١    -      -      -      -      -      أرصدة لدى مصارف
    ٨,٢٤٥,٩٠٠,٨٨٢  )  ٧٥١,٧٨٦(    -      -      -      -      إيداعات لدى مصارف

  بالقيمة العادلة من موجودات مالية 
    ٤,٨٠٤,١٢٢,٧٢٨    -      -      -      -      -      خالل الدخل الشامل اآلخر  

    ٢٣,٣٢٤,٣٩١,٨٤٢  )  ٣٤٦,٥٢٨,٧٥٧(    ١,٤٧٥,١٣٢,٠٠٥    ٢,١٤٦,٤١٥,٣٣٢    ١,٠١٧,٩٠٧,٢٧٣    ٣٣٥,٥٨٦,٥٧٦  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
    ٢,٨٩٩,٤٥٣,٥١٥    ٢,٨٩٩,٤٥٣,٥١٥    -      -      -      -        موجودات ثابتة

    ٣,٧٥٢,٧٢١    ٣,٧٥٢,٧٢١    -      -      -      -      موجودات غري ملموسة
    ٥٨,٤٤٩,٦١٧    ٥٨,٤٤٩,٦١٧    -      -      -      -      موجودات ضريبية مؤجلة

    ٥٤٥,٢٦٨,٦٦١    ٥٤٥,٢٦٨,٦٦١    -      -      -      -      موجودات أخرى
    ٥,١١٨٥١,٣٨٧,٠    ٥,١١٨٥١,٣٨٧,٠    -      -      -      -      بنوك مركزيةوديعة جممدة لدى 

    ٣٧٣,٠٦١,٦٦,٨٤٦    ٥٤٧٨,٩٧٦,٠٨٦,    ١,٤٧٥,١٣٢,٠٠٥    ٣٢٢,١٤٦,٤١٥,٣    ١,٠١٧,٩٠٧,٢٧٣    ٣٣٥,٥٨٦,٥٧٦    جمموع املوجودات
  :المطلوبات 
    ٣,٧٩٨,٠٠٤,٢٠٦    -      -      -      -      -        ودائع املصارف
    ٤٧,٩٣٣,٨٥٧,٩٥٤    -      -      -      -      -        ودائع الزبائن
    ١,٣٣٨,٥٢٥,٠٠٨    ٣٩٠,٨٥٣,٧٣٨    -      -      -      -        تأمينات نقدية

  ١٤,٦٩٨,٦٨٠    ١٤,٦٩٨,٦٨٠    -      -      -      -      خمصصات متنوعة
    ٢٥٨,٨٦٩,٧٩٠    ٢٥٨,٨٦٩,٧٩٠    -      -      -      -      خمصص ضريبة الدخل

    ٩٨٢,٣١٢,٤٢٧      ٩٨٢,٣١٢,٤٢٧    -      -      -      -      مطلوبات أخرى

    ٥٤,٣٢٦,٢٦٨,٠٦٥    ٦٣٥,٧٣٤,٦٤٦١,    -      -      -      -      جمموع املطلوبات

    ٧٩٣,٣٠٨,١٢,٥١٩    ٩١٢٧,٣٢٩,٣٥١,    ١,٤٧٥,١٣٢,٠٠٥    ٣٢٢,١٤٦,٤١٥,٣    ١,٠١٧,٩٠٧,٢٧٣    ٣٣٥,٥٨٦,٥٧٦    إعادة تسعري الفائدة فجوة
  



 

- ١٠٩ - 

  التركز في مخاطر العمالت األجنبية:  )٤

    المجموع      أخرى      سويسريفرنك       جينه استرليني      يورو      دوالر أمريكي       ٩٢٠١كانون األول   ٣١كما في   
  .س.ل      .س.ل      س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

  الموجودات:  
  ١٩,٢٦٦,٥٤٣,٩٤٧    -      -        ٤٢,٨٩٠    ٥,٩٧٨,٠٣٠,٨٩٦    ١٣,٢٨٨,٤٧٠,١٦١    لدى بنوك مركزيةنقد وأرصدة 

    ٦,٠٣٤,٢٧٦,٣٢٩    ٢٠,٦٤٢,١٢٣      ٢٠,٨٦٦      ٢٠٢,٢٠٤    ٢٩٤,٠٧٨,٣٨٤    ٥,٧١٩,٣٣٢,٧٥٢       أرصدة لدى املصارف
    ٧,٦٤٩,٠٨٧,٢٠١    -      -      -      ٣٤٣,٢٦٢,٥٧٥    ٧,٣٠٥,٨٢٤,٦٢٦      يداعات لدى املصارفإ

    ١,٦٢٤,٥٢٧,١٩٠    -      -      -      ١,٦٢٤,٤٩٨,٤٩٨      ٢٨,٦٩٢    صايف التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
  بالقيمة العادلة من موجودات مالية 

    ٥٠٠,٥٦٨,٣١٧    -      -      -      -      ٥٠٠,٥٦٨,٣١٧    خالل الدخل الشامل اآلخر  
    ١٧٦,٥٩٦,٠٦٧    -      -      -      -      ١٧٦,٥٩٦,٠٦٧      موجودات أخرى

    ١,٢٣٦,٨٥٣,٥١١    -      -      -      -      ١,٢٣٦,٨٥٣,٥١١    بنوك مركزية  وديعة جممدة لدى 

    ٣٦,٤٨٨,٤٥٢,٥٦٢    ٣٢٢٠,٦٤٢,١      ٢٠,٨٦٦      ٢٤٥,٠٩٤    ٨,٢٣٩,٨٧٠,٣٥٣    ٢٨,٢٢٧,٦٧٤,١٢٦      مجايل املوجوداتإ
    :المطلوبات  

    ٢,٢٠٤,٢٢٠,٨١٣    -      -      -      ١,٩٦٨,٠١٧,١٧٢    ٢٣٦,٢٠٣,٦٤١      ودائع املصارف
    ٢٠,٦٤٠,٦٩٣,٠٧٣    ١,٣١٤,٤٠٨    -        ١٦٦,٨١٨    ٥,٤٦٦,٠٨٥,٧٥٠    ١٥,١٧٣,١٢٦,٠٩٧      ودائع الزبائن
    ٨٦٩,٤٨٧,٣٢٧    -      -      -      ٦٥٣,٥٦٢,٨٠٥    ٢١٥,٩٢٤,٥٢٢      تأمينات نقدية

    ٦,٧٠٣,١١٥    -      -      -      ٥,٠٩٦,٩٦٥    ١,٦٠٦,١٥٠    أخطار وأعباء حمتملةمؤونات ملواجهة 
    -      -      -      -      -      -        خمصصات متنوعة
    ٤٨٦,١٦٥,٢١٩    -      -      -      ٢١٥١,٤٥١,٥٩    ١٣,٧٦٨,٠٩٢      مطلوبات أخرى

    ٣٢٤,٠١٢,٢٣,٨٨٦    ٨١,٣١٤,٤٠    -        ٨١٦٦,٨١    ٨,٢٤٤,٢١٤,٢٨٤    ٥٠٢,٦٢٨,٦٤٠١٥,      مجايل املطلوباتإ

    ١٢,٦٠٢,١٢٨,٥٥٠    ٥١٩,٣٢٧,٧١      ٢٠,٨٦٦      ٦٧٨,٢٧  )  ٤,٣٤٣,٩٣١(    ١٢,٥٨٧,٠٤٥,٦٢٤    صايف الرتكز داخل امليزانية 



 

- ١١٠ - 

    المجموع      أخرى      فرنك سويسري      جينه استرليني      يورو      دوالر أمريكي     (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في    
  ل.س.      ل.س.      ل.س      ل.س.      ل.س.      ل.س.          

  الموجودات:  
  ٧,٣٧٧,٤٣٣,١٠٥    -      -        ٤١,٤٨٢    ٢,٣٠٦,٦٣٧,٩٧٣    ٥,٠٧٠,٧٥٣,٦٤٩    نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

    ٢,٠٢٤,٠٨٨,٠٠٢    ٢٠,٧٣٢,٦٤٤      ٢٠,٤٨٨      ١٩٥,٢٠٢    ١,١٤٠,٠١١,٦١٤    ٨٦٣,١٢٨,٠٥٤       أرصدة لدى املصارف
  ٨,٢٩٦,٠٥٣,٢٩٠    -      -      -      -      ٨,٢٩٦,٠٥٣,٢٩٠      إيداعات لدى املصارف

    ٣,٥٧٧,٩١٦,٨٣٢    -      -      -      ٣,٢٣٨,٥٥٦,٣٤٨    ٣٣٩,٣٦٠,٤٨٤    صايف التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
  بالقيمة العادلة من موجودات مالية 

    ٤,٨٠٤,١٢٢,٧٢٨    -      -      -      -      ٤,٨٠٤,١٢٢,٧٢٨    خالل الدخل الشامل اآلخر  
    ١٨٠,٤٥٥,٩٤٦    -      -      -      ١,٨٧٤,٨٢٢    ١٧٨,٥٨١,١٢٤      موجودات أخرى

    ١,٢٦٢,٤١٧,٤٦٤    -      -      -      -      ١,٢٦٢,٤١٧,٤٦٤    بنوك مركزية  وديعة جممدة لدى 

    ٢٧,٥٢٢,٤٨٧,٣٦٦    ٢٠,٧٣٢,٦٤٤      ٢٠,٤٨٨      ٢٣٦,٦٨٤    ٦,٦٨٧,٠٨٠,٧٥٧    ٤١٦,٧٩٣,٢٠,٨١٤      إمجايل املوجودات
    :المطلوبات  

    ٣,٥٥٣,٧٤٠,٨٩٠    -      -      -      ٣,٥٤٩,٦٢١,٦١٠    ٤,١١٩,٢٨٠      ودائع املصارف
    ١١,٠٢٢,٤٠٤,٨٥٣    ١,٣١٥,٣٥٩    -        ١٧٤,٦١٦    ٢,٨٨٢,٠٦٧,٠٤٨    ٨,١٣٨,٨٤٧,٨٣٠      ودائع الزبائن
    ٢٧٠,١٩٧,٤٨٨    -      -      -      ١٠٥,٥٢٥,٦٣٨    ١٦٤,٦٧١,٨٥٠      تأمينات نقدية

      ٣٧,٤٤٨    -      -      -        ٣٧,٤٤٨    -        خمصصات متنوعة
    ١٦٨,٦٧٣,١٢٦    -      -      -      ١٤٥,٦٧٢,٥٤٥    ٢٣,٠٠٠,٥٨١      مطلوبات أخرى

    ١٥,٠١٥,٠٥٣,٨٠٥    ١,٣١٥,٣٥٩    -        ١٧٤,٦١٦    ٦,٦٨٢,٩٢٤,٢٨٩    ٨,٣٣٠,٦٣٩,٥٤١      إمجايل املطلوبات

    ١٢,٥٠٧,٤٣٣,٥٦١    ١٩,٤١٧,٢٨٥      ٢٠,٤٨٨      ٦٢,٠٦٨    ٤,١٥٦,٤٦٨    ١٢,٤٨٣,٧٧٧,٢٥٢    صايف الرتكز داخل امليزانية 

  



 

- ١١١ - 

  األعمال خماطر -
اليت و  تنشأ خماطر األعمال من عدة عوامل تؤثر على قطاع املصارف بصفة عامة، ومنها األخطار الناجتة عن الظروف السياسية واإلقتصادية احمليطة

ا العديد من املؤشرات السلبية على نتائج األعمال. تقوم إدارة املصرف راءات املناسبة بتقييم تلك املخاطر بشكل مستمر واختاذ اإلج حتمل يف طيا
  للتقليل من أثرها على نتائج األعمال والوضع املايل للمصرف.

  خماطر الدفع املسبق -
م قبل إىل  إن خماطر الدفع املسبق تكمن يف تعرض املصرف م أو مستحقا ستحقاقها، مثل اخسائر مالية نتيجة طلب أو دفع العمالء اللتزاما

ية يف األسواق الدفع املسبق هي غري جوهر إىل  رهونات ذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدىن معدالت الفائدة. إن عوامل السوق األخرى اليت تؤدي
ا املصرف. وبالتايل، فإن املصرف يعترب تأثري خماطر الدفع املسبق على صايف الفائدة املقبوضة غري جوهري بعد األخذ بعني االعتبار أية  ،اليت يعمل 

  غرامات تعاقدية مقبوضة قد تنتج عن الدفع املسبق.

  مخاطر السيولة : -ج

  السيولة مخاطر

جل تلبية أ تنشأ خماطر السيولة يف احتمال عدم قدرة املصرف على تلبية التزامات مالية معينة عند استحقاقها أو أن يتكبد املصرف خسائراً مالية من
  التزاماته.

حد من هذه لإدارة خماطر السيولة جزء أساسي من مسؤوليات جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات مت تبين سياسة إلدارة السيولة واملوجودات املتداولة ل
ير إجراءات و املخاطر وذلك ضمن عملية تقييم التدفقات النقدية يف ظل ظروف طبيعية وضاغطة تبعاً لسيناريوهات حمتملة احلدوث، وقام املصرف بتط

  وحدود رقابة داخلية وخطة طوارئ للسيولة حيث مت اعتمادها من قبل جملس اإلدارة.

ت مبا اوتعتمد إجراءات إدارة خماطر السيولة يف املصرف على قياس ومراقبة السيولة اليومية وقياس خماطر الرتكز وفجوات االستحقاق ووضع التوصي
 ة، وحيافظ املصرف على نسب سيولة وافرة وخاصة بالعمالت األجنبية آخذين باالعتبار الظروف احلالية اليتيتناسب مع املتغريات الداخلية واخلارجي

ا السوق السوري.   مير 

دف حتفيز الودائع ىل إ ويؤكد جملس إدارة املصرف على مبدأ أمهية اعتبار ودائع العمالء مصدر متويل رئيسي للنشاط االئتماين، وعليه يعتمد سياسة 
دف احلد من خماطر الرتكز يف الودائع. وتتم الرقابة على هذا املبدأ عن طريق مراقبة حجم التسهي ت على الآلجال خمتلفة وتوسيع قاعدة العمالء 

  ودائع العمالء بالعملة احمللية والعمالت األجنبية والسعي الدؤوب لتطبيق نسب الرقابة الداخلية املعتمدة من قبل جملس اإلدارة.

تنويع مصادر التمويل املتوفرة لديه يف السوق املصرفية وآلجال متوسطة وطويلة وذلك ملواجهة أي نقص مفاجئ يف إىل  ى املصرف بشكل عاميسع
  مصادر التمويل من جهة، وللحد من فجوات االستحقاق بني املوجودات واملطلوبات كما واحلد من خماطر الفوائد من جهة أخرى.

حتياطي ميكن تسييلها بسهولة يف حال حدوث أي نقص غري متوقع يف السيولة، ومنها اال وجودات ذات قابلية عالية للبيعحيتفظ املصرف أيضًا مب
لعام ٢٩وفق ضوابط قانون الشركات الصادر وفق املرسوم  %١٠منها، واالحتياطي اإللزامي على رأس املال بنسبة  %٥اإللزامي على الودائع بنسبة 

  عتماد سياسة توظيف السيولة املتوفرة لدى املصارف املراسلة آلجال قصرية.اإىل  ، إضافة ٢٠١١



 

- ١١٢ - 

 تخفيف مخاطر السيولة:

طر ااعتمد املصرف يف سعيه لتخفيف خماطر السيولة خطة طوارئ معتمدة من قبل جلنة إدارة املوجودات واملطلوبات لدى املصرف وجلنة إدارة املخ
مشاكل السيولة. توضح هذه اخلطة يف بنودها الوسائل اليت يلجأ إليها املصرف يف حاالت الطوارئ مثل: احلد من املنبثقة عن جملس اإلدارة ملواجهة 

ذ عمليات الشركات الكبرية، توظيف ودائع من مصارف أخرى، وتنفيإىل  التسليف و/أو العمل على اسرتداد بعض التسهيالت دون جتديدها، التوجه
  .مقايضة مع مصرف سورية املركزي

يتم قياس .أما فيما يتعلق مبخاطر الرتكز يف الودائع وخماطره احملتملة على حركة السيولة يف املصرف ومن أجل استقطاب شرحية أوسع من الزبائن، 
  بتاريخ  الصادر /٥٨٨/ لى قرار جملس النقد والتسليف رقمورقابة السيولة على أساس الظروف الطبيعية والطارئة ومت حساب نسبة السيولة بناء ع

  .٢٠٠٩تشرين الثاين  ٢٢

  التايل يظهر نسبة السيولة املتوسطة والعليا والدنيا خالل العام: واجلدول
        ٨١٢٠      ٩٢٠١    

    %٦٣      %٦٤    املتوسط    
    %٦٧      %٧١    احلد األعلى    
    %٦١      %٥٩    احلد األدىن    

  
  



 

- ١١٣ - 

  يلخص اجلدول أدناه توزيع املطلوبات (غري خمصومة) على أساس الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاريخ البيانات املالية:  :أوالً 
 

                      من تسعة أشهر       من ستة أشهر      من ثالثة أشهر      من شهر      بين ثمانية أيام      عند الطلب      كانون األول  ٣١كما في     
    المجموع      بدون استحقاق      أكثر من سنة      إلى سنة      تسعة أشهرإلى        أشهر ٦حتى       أشهر ٣إلى       وشهر      أيام ٨وأقل من       ٩٢٠١  

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
  الموجودات:  

    ٣١,٣٩٧,٠٨٠,٠٣٥    ٢,٩٩٨,٧٣٤,١٤٤    -      ٨٨٩,٨٩٢,٩١٧    -      ٨٨٦,٦٠٠,٨٩٩    ٤٣٦,٠٠٠,٠٠٠    ٤٣٦,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٧٤٩,٨٥٢,٠٧٥    بنوك مركزيةأرصدة لدى و  النقد
    ٦,١١٢,٠٧٣,٤٤١    -      -      -      -      -      -      ٤١٩,٧٤٤,٥٤٠    ٥,٦٩٢,٣٢٨,٩٠١      أرصدة لدى املصارف

    ٧,٢٨١,٤١٩,٩٨٤   -     -      -      ١٧٩,٤٣٣,١٩٨    ٤,٥٤٧,٧٢٦,٠٥٩    ١,٧٤٥,٥٢٠,٠٠٨    ٨٠٨,٧٤٠,٧١٩    -        يداعات لدى املصارفإ
  بالقيمة العادلة منموجودات مالية 

      ٥٠٠,٥٦٨,٣١٧    -      -      -      ٣٩١,٥٢٢,٤٥٦    ١٠٩,٠٤٥,٨٦١    -      -      -      خالل الدخل الشامل اآلخر   
    ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠    -      -      موجودات مالية بالكلفة املطفأة

    ٢٩,٠٣٥,٣٢٦,٣٥٦  )  ٧٣,٦٣٨,٥٨٤(    ١٢,٨٨٧,٨٤١,١٨١    ١,٥١٦,٠٢٥,٣٠١    ١,٩٠٤,٤٧١,١١٠    ٤,١١٥,٣٦٤,٦٢٠    ٥,٧٠٣,١٦٦,٥٥٤    ٢٠٢,٣٢٠,٣٨١    ٢,٧٧٩,٧٧٥,٧٩٣    املباشرةصايف التسهيالت االئتمانية 
    ٢٣٢,٣٩٦,٩٦٧    ٢٣٢,٣٩٦,٩٦٧    -      -      -      -      -      -      -      حقوق استخدام األصول املستأجرة

    ٤,٢٦٥,٠٩٧,٤٧٦    ٤,٢٦٥,٠٩٧,٤٧٦    -      -      -      -      -      -      -        موجودات ثابتة
    ٩,٣٩٩,٧٤٧    ٩,٣٩٩,٧٤٧    -      -      -      -      -      -      -        موجودات غري مادية

    ٢٠,٠٧٣,٤٤٠    -      -      -      -      ٢٠,٠٧٣,٤٤٠    -      -      -        موجودات ضريبية مؤجلة
    ٣٥٢,٣٤٢,٢٦٤    ٨٣,٨٣٦,٥٩٢    -      ٣,٧٢٩,٧٢٦    -      ٩٥,١١٥,٧٨٢    ١١٨,٦٦٧,٤٣٣    ٤٦,٦١٨,٦٠٤    ٤,٣٧٤,١٢٧      موجودات أخرى

    ١,٤٠٣,٥١٥,٤٦٤    ١,٤٠٣,٥١٥,٤٦٤    -      -      -      -      -      -      -      بنوك مركزيةوديعة جممدة لدى 

    ٨١,٩٤٦,٢٩٣,٤٩١    ٨,٩١٩,٣٤١,٨٠٦    ١٢,٨٨٧,٨٤١,١٨١    ٢,٤٠٩,٦٤٧,٩٤٤    ٢,٤٧٥,٤٢٦,٧٦٤    ٦٦١,٩٢٦,٧٧٣,٩    ٩٩٥,٥٣٣,٣٤٠,٩   ٢٤٤,٤٢٤,٩١٣,١   ٨٩٦,٣٣٠,٢٢٦,٣٤      جمموع املوجودات

  المطلوبات:  
    ٢,٥٩٠,٢٨٤,٩٠٥    -      -      -      -      -      -      ١,٩٥٤,٥٢٠,٠٠٠    ٦٣٥,٧٦٤,٩٠٥      صارف املودائع 

    ٥٩,٩٥٤,١٢١,٩٢٠    -      ١,٢١٧,٤٩٨,٧٠٠    ٩٥١,٦٣٦,٤٢٩    ١,١٥٤,١٨٤,٨٥٢    ٣,٧٨٨,١٨٥,١١٠    ٤,٥٥٣,٩٣٢,٦٨٩    ١٥,٦١٢,٧٠٦,١٠٣    ٣٢,٦٧٥,٩٧٨,٠٣٧      ودائع الزبائن
  ٢,٥٧٦,٥٨٨,٦٤٤    -      -      ٥٦١,٣٩٧,٧٣٧    ١١,٨٦٤,٤٩٧    ١١٢,٢٩٧,٠٩٧    ١,٤٧٥,٥٧٦,٨٧٦    ٣٥١,٣٤٢,٤٧٤    ٦٤,١٠٩,٩٦٣      تأمينات نقدية

    ٣٧,٣٧٠,٤٧٠    ٣٧,٣٧٠,٤٧٠    -      -      -      -      -      -      -        خمصصات متنوعة
    ٩٠٧,١٠٩,٧٠٨    ٩٠٧,١٠٩,٧٠٨    -      -      -      -      -      -      -        خمصص ضريبة الدخل
    ٢٢٤,١١٢,٣٧٦    ٢٢٤,١١٢,٣٧٦    -      -      -      -      -      -      -        التزامات عقود اآلجار

    ١٣٥,١,٢٠٩,٥٢٣    -      ٦١,٨٧٧,٣٣    ٤,٦٩٥,٠٩٨    ٢٩,٣٠٨,٤٨٩    ٣٩,٢٥٩,٦٤٥    ٥٣,١٤٨,٠١٧    ٢٦٠,٦٠٠,٧٦٥    ٨٢٠,٦٣٤,٠٠١      مطلوبات أخرى

    ٤٦٧,٤٩٩,١١١,٣٧    ٤١,١٦٨,٥٩٢,٥٥    ٦١,٢١٩,٣٧٦,٠٣    ٤١,٥١٧,٧٢٩,٢٦    ١,١٩٥,٣٥٧,٨٣٨    ٣,٩٣٩,٧٤١,٨٥٢    ٦,٠٨٢,٦٥٧,٥٨٢   ١٨,١٧٩,١٦٩,٣٤٢    ٦٣٤,١٩٦,٤٨٦,٩٠      جمموع املطلوبات

    ٧١٤,٤٤٧,١٨٢,١١    ٧,٧٥٠,٧٤٩,٢٥٢    ١١,٦٦٨,٤٦٥,١٤٥    ٨٩١,٩١٨,٦٨٠    ١,٢٨٠,٠٦٨,٩٢٦    ٥,٨٣٤,١٨٤,٨٠٩    ٥٧,٦٩٦,٤١٣٣,٢.    )١٦,٢٦٥,٧٤٥,٠٩٨(    ٩٩٠,٨٤٣,٢٩      فجوة اإلستحقاقات

   



 

- ١١٤ - 

                      من تسعة أشهر       من ستة أشهر      من ثالثة أشهر      من شهر      بين ثمانية أيام      عند الطلب      كانون األول  ٣١كما في     
    المجموع      بدون استحقاق      سنةأكثر من       إلى سنة      تسعة أشهرإلى        أشهر ٦حتى       أشهر ٣إلى       وشهر      أيام ٨وأقل من       (معّدلة) ٢٠١٨  

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  الموجودات:  

    ٢٣,٣٦٦,٨٠٧,٥٠٨    ٢,٤٦٤,٥٦٧,٠٥٤    -      ٤٣٠,٤٣٩,٧٠٥    -      ٨٦١,٨٧٦,٢١٤    -      -      ١٩,٦٠٩,٩٢٤,٥٣٥    النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
    ٢,٢١٠,٨٥٨,٧٨١    -      -      -      -      -      -      -      ٢,٢١٠,٨٥٨,٧٨١      أرصدة لدى املصارف

    ٨,٢٤٥,٩٠٠,٨٨٢    -      -      -      -      ٥,٩٥٠,٥٣٧,٣٦٩    ١,٦٤١,٧١٠,٧٥٧    ٦٥٣,٦٥٢,٧٥٦    -        إيداعات لدى املصارف
  بالقيمة العادلة من موجودات مالية 

    ٤,٨٠٤,١٢٢,٧٢٨    -      ٥٣٣,٥٩٦,٠١٤    ٢,٧٧٤,٥٦٨,٨٠٠    ٢١٣,٨٠٩,٤٤٩    -      ٤٣١,٩٣٥,٤٠٤    ٨٥٠,٢١٣,٠٦١    -      خالل الدخل الشامل اآلخر  
    ٢٣,٣٢٤,٣٩١,٨٤٢  )  ٣٤٦,٥٢٨,٧٧٤(    ٧,٠٤٣,٩٩٢,٧٨٣    ٢,٢٧٣,٧٢١,٦٨٠    ١,٢٢١,٧٧٧,١٢٨    ٦,٩٧٩,٤٧٥,٧١١    ١,٥١٥,٧١٩,٠٩٤    ٥٠٥,٧٣٢,٩٩٥    ٤,١٣٠,٥٠١,٢٢٥    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة

    ٢,٨٩٩,٤٥٣,٥١٥    ٢,٨٩٩,٤٥٣,٥١٥    -      -      -      -      -      -      -        موجودات ثابتة
    ٣,٧٥٢,٧٢١    ٣,٧٥٢,٧٢١    -      -      -      -      -      -      -        موجودات غري مادية

    ٥٨,٤٤٩,٦١٧    -      -      -      -      ٥٨,٤٤٩,٦١٧    -      -      -        موجودات ضريبية مؤجلة
    ٥٤٥,٢٦٨,٦٦١    ٨٣,٨٣٦,٦٠٠    -        ٣٩٧,٦٢٠    -      ١١٦,٩٥٧,١٧٦    ٢٩٨,٨٨٨,٣٦١    ٣٩,٥١٩,١٨٥     ٥,٦٦٩,٧١٩      موجودات أخرى

    ١,٣٨٧,٠٥٥,١١٨    ١,٣٨٧,٠٥٥,١١٨    -      -      -      -      -      -      -      وديعة جممدة لدى بنوك مركزية

    ٦٦,٨٤٦,٠٦١,٣٧٣    ٦,٤٩٢,١٣٦,٢٣٤    ٧,٥٧٧,٥٨٨,٧٩٧    ٥,٤٧٩,١٢٧,٨٠٥    ١,٤٣٥,٥٨٦,٥٧٧    ١٣,٩٦٧,٢٩٦,٠٨٧    ٣,٨٨٨,٢٥٣,٦١٦   ٢,٠٤٩,١١٧,٩٩٧    ٢٥,٩٥٦,٩٥٤,٢٦٠      جمموع املوجودات

  المطلوبات:  
    ٣,٧٩٨,٠٠٤,٢٠٦    -      -      -      -      -      -      -      ٣,٧٩٨,٠٠٤,٢٠٦      ودائع املصارف 
    ٤٧,٩٣٣,٨٥٧,٩٥٤    -      -      ٢,٢٣٥,٧٠٣,٩٧٥    ١٩٩,٢٣٠,١٨٨    ٢,٩٨٦,٠٤٤,٦٣٧    ٤,٧٠١,٠٤٠,٨١٢  ١٥,٤٧١,٩٣٥,١٢٢     ٢٢,٣٣٩,٩٠٣,٢٢٠      ودائع الزبائن

    ١,٣٣٨,٥٢٥,٠٠٨    -      ١١,٩٤٧,٧٩٥    ٩,١٧٧,٣٤٧      ٩٥٥,١٥٠    ١,٠٥٢,٠٦٥,٤٨٦    ١٠٢,٧٧٤,٠٥٧    ١٤١,٥٢٤,٤٩٢    ٢٠,٠٨٠,٦٨١      نقدية تأمينات
    ١٤,٦٩٨,٦٨٠    ١٤,٦٩٨,٦٨٠    -      -      -      -      -      -      -        خمصصات متنوعة

    ٢٥٨,٨٦٩,٧٩٠    -      -      -      -      ٢٥٨,٨٦٩,٧٩٠    -      -      -        خمصص ضريبة الدخل
    ٩٨٢,٣١٢,٤٢٧    -      -      ١٣,٥٤٤,٠٥٥    ٣,٢٢٢,٣٦٩    ٤٦,٩٤٣,٢٤٨    ١٤٣,٥٤٤,٨٩٨    ٧٥٠,٢٤٧,٢٦١    ٢٤,٨١٠,٥٩٦      طلوبات أخرىم

    ٥٦٥٤,٣٢٦,٢٦٨,٠    ١٤,٦٩٨,٦٨٠    ١١,٩٤٧,٧٩٥    ٢,٢٥٨,٤٢٥,٣٧٧    ٢٠٣,٤٠٧,٧٠٧    ٤,٣٤٣,٩٢٣,١٦١    ٤,٩٤٧,٣٥٩,٧٦٧  ١٦,٣٦٣,٧٠٦,٨٧٥     ٢٦,١٨٢,٧٩٨,٧٠٣      جمموع املطلوبات

    ٩٣,٣٠٨٧,١٢,٥١٩    ٦,٤٧٧,٤٣٧,٥٥٤    ٧,٥٦٥,٦٤١,٠٠٢    ٧٠٢,٤٢٨,٣,٢٢٠    ١,٢٣٢,١٧٨,٨٧٠    ٩,٦٢٣,٣٧٢,٩٢٦  )  ١,٠٥٩,١٠٦,١٥١(    )١٤,٣١٤,٥٨٨,٨٧٨(  )  ٢٢٥,٨٤٤,٤٤٣(      فجوة اإلستحقاقات

  

  



 

- ١١٥ - 

  : بنود خارج امليزانية:اً ثانيـ
  أكثر من       من سنة لغاية          

    المجموع     خمس سنوات      خمس سنوات      لغاية سنة    ٩٢٠١كانون األول   ٣١في  كما
    .س.ل    .س.ل       .س.ل    ل.س.    

    ٣٤٣,٢٦٢,٥٧٥    -      -      ٣٤٣,٢٦٢,٥٧٥    اعتمادات استرياد
    ٤,٣١٧,٧٣١,٣٤٥    -      -      ٤,٣١٧,٧٣١,٣٤٥  لةعمغري املستاملمنوحة السقوف املباشرة 
    ٩٠٥,٣٥٨,٧٠٠    -      -      ٩٠٥,٣٥٨,٧٠٠    كفاالت زبائن

    ٥,٦٨١,٦٨٨,٤٤٥    -      -      ٤٤٥,٦٨٨,٦٨١٥,    ماليةكفاالت 
    ١١,٢٤٨,٠٤١,٠٦٥    -      -      ١١,٢٤٨,٠٤١,٠٦٥    

  
  أكثر من       من سنة لغاية          

    المجموع     خمس سنوات      خمس سنوات      لغاية سنة    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١في  كما
    ل.س.    ل.س.      ل.س.     ل.س.    

    ٨٤٦,٦٤٨,٩٦٩    -      -      ٨٤٦,٦٤٨,٩٦٩  السقوف املباشرة املمنوحة غري املستعملة
    ٢٧٧,٧٨٧,٦٩٠    -      -      ٢٧٧,٧٨٧,٦٩٠  السقوف غري املباشرة املمنوحة غري املستعملة

    ٨٠٩,٥٧٥,٧٩٣    -      ١١,٩٤٧,٧٩٦    ٧٩٧,٦٢٧,٩٩٧    كفاالت زبائن
    ٥,٧٩١,٥٩٦,٧٢٥    -      -      ٥,٧٩١,٥٩٦,٧٢٥    ماليةكفاالت 

    ٣٥٠,٢٢٣,٠٥٣    ١٤٧,٣٣٣,٣٣٣    ١٢٨,٩١٨,١٨٢    ٧٣,٩٧١,٥٣٨  التزامات تعاقدية (عقود إجيار تشغيلية)
    ٨,٠٧٥,٨٣٢,٢٣٠    ١٤٧,٣٣٣,٣٣٣    ١٤٠,٨٦٥,٩٧٨    ٧,٧٨٧,٦٣٢,٩١٩    

  
  خالل السنة: غري املستعملةالسقوف املمنوحة فيما يلي احلركة على 

    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في         
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

    ١,١٢٤,٤٣٦,٦٥٩        -          ٣٣٦,٨٩٠,٤٦٩        ٧٨٧,٥٤٦,١٩٠    الرصيد كما يف بداية السنة
      -          -      )  ٢٤٦,٥٠١,٩٦١(      ٢٤٦,٥٠١,٩٦١    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

  زيادة / (نقص) ناتج عن التغري يف
    ٢٣٤,٨٩٩,١٢٦        -      )  ٥٢,٧٥٧,٣٢٩(      ٢٨٧,٦٥٦,٤٥٥    أرصدة الزبائن  

    ٣,٠٦٣,٦٦٠,٣٥٢        -          -          ٣,٠٦٣,٦٦٠,٣٥٢    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ٢١٠٥,٢٦٤,٧٩(      -      )  ٣٧,٦٣١,١٧٩(  )  ٦٧,٦٣٣,٦١٣(  التسهيالت املسددة خالل السنة

اية السنة       ٤,٣١٧,٧٣١,٣٤٥        -          -          ٤,٣١٧,٧٣١,٣٤٥    الرصيد كما يف 
    



 

- ١١٦ - 

    (معّدلة) ٨٢٠١كانون األول   ٣١كما في         
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.        

    ٢,٥٤٧,٣٥٢,٠٤٩        -          ١٧,٥٧٣,٥٦٢        ٢,٥٢٩,٧٧٨,٤٨٧    بداية السنةالرصيد كما يف 
      -          -          ١٥٥,٤٧٨,٦٣٧    )  ١٥٥,٤٧٨,٦٣٧(  ثانيةما مت حتويله إىل املرحلة ال

  زيادة / (نقص) ناتج عن التغري يف
  )  ١٥٠,٧٨٥,٧٥٧(      -          ٢٤,١٦٩,٣٦٣    )  ١٧٤,٩٥٥,١٢٠(  أرصدة الزبائن  

    ٤١١,٣٧٥,٦٤٠        -          ١٥٧,٢٤٢,٤٦٩        ٢٥٤,١٣٣,١٧١    اجلديدة خالل السنةالتسهيالت 
  )  ١,٦٨٣,٥٠٥,٢٧٣(      -      )  ١٧,٥٧٣,٥٦٢(  )  ١,٦٦٥,٩٣١,٧١١(  التسهيالت املسددة خالل السنة

اية السنة       ١,١٢٤,٤٣٦,٦٥٩        -          ٣٣٦,٨٩٠,٤٦٩        ٧٨٧,٥٤٦,١٩٠    الرصيد كما يف 

  
  المخاطر التشغيلية

ا املخاطر املتعلقة بتقدمي اخلدمات وخمتلف املنتجات املصرفية اليت تنشأ نتيجة لوجود قصور أو فشل يف (ا جراءات املتعلقة إلتعرف املخاطر التشغيلية بأ
ل الضوابط من قببالعمليات الداخلية أو أنظمة التشغيل أو األشخاص أو من األحداث اخلارجية) وذلك عند عدم كفاية تغطية كل أسباب احلوادث 

لتزام) يعتمد املصرف املعلومات واالو  تؤثر املخاطر التشغيلية على األصول امللموسة وغري امللموسة املعرضة للمخاطر (كالنقد والسمعة املعتمدة. حيث
للمصرف كحٍد وذلك بأن تغطي األموال اخلاصة  ٢حسب مقررات اتفاقية بازل  )Basic Indicator Approachأسلوب املؤشر األساسي (

من متوسط إمجايل اإليراد خالل السنوات الثالث السابقة وعدم األخذ بعني االعتبار السنة اليت يكون فيها  % ١٥أدىن نسبة مئوية ثابتة مقدارها 
  االستعاضة عنها بامجايل الدخل االجيايب للسنة اليت تسبقها.و  امجايل الدخل سالبا

  : املخاطر التشغيلية إدارة -
ادرة عن جلنة توافق املصرف مع كل من: التوصيات الصإىل  دارة للمخاطر التشغيلية كأداة لتحسني مستوى وفعالية أنظمة الرقابة للوصولتعمل إ -

رقم  ربازل لإلشراف على املصارف، وقرارات وتعليمات مصرف سورية املركزي اخلاصة باملخاطر التشغيلية الصادرة عن جملس النقد والتسليف بالقرا
. كما تعمل على التأكد من أن املخاطر يتم السيطرة عليها للدرجة أو املستوى الذي يعتربه جملس ١٣/٠٢/٢٠٠٥بتاريخ  ٤/م.ن/ ب ١٠٦

 اإلدارة مقبوال، وبالتايل إبالغ االدارة العليا وجملس االدارة باملخاطر التشغيلية اليت حتتاج تعزيز بيئتها الرقابية.

 شغيلية الدور الرئيسي يف ذلك من خالل: و تلعب إدارة املخاطر الت -
 أدوات الرقابة الداخلية: من خالل متابعة تطبيق سياسة املخاطر التشغيلية لدى دوائر املصرف،و  التحقق من السياسات واإلجراءات والعقود 

ا ملبادئ الرقابة الداخلية كالفصل يف املهام و و  ة العقود املربمة مع ومراعا الرقابة الثنائية،مراجعة سياسات وإجراءات العمل والتأكد من مراعا
  اجلهات اخلارجية والتوصية وفق اآلليات املعتمدة للحد من املخاطر وهي:

 . به تسبب الذي الضرر من أكرب احلدث معاجلة كلفة عادة تكون حيث املصرف يتحمله أن ميكن الذي األقصى احلد حتديد .١
  



 

- ١١٧ - 

 .منها الوقاية أو األسباب معاجلة طريق عن التشغيلي احلدث وقوع وأثر احتمالية ختفيف .٢

ا ميكن ال اليت املخاطر جتيري .٣   .التأمني شركاتإىل  باللجوء أو خارجية أطراف مع مقاوالت بعقود إما التحكم 

 .به املتعلق النشاط إلغاء طريق عن به التحكم على القدرة عدم حال يف اخلطر مصدر جتنب .٤

 واالجراءات  للمخاطر والقدرة على التحمل بتعريف ملفات املخاطر يف البنك: حيث يتضمن ملف املخاطر تعريفاً دارة ورش العمل اخلاصة إ
هذه  ينتج عن تعريف ملف املخاطر قياس مدى تعرضو  الرقابية على مستوى كل وحدة، كما يتضمن حتديد مستويات التأثري املعتمدة،

  واقرتاح التوصيات املناسبة ملعاجلتها.وبالتايل حتديد نقاط الضعف  الوحدة للمخاطر
 جلنة ادارة املخاطر.و  االدارة العلياإىل  رفع التقارير اخلاصة بذلكو  مراقبة فعالية خطة استمرارية العمل 
 اإلدارة العليا وجملس االدارة وإىل مصرف إىل  " وتقدمي التقارير اخلاصة بذلك٢"خطة عمل البنك لتنفيذ متطلبات بازل " متابعة

  املدة املتوقعة لالجناز.و  رية املركزي: من خالل متابعة البنود مع الدوائر املعنية من حيث نسبة االجنازسو 
 .مراجعة حساب قيمة خماطر التشغيل يف نسبة كفاية رأس املال  
 لني أو الدورات املرسلة للعام نشر الوعي العام واملعرفة عن أمهية وقيمة أنظمة الرقابة املتعلقة مبخاطر العمليات: من خالل نشرات التوعية

ة احلد منها وتوعية تعريف املوظفني باملخاطر وأنواعها وكيفيإىل  التدريبية ومن خالل التواصل املباشر مع املوظفني والزيارات امليدانية اهلادفة
  يف البنك). املوظفني بأمهية اإلجراءات الرقابية وتشجيعهم على ممارستها ( بناء ثقافة رقابية إلدارة املخاطر

 احلوادث تقارير خالل حتليل األحداث التشغيلية اليت يتم االبالغ عنها من  (Event Reports)املخاطر إدارةإىل  إرساهلا يتم اليت 
 عن عملية اإلبالغ عن أي حدث تشغيلي حيث يُعترب مسؤولو الوحدات ومدراء األقسام مسؤولني تشغيلي حدث أي وقوع عند التشغيلية

ا تعزيز البيئة الرقابية للمخاطر ذات العالقة بالتنسيقو  اجراءات تصحيحيةاقرتاح و   وذلك العامة واإلدارة املعنية األقسام مع توصيات من شأ
 التخفيف من آثارها يف املستقبل. أو احلوادث هذه لتاليف

 ،اط الضعف والعمل على استخراج األحداث التشغيلية ونق تلقي تقارير اجلهات الرقابية الداخلية واخلارجية املتعلقة بالوحدات والعمليات
 املتعلقة بأدوات الرقابة الداخلية من خالهلا، واستخدامها يف تعزيز البيئة الرقابية للوحدة أو العمليات املعنية.

  خطط الطوارئ وتأمين استمرارية العمل

، مت ١٣/٢/٢٠٠٥) تاريخ ٤/ م ن/ب١٠٦ورقم ( ٥/٥/٢٠٠٨) تاريخ ٤/ م ن/ب٣٩١التزاماً مببادئ بازل وقراري جملس النقد والتسليف رقم (
وضع خطط طوارئ تضمن استمرارية العمل يف املصرف وذلك يف مواجهة أي خماطر تشغيلية حمتملة وذلك من خالل حتديد أماكن عمل رديفة يتم 

ي أو مبركز قنية مع إمكانية االتصال مبركز املعلومات الرئيساالنتقال إليها يف حاالت الطوارئ حيث يتم جتهيز موقعني حمددين بكافة الوسائل الت
ا يعود ممعلومات بديل ضمان استمرارية العمل بالنظام املصريف املعتمد والربط الشبكي لفروع املصرف وتأمني وسائل اتصال بديلة للتواصل، أما في

ة ة واحليوية خالل حاالت الطوارئ حيث أجرى هذا الفريق اختبارات دوريللموارد البشرية فقد مت حتديد فريق عمل أساسي إلدارة األنشطة الرئيسي
 رضمن موقع العمل البديل وفق سيناريوهات خمتلفة ومت من خالهلا جتربة مجيع العمليات والربامج وفق ظروف متعددة ومت وضع التوصيات وتطوي

  اإلجراءات وفق نتائج االختبار.

  ات الضغط وفق المخاطر االئتمانية والسيولة والسوقية والتشغيليةالسيناريوهات المطبقة لتنفيذ اختبار 

خاطر مليقوم املصرف بإجراء اختبارات جهد بشكل شهري على حمفظة املصرف االئتمانية وتوظيفاته بشكل عام لتقييم مدى كفاية رأس املال ملواجهة ا
ليت قد ف، وحتديد حجم املخصصات املتوجب تشكيلها لتغطية اخلسائر االيت قد يتعرض هلا من جراء حدوث فرضيات تؤثر سلبًا على نشاط املصر 

    تنتج يف حال حتققت هذه الفرضيات.



 

- ١١٨ - 

وفيما يعود ملخاطر السيولة، تقوم وحدة خماطر السيولة بإجراء فحوصات ضاغطة بشكل مستمر تقوم على دراسة العديد من العوامل ومنها حجم 
نة املوجودات بالنسبة للقطاعات واملودعني باإلضافة حلجم الطلبات املستقبلية على السيولة، ويتم رفع النتائج للج السيولة غري املستقرة وتركزات السيولة

  واملطاليب وجلنة إدارة املخاطر لوضع اإلجراءات املناسبة.

هلا أثر هذه املخاطر ة املركزي حيسب من خالأما يف ما يتعلق مبخاطر السوق والتشغيل فيقوم املصرف باعتماد اختبارات جهد وفقاً لنماذج مصرف سوري
  خماطر السوق.إىل  أثرها على األرباح / اخلسائر بالنسبةإىل  على نسبة كفاية رأس املال للمخاطر التشغيلية، باإلضافة

راعي: توقف املصرف تمعتمدة يف و  كما يقوم املصرف بتنفيذ اختبارات جهد على خطط الطوارئ واستمراراية العمل حسب سيناريوهات متوقعة
الرئيسي  العمل على تشغيل املخدمات االحتياطية، وانقطاع االتصالو  املخدمات املسؤولة عن تنفيذ وإدارة العمليات يف موقع إدارة بنك الشرق الرئيسي

موقع العمل إىل  اللجوءو  رة العامة الرئيسي،مقر االداإىل  تشغيل خطوط االتصال البديلة، وسيناريو عدم قدرة املوظفني على الوصولو  بني اإلدارة والفروع
  البديل.

  
 التحليل القطاعي   -٩٣
  معلومات عن قطاعات أعمال المصرف: .أ

  :يتم تنظيم املصرف ألغراض إدارية من خالل قطاعات األعمال الرئيسية التالية
 .والديون واخلدمات األخرىحسابات األفراد: يشمل متابعة ودائع العمالء واألعمال الصغرية ومنحهم القروض  -
   .حسابات املؤسسات: يشمل متابعة الودائع والتسهيالت االئتمانية واخلدمات املصرفية األخرى اخلاصة بالعمالء من املؤسسات -
   .أموال املصرف إدارةاخلزينة: يشمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة و  -

  فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال املصرف:
    ٩٢٠١كانون األول   ٣١    
    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          
    ٤,٧٤٤,٩٦٥,٢٣٦    -    ١,٣٥٢,٤٢٢,٨٠٢    ٤,٤٧٣,٤٤٥,١٢٤  )١,٠٨٠,٩٠٢,٦٩٠(    إمجايل الدخل التشغيلي  
  )  ٤٧٣,٤٢٢,٣١٠(    -    )  ٥٤١,٤٥٢,٥٠٥(    ١٦,٩١٢,٣٠٦    ٥١,١١٧,٨٨٩  خمصص اخلسائر االئتمانية  مصروف  
    ٤,٢٧١,٥٤٢,٩٢٦    -      ٨١٠,٩٧٠,٢٩٧    ٤,٤٩٠,٣٥٧,٤٣٠  )١,٠٢٩,٧٨٤,٨٠١(    نتائج أعمال القطاع  
  )  ١,٥٩٣,٩٨٢,٦٧٥(  )  ١,٥٩٣,٩٨٢,٦٧٥(    -      -      -    مصاريف غري موزعة على القطاعات  
   ٢,٦٧٧,٥٦٠,٢٥١    -      -      -      -      قبل الضرائب الربح   
  )  ٨٤٧,٤٩٠,٠٩٧(    -      -      -      -       ضريبة الدخل مصروف  
    ١,٨٣٠,٠٧٠,١٥٤    -      -      -      -      السنة ربح صافي  
   ٧٥,٨٩٤,٢٤٧,٢٠٦    -    ٤٤,٩٥٧,٢٥٥,٦٦٤    ٣٠,٩١٦,٤٦٢,٠٩٥    ٢٠,٥٢٩,٤٤٧    موجودات القطاع  
    ٥٦,٠٥٢,٠٤٦,٢٨    ٥٦,٠٥٢,٠٤٦,٢٨    -      -      -    موجودات غري موزعة على القطاعات  
   ٨١,٩٤٦,٢٩٣,٤٩١    ٥٦,٠٥٢,٠٤٦,٢٨  ٤٤٤,٩٥٧,٢٥٥,٦٦    ٣٠,٩١٦,٤٦٢,٠٩٥    ٢٠,٥٢٩,٤٤٧    مجموع الموجودات  
    ٦٥,٣٦٧,٨٤٨,٧٦١    -    ٢,٨٣٧,١٣٨,١٩٥    ٣٤,٧٤٢,٣٠١,١٧٩    ٢٧,٧٨٨,٤٠٩,٣٨٧    مطلوبات القطاع  
    ٢,١٣١,٢٦٢,٦١٣    ٢,١٣١,٢٦٢,٦١٣    -      -      -    مطلوبات غري موزعة على القطاعات  
    ٦٧,٤٩٩,١١١,٣٧٤    ٢,١٣١,٢٦٢,٦١٣    ٥٢,٨٣٧,١٣٨,١٩    ٣٤,٧٤٢,٣٠١,١٧٩    ٢٧,٧٨٨,٤٠٩,٣٨٧    مجموع المطلوبات  
   ١,٦١٤,٩٠٤,٣٣٠    -      -      -      -      مصاريف رأسمالية  
    ٢٧٧,٦٩٩,٤٤٧  )  ٣٤,٠٨٦,١٠١(    -      -      -      استهالكات وإطفاءات  

   



 

- ١١٩ - 

    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١    
    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ٢,٢٢٠,٨٦٩,٥٥١    -      ٨١٧,٧٢١,٢١٧    ٢,٤٧١,٢٥٤,٢٥٢  )١,٠٦٨,١٠٥,٩١٨(    إمجايل الدخل التشغيلي  
  )  ٢١٤,٣١٧,٢٦١(    -      -    )  ٨١٢,٧٥٨,٢٣٥(  )  ٢٥,٥٥٨,٤٠٢(  مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية   
    ٣٣٧,٥٥٢,٩٥٩,١    -      ٨١٧,٧٢١,٢١٧    ٤٤٠,٤٩٥,٢٣٥,٢  )١,٠٩٣,٦٦٤,٣٢٠(    نتائج أعمال القطاع  
  )  ١,٣٨٤,٣٨٧,٤٧٦(  )  ١,٣٨٤,٣٨٧,٤٧٦(    -      -      -    مصاريف غري موزعة على القطاعات  
   ٥٧٥,١٦٤,٨٦١    -      -      -      -      الربح قبل الضرائب   
  )  ٢٥٨,٨٦٩,٧٩٠(    -      -      -      -      مصروف ضريبة الدخل   
    ٣١٦,٢٩٥,٠٧١    -      -      -      -      صافي ربح السنة  
   ٦٢,١٤٧,٢٣٣,٧٤٣    -    ٣٥,٣٢٠,٧٤٦,٥٨٦    ٢٦,٧٥٦,٠٣٤,٨٨٣    ٧٠,٤٥٢,٢٧٤    موجودات القطاع  
    ٤,٦٩٨,٨٢٧,٦٣٠    ٤,٦٩٨,٨٢٧,٦٣٠    -      -      -    موجودات غري موزعة على القطاعات  
   ٦٦,٨٤٦,٠٦١,٣٧٣    ٤,٦٩٨,٨٢٧,٦٣٠  ٣٥,٣٢٠,٧٤٦,٥٨٦    ٢٦,٧٥٦,٠٣٤,٨٨٣    ٧٠,٤٥٢,٢٧٤    مجموع الموجودات  
    ٥٣,٠٧١,٢٩٣,٠٠٨    -    ٣,٧٩٨,٩١٠,٠٤٦    ٢٤,٠٤٧,٦٠٠,٢٠٨    ٢٥,٢٢٤,٧٨٢,٧٥٤    مطلوبات القطاع  
    ١,٢٥٤,٩٧٥,٠٥٧    ١,٢٥٤,٩٧٥,٠٥٧    -      -      -    مطلوبات غري موزعة على القطاعات  
    ٥٤,٣٢٦,٢٦٨,٠٦٥    ١,٢٥٤,٩٧٥,٠٥٧    ٣,٧٩٨,٩١٠,٠٤٦    ٢٤,٠٤٧,٦٠٠,٢٠٨    ٢٥,٢٢٤,٧٨٢,٧٥٤    مجموع المطلوبات  
   ٩٧٥,٧٩٢,٦٦٧    -      -      -      -      مصاريف رأسمالية  
    ٢٠٢,١٠١,٠٧٩    -      -      -      -      استهالكات وإطفاءات  

  معلومات التوزيع الجغرافي: .ب
  يف اخلارج مسامهاتأو  ميارس املصرف نشاطه بشكل رئيسي يف القطر وال يوجد لديه فروع

  التوزيع اجلغرايف ألعمال املصرف: يضاحميثل هذا اإل
    ٩٠١٢ كانون األول  ٣١    
    المجموع      خارج سورية      داخل سورية    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل    

    ٤,٧٤٤,٩٦٥,٢٣٦        ٣٩٥,٨٤٥,٣٢٦        ٤,٣٤٩,١١٩,٩١٠    إمجايل الدخل التشغيلي
    ٨١,٩٤٦,٢٩٣,٤٩١        ١٢,٩٧٠,٠٦٧,٧٠٤        ٦٨,٩٧٦,٢٢٥,٧٨٧    جمموع املوجودات

    ١,٦١٤,٩٠٤,٣٣٠        -          ١,٦١٤,٩٠٤,٣٣٠    املصروفات الرأمسالية
  

    (معّدلة) ٠١٨٢ كانون األول  ٣١    
    المجموع      خارج سورية      داخل سورية    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.    

    ٢,٢٢٠,٨٦٩,٥٥١        ٤٢١,٢١٩,٨٥٣        ١,٧٩٩,٦٤٩,٦٩٨    إمجايل الدخل التشغيلي
    ٦٦,٨٤٦,٠٦١,٣٧٣        ١٤,٩٧٩,٥٠٤,٣٥٣        ٥١,٨٦٦,٥٥٧,٠٢٠    جمموع املوجودات

    ٩٧٥,٧٩٢,٦٦٧        -          ٩٧٥,٧٩٢,٦٦٧    املصروفات الرأمسالية
  

  رأس المال إدارة  -٤٠

يتم مراقبة مدى كفاية رأس املال من خالل النســـــــب الصـــــــادرة  .نشـــــــطته املختلفةأحيافظ املصـــــــرف على رأس مال مناســـــــب ملواجهة املخاطر اليت تالزم 
     .مبوجب مقررات بازل الدولية واليت يتم تبنيها من خالل مصرف سورية املركزي



 

- ١٢٠ - 

حسب  %٨حسـب تعليمات مصـرف سـورية املركزي ( %٨س املال والبالغة دىن ملتطلبات كفاية رأحملافظة على معدالت تفوق احلد األيلتزم املصـرف با
  .س املال التنظيمي كمؤشر لتلك الرتكزاتكزات االئتمانية واليت تستخدم رأكما يراعي كافة النسب املتعلقة بالرت ،  جلنة بازل الدولية)

   .أنشطته ية ووصف املخاطر يفقتصاديدير املصرف هيكلية رأس ماله وجيري تعديالت عليه يف ضوء التغريات اليت تطرأ على الظروف اال
  

  رأس المال: كفاية
  :يتضمن هذا البند ما يلي

      كانون األول  ٣١كما في      
    (معّدلة) ٨١٢٠         ٩١٢٠     
    .س.ل          .س.ل      

      ٢,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠        ٢,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠    واملدفوع  به رأس املال املكتتب
      ٣٩٤,٣٩٢,٦٣٥        ٦٦٢,١٤٨,٦٦٠    االحتياطي القانوين
      ٣٢٣,٨٤٣,١٣٥        ٥٩١,٥٩٩,١٦٠    االحتياطي اخلاص

      ٣٠١,٠٢٨,٦٩٤      ١,٥٩٥,٥٨٦,٧٩٨    حمققة مرتاكمة أرباح 
      ٨,٨٩٠,٩٥٤,٥٥٣        ٨,٨٩٠,٩٥٤,٥٥٣    * غري حمققةمرتاكمة أرباح 

  بالقيمة العادلة منخسائر غري حمققة ملوجودات مالية 
  )  ١٤٠,٤٢٥,٧٠٩  (  )  ٤٣,١٠٧,٠٥٤  (  خالل الدخل الشامل اآلخر   

  )  ٣,٧٥٢,٧٢١  (  )  ٩,٣٩٩,٧٤٧  (  الثابتة غري ملموسةصايف املوجودات 
      ٥٨٧,١٢,٥١٦,٠٤٠        ٧٠١٤,٤٣٧,٧٨٢,٣    صافي األموال الخاصة األساسية

  بنود رأس املال املساعد:
      ١١٥,٢٠٨,٠٠٠        ٦٥٠,٥٩٠,٠٠٠    خمصصات لقاء اخلسائر االئتمانية املتوقعة

      ١١٥,٢٠٨,٠٠٠        ٦٥٠,٥٩٠,٠٠٠     األموال الخاصة المساعدة
      ٥٨٧,١٢,٦٣١,٢٤٨        ٧٠٣٧٢,٣,١٥,٠٨٨    (رأس المال التنظيمي) صافي األموال الخاصة

      ٣٢,٩٢١,٧٠٨,٢٥٠        ٥٢,٠٤٧,١٩٦,٦٥٠    جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر 
      ٢٩٤,٢٥٥,٣٠٠        ٤١٢,٧٨٠,٢٤٨    حسابات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر

  )  ١٤٠,٥٧٢,٠٠٠  (  )  ٤١,٤٧٣,٠٠٠  (  خماطر السوق
      ١,٤٩٤,٥٥٤,٢٣٧        ٢٢,٢٢٧,٣١٦,١٠    املخاطر التشغيلية

      ٣٤,٥٦٩,٩٤٥,٧٨٧        ٥٤,٦٤٥,٩٤٤,٠٠٠    ات خارج الميزانية المرجحة بالمخاطرلتزاممجموع الموجودات واال
      %٣٦,٥٤          %٢٧,٦١      نسبة كفاية رأس املال (%)

      %٣٦,٢٠          %٢٦,٤٢      رأس املال األساسي (%) نسبة كفاية
      %٩٩,٩٧          %٩٩,٩٣      إمجايل احلقوق امللكيةإىل  نسبة رأس املال األساسي

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

من املوجودات املرجحة مبخاطر االئتمان احملتسبة وفقاً  %١,٢٥رصيد حساب االحتياطي العام ملخاطر التمويل (يف حال وجوده)، ما نسبته 
 لتعليمات كفاية األموال اخلاصة الصافية.
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مع  %٨عن  املال جيب أن التقل نســـــــــــــــبة كفاية رأس ٢٠٠٧كانون الثاين   ٢٤تاريخ  ٤/م ن/ ب  ٢٥٣على قرار جملس النقد والتســـــــــــــــليف رقم  بنـاءً 
  .عاة النسب املتعلقة بالرتكزات االئتمانية واليت تستخدم رأس املال التنظيمي كمؤشر هلاامر 
والذي تضـــــــــــمن تعديل املادة الثامنة من قرار جملس النقد ، ٢٠١٤شـــــــــــباط  ٢٦ تاريخ ٤/م ن/ب١٠٨٨در قرار جملس النقد والتســـــــــــليف رقم صـــــــــــ  *

حبيث يتم إدراج فروقات تقييم القطع البنيوي غري احملققة ضمن األموال اخلاصة األساسية  ٢٠٠٨شباط  ٤تاريخ  ١/م ن / ب ٣٦٢والتسليف رقم 
   .٢٠٠٧لعام  ٤/م ن/ب ٢٥٣ليف رقم ألغراض احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتس

  
  تحليل استحقاقات الموجودات والمطلوبات  -٤١

  تسويتها:أو  يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادها
    المجموع      أكثر من سنة      لغاية سنة    ٩٢٠١كانون األول   ٣١كما في   
    .س.ل      .س.ل      .س.ل            

  الموجودات:  
    ٣١,٣٩٧,٠٨٠,٠٣٥    ٢,٩٩٨,٧٣٤,١٤٤    ٢٨,٣٩٨,٣٤٥,٨٩١      بنوك مركزيةأرصدة لدى و  نقد

    ٦,١١٢,٠٧٣,٤٤١    -      ٦,١١٢,٠٧٣,٤٤١      أرصدة لدى مصارف
    ٧,٢٨١,٤١٩,٩٨٤    -      ٧,٢٨١,٤١٩,٩٨٤      ايداعات لدى مصارف

    ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠    -      ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠      موجودات مالية بالكلفة املطفأة
  بالقيمة العادلة من موجودات مالية 

    ٥٠٠,٥٦٨,٣١٧    -      ٥٠٠,٥٦٨,٣١٧      خالل الدخل الشامل اآلخر  
    ٢٩,٠٣٥,٣٢٦,٣٥٦    ١٢,٨١٤,٢٠٢,٥٩٧    ١٦,٢٢١,١٢٣,٧٥٩    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
    ٢٣٢,٣٩٦,٩٦٧    ٢٣٢,٣٩٦,٩٦٧    -      حقوق استخدام األصول املستأجرة

    ٤,٢٦٥,٠٩٧,٤٧٦    ٤,٢٦٥,٠٩٧,٤٧٦    -          موجودات ثابتة
    ٩,٣٩٩,٧٤٧    ٩,٣٩٩,٧٤٧    -        املاديةموجودات غري 

    ٢٠,٠٧٣,٤٤٠    -      ٢٠,٠٧٣,٤٤٠      موجودات ضريبية مؤجلة
    ٤٣٥٢,٣٤٢,٢٦    ٠٨٣,٨٣٦,٥٩    ٤٢٦٨,٥٠٥,٦٧        موجودات أخرى

    ١,٤٠٣,٥١٥,٤٦٤    ١,٤٠٣,٥١٥,٤٦٤    -      وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
    ٨١,٩٤٦,٢٩٣,٤٩١    ٢١,٨٠٧,١٨٢,٩٨٥    ٦٠,١٣٩,١١٠,٥٠٦  جمموع املوجودات   

  المطلوبات:  
    ٢,٥٩٠,٢٨٤,٩٠٥    -      ٢,٥٩٠,٢٨٤,٩٠٥        ودائع مصارف
    ٥٩,٩٥٤,١٢١,٩٢٠    ١,٢١٧,٤٩٨,٧٠٠    ٥٨,٧٣٦,٦٢٣,٢٢٠        ودائع الزبائن
    ٢,٥٧٦,٥٨٨,٦٤٤    -      ٢,٥٧٦,٥٨٨,٦٤٤        تأمينات نقدية

    ٣٧,٣٧٠,٤٧٠    ٣٧,٣٧٠,٤٧٠    -      مؤونات ملواجهة أخطار وأعباء حمتملة
    ٩٠٧,١٠٩,٧٠٨    ٩٠٧,١٠٩,٧٠٨    -        خمصص ضريبة الدخل

    ٢٢٤,١١٢,٣٧٦    ٢٢٤,١١٢,٣٧٦    -        جارالتزامات عقود اآل
    ١٣٥,٥٢٣,٢٠٩,١    ٧١,٨٧٧,٣٣    ٤١,٢٠٧,٦٤٦,٠١        مطلوبات أخرى

    ٤٦٧,٤٩٩,١١١,٣٧    ١,٥٩,٩٦٨,٣٨٧٢    ٣٦٥,١١١,١٤٢,٧٨  جمموع املطلوبات   

   ٧١٤,٤٤٧,١٨٢,١١    ١٩,٤١٩,٢١٤,٣٩٤  )  ٤,٩٧٢,٠٣٢,٢٧٧(    صايف املوجودات 
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    المجموع      أكثر من سنة      لغاية سنة    (معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في     
    ل.س.      ل.س.      ل.س.            

  الموجودات:  
    ٢٣,٣٦٦,٨٠٧,٥٠٨    -      ٢٣,٣٦٦,٨٠٧,٥٠٨      نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

    ٢,٢١٠,٨٥٨,٧٨١    -      ٢,٢١٠,٨٥٨,٧٨١      أرصدة لدى مصارف
    ٨,٢٤٥,٩٠٠,٨٨٢    -      ٨,٢٤٥,٩٠٠,٨٨٢      يداعات لدى مصارفإ

    ٢٣,٣٢٤,٣٩١,٨٤٢    ٦,٦٩٧,٤٦٤,٠٠٩    ١٦,٦٢٦,٩٢٧,٨٣٣    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
  بالقيمة العادلة من موجودات مالية 

    ٤,٨٠٤,١٢٢,٧٢٨    ٥٣٣,٥٩٦,٠١٥    ٤,٢٧٠,٥٢٦,٧١٣      خالل الدخل الشامل اآلخر  
    ٢,٨٩٩,٤٥٣,٥١٥    ٢,٨٩٩,٤٥٣,٥١٥    -          موجودات ثابتة

    ٣,٧٥٢,٧٢١    ٣,٧٥٢,٧٢١    -        موجودات غري ملموسة
    ٥٨,٤٤٩,٦١٧    -      ٥٨,٤٤٩,٦١٧      موجودات ضريبية مؤجلة

    ٥٤٥,٢٦٨,٦٦١    ٨٣,٨٣٦,٦٠٠    ٦١,٤٣٢,٠٦١٤        موجودات أخرى
    ١,٣٨٧,٠٥٥,١١٨    ١,٣٨٧,٠٥٥,١١٨    -      وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

    ٦٦,٨٤٦,٠٦١,٣٧٣    ١١,٦٠٥,١٥٧,٩٧٨    ٥٥,٢٤٠,٩٠٣,٣٩٥  جمموع املوجودات   
  المطلوبات:  

    ٣,٧٩٨,٠٠٤,٢٠٦    -      ٣,٧٩٨,٠٠٤,٢٠٦        ودائع مصارف
    ٤٧,٩٣٣,٨٥٧,٩٥٤    -      ٤٧,٩٣٣,٨٥٧,٩٥٤        ودائع الزبائن
    ١,٣٣٨,٥٢٥,٠٠٨    ١١,٩٤٧,٧٩٥    ١,٣٢٦,٥٧٧,٢١٣        تأمينات نقدية

    ١٤,٦٩٨,٦٨٠    ١٤,٦٩٨,٦٨٠    -          خمصصات متنوعة
    ٢٥٨,٨٦٩,٧٩٠    -      ٢٥٨,٨٦٩,٧٩٠      خمصص ضريبة الدخل

    ٩٨٢,٣١٢,٤٢٧    -      ٩٨٢,٣١٢,٤٢٧        مطلوبات أخرى

    ٥٤,٣٢٦,٢٦٨,٠٦٥    ٢٦,٦٤٦,٤٧٥    ٥٤,٢٩٩,٦٢١,٥٩٠  جمموع املطلوبات   

    ١٩,٧٩٣,٣٠٨٥,١٢    ١١,٥٧٨,٥١١,٥٠٣    ٩٤١,٢٨١,٨٠٥    صايف املوجودات 
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  ات محتملةالتزامإرتباطات و   -٤٢

  :يتكون هذا البند ممايلي
    كانون األول  ٣١كما في       
    (معّدلة) ٨٢٠١          ٩٢٠١      
  .س.ل          .س.ل      

  إئتمانيةات التزامو  إرتباطات
  كفاالت زبائن:

    ١١٧,٢٠٢,٥٠٠        ٤٩,١٧٣,٠٠٠    تأمينات أولية  
    ٥٤٤,٧٥٨,٩٢٥        ٧١٠,٩٤٤,٨٠٩    حسن تنفيذ  
    ١٤٧,٦١٤,٣٦٨        ١٤٥,٢٤٠,٨٩١    أخرى  
      ٨٠٩,٥٧٥,٧٩٣        ٩٠٥,٣٥٨,٧٠٠    

    ٥,٧٩١,٥٩٦,٧٢٥        ٥,٦٨١,٦٨٨,٤٤٥    كفاالت بنوك
    -          ٣٤٣,٢٦٢,٥٧٥    اعتمادات مستندية لالسترياد
    ١,١٢٤,٤٣٦,٦٥٩        ٤,٣١٧,٧٣١,٣٤٥    غري مستعملةسقوف تسهيالت ائتمانية 

      ٧,٧٢٥,٦٠٩,١٧٧        ١١,٢٤٨,٠٤١,٠٦٥    
  
  أحداث الحقة  -٣٤

، حيث سبب هذا احلدث اضطرابات واسعة النطاق )COVID-19(اجتاحت العامل جائحة فريوس كورونا  الحقًا لتاريخ إعداد البيانات املالية،
لى األنشطة التشغيلية بؤ بتأثري ذلك عنلألعمال، وانعكس سلباً على النشاط االقتصادي ملعظم الشركات واملنشآت، بناًء على تقييم اإلدارة، ال ميكن الت

 صدار البيانات املالية.إ للمصرف يف حالة عدم اليقني االقتصادي املستمرة، وبالتايل ال ميكن تقدير قيمة هذا األثر بشكل موثوق يف تاريخ املوافقة على

ري املؤكدة على تلك غيف احلالة الراهنة النتشار الفريوس، فإن حتديد املبالغ الدفرتية لبعض األصول وااللتزامات يتطلب تقديراً آلثار األحداث املستقبلية 
اية فرتة التقرير واليت قد يسببها هذا الوباء.من احملتمل أن  احلالية خالل الفرتات  تتطلب النتائج اليت ختتلف عن االفرتاضاتاألصول وااللتزامات يف 

ثريات يف الفرتات الالحقة أالالحقة إلعداد البيانات املالية، تعديالً ذا أمهية نسبية على املبلغ الدفرتي لألصل أو االلتزام املتأثر وسيتم اإلفصاح عن هذه الت
  ث على عمليات املصرف واختاذ اإلجراءات املناسبة.بعد أن تستكمل اإلدارة تقييمها لتأثري هذا احلد

  
  القضايا المقامة على المصرف  -٤٤

  يف يوجد على املصرف بضع دعاوى وهي لصاحل املصرف، برأي اإلدارة واملستشار القانوين للمصرف لن يكون هلا أي أثر على القوائم املالية كما
  حتصيل الديون مرفوعة من قبل املصرف على الزبائن.، كما يوجد جمموعة من دعاوى ٢٠١٩كانون األول   ٣١

  


