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  بنك الشرق
   شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  المرحلية الموجزة المالية المعلوماتإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٢٠١٨ حزيران ٣٠المنتهية في  أشهر ستةاللفترة 

    
  
  معلومات عامة  -١

ــــاين الفرنســــي ش.م.ل. مت تأســــيس املصــــرف يف %٤٩بنــــك الشــــرق (املصــــرف) هــــو شــــركة مســــامهة عامــــة ســــورية مملوكــــة بنســــبة  ــــل البنــــك اللبن   مــــن قب
ســـجل املصـــرف يف الســـجل التجـــاري حتـــت الـــرقم  .٢٠٠١لعـــام  ٢٨/م.و. ومبوجـــب قـــانون املصـــارف رقـــم ٢٦مبوجـــب القـــرار رقـــم  ٢٠٠٨نيســـان  ١٠

  بوصفه مصرفاً خاصاً. ١٩، ويف سجل املصارف حتت الرقم ٢٠٠٨كانون األول ٢٢بتاريخ  ١٥٦١٦
للســـهم لـــرية ســـورية  ١,٠٠٠ ســـهم بقيمـــة امسيـــة٢,٥٠٠,٠٠٠مـــوزع علـــى لـــرية ســـورية  ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠وقـــد تأســـس املصـــرف بـــرأس مـــال مقـــداره 

مسيــة لســهم بنــك الشــرق لتصــبح مائــة لــرية ســورية الســورية علــى تعــديل القيمــة االليــة األوراق واألســواق املا وافقــت هيئــة ٢٠١٢أيلــول  ٤. بتــاريخ الواحــد
   لرية سورية للسهم الواحد. ١٠٠سهم بقيمة  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠للسهم الواحد وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم البنك 

  .٢٠١٠ ولكانون األ  ١٩لية بتاريخ مت إدراج أسهم املصرف يف سوق األوراق املا سورية.-اختذ املصرف مركزاً رئيساً له يف دمشق
 ١٠/ ٢٣٣٥تنظــيم عرنــوس صــاحلية جــادة عقــار  الشــعالن -يقــوم املصــرف بتقــدمي عــدة أنشــطة وخــدمات مصــرفية مــن خــالل مركــزه الرئيســي يف دمشــق

، إضـافة إىل فـرع محـص الـذي وطرطـوس ةالالذقي حلب ،الشعالن، املالكي واحلريقة)، دمشق ( داخل اجلمهورية العربية السورية يف املنتشرة السبعةوفروعه 
باإلضــافة إىل مكتبــه الكــائن يف مرفــأ  ٢٠١٢آب  ٣٠) تــاريخ ٣١٥٣/١٦رقــم ( مت إيقــاف العمــل بــه بعــد احلصــول علــى موافقــة مصــرف ســورية املركــزي

  الالذقية.
  .٢٠١٨متوز  ٣٠بتاريخ  ٢٠١٨ حزيران ٣٠املنتهية يف  شهرأ ستةال لفرتةوافق رئيس جملس اإلدارة واملدير العام على املعلومات املالية املرحلية املوجزة 

  
  السياسات المحاسبية  -٢

  العمالت األجنبية:  -أ
مث يتم حتويل  ٠مبا يف ذلك اإليرادات واألعباء بالعمالت األجنبية إىل اللرية السورية بسعر صرف يوم اإلدخال يف القيود، حتّول كافة العمليات

 ،سابات خارج امليزانية بالعمالت األجنبية إىل اللرية السورية وفقاً ألسعار الصرف احملددة من قبل املصرف املركزياحلو أرصدة املوجودات واملطلوبات 
لرية سورية للدوالر األمريكي  ٤٣٦(مقابل  ٢٠١٨ حزيران ٣٠لرية سورية لليورو كما يف  ٥٠٤,١لرية سورية للدوالر األمريكي و ٤٣٦

  بيان الدخل.). يتم قيد فروقات القطع يف ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما يف لرية سورية لليورو   ٥٢٠,١٣و

جرى حتويله إىل اللرية ، إن التدفق النقدي بالعمالت األجنبية الناتج أو املستعمل يف خمتلف النشاطات كما هو ظاهر يف بيان التدفقات النقدية
رصيد النقد وما يوازي النقد يف بداية الفرتة الذي جرى حتويله على  وذلك باسـتثناء ٢٠١٨ حزيران ٣٠السورية على أساس سعر الصرف يف 
  ٠أساس سعر الصرف بنهاية الفرتة السابقة

  .املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلةيتم حتويل 
  لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية غري النقدية (مثل األسهم) كجزء من التغري يف القيمة العادلة.التحويل  فروقاتيتم تسجيل 
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  املوجودات واملطلوبات املالية:  -ب
  وإلغاء االعرتاف: االعرتاف

فيه ويتم االعرتاف أولياً جبميع املوجودات  االعرتاف أولياً من قبل املصرف بالقروض والتسليفات وسندات الدين الصادرة بالتاريخ الذي نشأت يتم
  واملطلوبات املالية األخرى يف التاريخ الذي يصبح فيه املصرف فريقاً يف الشروط التعاقدية لألداة.

قوق استالم أو عندما حتّول ح، إلغاء االعرتاف من قبل املصرف بأصل مايل عند انتهاء أجل احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من األصل يتم
  التدفقات النقدية التعاقدية العائدة لألصل املايل يف عملية تتضمن حتويل مجيع خماطر وعائدات ملكية األصل املايل.

ا.إلغاء إلغاء االعرتاف من قبل املصرف مبطلوبات مالية عند االعفاء من أو  يتم   أو انتهاء أجل املوجبات التعاقدية اخلاصة 

  املقاصة:إجراء 
 جراء املقاصة بني موجـودات ومطلوبـات ماليـة ويـتم إظهـار القيمـة الصـافية يف بيـان الوضـع املـايل فقـط عنـدما ميلـك املصـرف حـق قـانوين إلجـراءيتم إ

  املقاصة بني املبالغ أو أنه ينوي إما إجراء التسديد على أساس القيمة الصافية أو أن حيقق املوجودات ويسدد املطلوبات بشكل متزامن.

  القيمة العادلة:تقييم 
السوق  أو( األصلييف السوق  االلتزام يف معاملة منظمةلنقل  دفعهسيتم  تعترب القيمة العادلة السعر الذي سيتم استالمه لبيع األصل أو الذي

بشكل مباشر أو مقدراً  إذا كان ذلك السعر ملحوظاً  ظر عّمانبغض ال) البيعسعر  أيالسوق احلالية ( لظروفالقياس وفقًا  يف تاريخاألكثر رحباً) 
يف  خصائص األصل أو االلتزام يف حال رغب املشاركون، االعتباربعني  يأخذ املصرف، العادلةالقيمة  عند قياس. تقييم آخربإستخدام أسلوب 

 .عند تسعري األصل أو االلتزام يف تاريخ القياساإلعتبار  اخلصائص بعنيتلك  السوق أخذ
مت حتديد تسلسل القيمة العادلة الذي يصنف مدخالت أساليب التقييم املستخدمة لقياس ، عداد التقارير املاليةإولغايات ، ذلكباإلضافة إىل 

 مستويات: ةالقيمة العادلة ضمن ثالث
 املستوى األول: إن مدخالت املستوى األول عبارة عن أسعار معلنة (غري معدلة) يف السوق النشط لألصول أو االلتزامات املطابقة اليت -

 تستطيع املنشأة الوصول إليها يف تاريخ القياس.
عنها واليت يتم تضمينها يف املستوى األول. هذا  اً معلن اً املستوى الثاين: تتمثل مدخالت املستوى الثاين بكافة املدخالت اليت ال تعترب أسعار  -

  وتكون هذه املدخالت ملحوظة لألصل أو االلتزام إما بشكل مباشر أو غري مباشر.
  ستوى الثالث: تعترب مدخالت املستوى الثالث مدخالت غري ملحوظة لألصل أو االلتزام.امل -

  تدين قيمة املوجودات املالية:
، لناحيـة ما عدا تلك الـيت هـي علـى أسـاس القيمـة العادلـة مـن خـالل األربـاح أو اخلسـائر، يتم تقييم املوجودات املالية، يف تاريخ كل بيان وضع مايل

نتيجـة حصـول حـدث أو أكثـر بعـد إجـراء ، يف قيمـة املوجـودات املاليـة عنـد وجـود دليـل حّسـي يكـون هنالـك تـدنٍ  ٠يف قيمتهـا وجود مؤشـرات تـدنٍ 
  ٠إن التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لالستثمار قد تأثرت، القيد األويل للموجودات

يسـاوي الفـرق بـني القيمـة الدفرتيـة للموجـودات املاليـة والقيمـة احلاليـة  إن خسائر تدين قيمـة موجـودات مسـجلة علـى أسـاس الكلفـة املطفـأة حتـدد مبـا
تقيد اخلسائر يف األربـاح أو اخلسـائر وختفـض القيمـة الدفرتيـة  ٠للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة احملسومة على أساس نسبة الفائدة الفعلية األصلية

يــتم عكــس خســارة تــدين القيمــة ، حصــل اخنفــاض يف خســارة تــدين القيمــة، يف فــرتة الحقــة، إذا ٠للموجــودات لتســاوي قيمتهــا االســرتدادية املقــدرة
ميكـن أن املقيدة سابقاً من خالل األرباح أو اخلسائر ضمن حدود أن القيمة الدفرتية لالستثمار بتاريخ عكس خسارة تدين القيمة ال تزيد عما كـان 

  ٠دين القيمةتبلغه الكلفة املطفأة فيما لو مل يتم قيد خسارة ت
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فــإن اخلســائر املرتاكمــة املســجلة ســابقاً ضــمن حقــوق امللكيــة يــتم قيــدها يف األربــاح أو اخلســائر ، بالنســبة لالســتثمارات يف أوراق ماليــة متــوفرة للبيــع
إن أي زيــادة يف القيمــة  ٠مســتمر ملــدة طويلــة يف القيمــة العادلــة لالســتثمارات يف أوراق ماليــة ائر تــدين القيمــة مثبتــة حبصــول تــدنٍ عنــدما تكــون خســ

وإن أي  ٠ال تقيد يف األربـاح أو اخلسـائر، يف القيمة ، الحقة حلصول خسارة تدنٍ العادلة لالستثمارات يف أوراق مالية متوفرة للبيع بشكل مسامهات
تقيـد يف بيـان حقـوق امللكيـة ،  القيمـةيف ، الحقـة حلصـول خسـارة تـدنٍ زيادة يف القيمة العادلة لالستثمارات يف أوراق مالية متوفرة للبيع بشكل ديـون

حيــث يــتم عنــدها حتويــل األربــاح أو اخلســائر املثبتــة ضــمن حقــوق ، ثبــات خســارة التــدين يف القيمــةإإال يف حــال وجــود دليــل موضــوعي علــى إلغــاء 
  والدخل الشامل اآلخر.بيان الدخل امللكية إىل 

  املوجودات الثابتة:  -ـ ج
علـى أسـاس سـعر التكلفـة التارخييـة بـاللريات السـورية بعـد تنــزيل االسـتهالكات املرتاكمـة ومؤونـة التـدين يف القيمـة إن  ،إظهار املوجـودات الثابتـة جرى

  وجدت.
بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة ، رض والــدفعات املســبقة علــى نفقــات رأمساليــة، باســتثناء األجيــري اســتهالك املوجــودات الثابتــة

  عدالت السنوية التالية:باعتماد امل
        %    
  ٢  مباين    
  ١٥  معدات وأجهزة وأثاث    
  ١٠  أجهزة احلاسب اآليل    
  ١٠  حتسينات على املباين    

بيـان سـارة يف ميثل الربح أو اخلسارة من التفرغ عن أصل من املوجودات الثابتة الفرق بني عائدات التفرغ والقيمة الدفرتيـة لألصـل. يـتم قيـد الـربح واخل
    ل.الدخ

اية كل   ستهالك وطول مدة اخلدمة املقدرة ويتم تسجيل أي تغري يف التقديرات بأثر مستقبلي.عام يتم مراجعة طريقة احتساب اإل يف 

  املوجودات الثابتة غري املادية:  -د
فــاء املــرتاكم ومؤونــة التــدين يف القيمــة إن تظهــر املوجــودات الثابتــة غــري املاديــة علــى أســاس ســعر التكلفــة التارخييــة بــاللريات الســورية بعــد تنـــزيل اإلط

  وجدت.
ويتم  املعلومات املالية املرحلية املوجزة يتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ ، اليت عمرها الزمين غري حمدد املاديةغري الثابتة لموجودات ل بالنسبة
  بيان الدخل يف قيمتها يف  أي تدنٍ  تسجيل
  ة غري املادية على مدى األعمار االنتاجية كما يلي:طفاء املوجودات الثابتإ جيري

  )%٢٠سنوات ( ٥  برامج املعلوماتية    

  االخنفاض يف قيمة املوجودات الثابتة املادية وغري املادية:  -ه
تلــك  بــأني مؤشــر د أكــان يوجــيقــوم املصــرف مبراجعــة القــيم الدفرتيــة ألصــوله املاديــة وغــري املاديــة لتحديــد فيمــا إذا  ، يف تــاريخ كــل بيــان وضــع مــايل

ا خســارة تــدٍن يف قيمتهــاصــول قــد أاأل ســرتدادية لألصــل لتحديــد مــدى خســارة تــدين القيمــة (إن ، يــتم تقــدير القيمــة اإلن وجــد هكــذا مؤشــرإ ٠صــا
  وجدت)
يــتم حســم ، ســتعماليةقيمــة اإلعنــد حتديــد ال ٠لفــة البيــع والقيمــة اإلســتعماليةســرتدادية هــي القيمــة األعلــى مــا بــني القيمــة العادلــة نــاقص كاإل القيمــة

ة للنقـــد التــدفقات النقديـــة املســـتقبلية املقـــدرة إىل قيمتهــا احلاليـــة باســـتعمال نســـبة حســـم قبــل الضـــريبة تعكـــس تقـــديرات الســوق احلاليـــة للقيمـــة الزمنيـــ
  ٠واملخاطر املالزمة لألصل الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية
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سـرتدادية. تقيـد خسـارة تدنــي لتـوازي القيمـة اإليتم إنقاص القيمـة الدفرتيـة لألصـل ، سرتدادية لألصل أقـل من قيمته الدفرتيةير القيمـة اإلكان تقد  إذا
القيمــة  ويف هــذه احلالــة تعامــل خســارة تــدين ، إال إذا كــان األصــل املخــتص مســجل دفرتيــاً بقيمــة إعــادة التقيــيم، القيمــة حــاًال يف األربــاح أو اخلســائر

  ٠كتخفيض لوفر إعادة التقييم
لكن حبيـث ، سرتداديةالتقدير املعّدل لقيمتها اإليتم زيادة القيمة الدفرتية لألصل إىل أن تصل إىل ، حال أن خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً  يف

يـتم  ٠ يتم قيد خسارة تدين قيمة لألصـل يف سـنوات سـابقةان القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن أن حتدد فيما لو مل
ويف هـذه احلالـة يعامـل ، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتياً بقيمـة إعـادة التقيـيم، قيد عكس خسارة تدين القيمة حاًال يف األرباح أو اخلسائر

  ٠عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر إعادة التقييم

  املؤونات:  -و
ومــن احملتمــل تســديد ، ين املؤونــة عنــدما يكــون هنالــك التــزام حــايل علــى املصــرف (قــانوين أو اســتنتاجي) نــاتج عــن حــدث حصــل يف املاضــييــتم تكــو 

خ بيــان الوضــع االلتــزام وميكــن تقــدير مبلــغ االلتــزام بشــكل موثــوق بــه. متثــل املؤونــة املكونــة أفضــل تقــدير للمبلــغ املتوجــب لتســديد االلتــزام املــايل بتــاري
ــذا االلتــزام. عنــدما حتــدد املؤونــة باالســتناد إىل التــدفقات النقديــة املرتقبــة، ملــايلا لتســديد  مــع األخــذ بعــني االعتبــار املخــاطر وعــدم اليقــني احمليطــني 

  فإن قيمتها الدفرتية متثل القيمة احلالية هلذه التدفقات النقدية.، االلتزام

اية اخلدمة:اشرتاكات مؤسسة التأمينات اإلجتماعية وتعو   -ز   يض 
ثـل إن املصرف مسجل يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربيـة السـورية ويسـدد بشـكل منـتظم التأمينـات عـن موظفيـه إىل املؤسسـة. مت

ايــة اخلدمــة وبالتـايل ســوف حيصــل املوظفـون علــى هــذا التعـويض مــن مؤسســ ة التأمينــات هـذه املســامهات اتفــاق املصـرف مــع موظفيــه حـول تعــويض 
اية اخلدمة.   االجتماعية. ليس على املصرف أية التزامات أخرى جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض 

  االعرتاف باإليراد وحتقق املصروف:  -ح
لقـروض ائـد علـى ااالعرتاف بإيرادات ومصاريف الفوائد على أساس االستحقاق الزمين باإلسـتناد إىل األصـل ونسـبة الفائـدة املطبقـة باسـتثناء الفو  يتم

ســاس النقــدي حبيــث يــتم قيــد إيــرادات الفوائــد عنــد حتققهــا الفعلــي. يــتم االعــرتاف بــاإليرادات الناجتــة عــن اخلــدمات والتســليفات الظــاهرة علــى األ
  دة هلا. املصرفية عند حتققها مبوجب العقود. تتحقق أنصبة األرباح من االستثمارات عندما يصبح للمصرف احلق باستالم املبالغ العائ

  القروض والتسليفات:  -ط
تظهــر القــروض  ٠شــطوالتســليفات هــي موجــودات ماليــة غــري مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وغــري مدرجــة يف ســوق مــايل نا القــروض

الـديون الرديئـة واملشـكوك تسـجل  ٠سـاس الكلفـة املعدلـة بعـد تنــزيل الفائـدة غـري احملققـة وبعـد مؤونـة خسـائر الـديون حيـث ينطبـقوالتسليفات علـى أ
اوك واحتمال بعدم حتصيل قيمتها األبتحصيلها على األساس النقدي وذلك لوجود شك   ٠صلية و/أو فائد

  كفاالت مالية:  -ي
راء عجـز عـن إجـ اً معّينـ اً ن عقود الكفاالت املالية هي عقود توجب على املصرف إجراء دفعات حمددة لتعويض احلامل عن خسارة ترتبت ألن مـدينإ

عقـــود ضـــمان ، كتـــب اعتمـــاد،  شـــكال قانونيـــة للمقاضـــاة (كفـــاالتميكـــن هلـــذه العقـــود ان تأخـــذ عـــدة أ ٠دفعـــة مســـتحقة مبوجـــب شـــروط أداة ديـــن
  ٠ائتماين)

يمــة املعدلــة والحقــاً ُحتمــل يف الــدفاتر علــى أســاس القيمــة األعلــى مــا بــني هــذه الق، تُقيّــد مطلوبــات الكفــاالت املاليــة أوليــاً علــى أســاس قيمتهــا العادلــة
تُــدرج الكفــاالت املاليــة ضــمن حســابات التســوية (يف  ٠والقيمــة احلاليــة للدفعــة املتوقعــة (عنــدما يصــبح مــن احملتمــل إجــراء دفعــة مــن جــراء الكفالــة)

  ٠املوجودات) ويف املطلوبات
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  سهم: التوزيعات النقدية لأل   -ك
ويـتم تنــزيلها مـن حقـوق امللكيـة عنـد املوافقـة عليهـا مـن قبـل مسـامهي املصـرف. كمـا يـتم العاديـة كـالتزام  سـهماأل بتوزيعات األرباح عـنيتم االعرتاف 

   اإلفصاح عن توزيعات األرباح املوافق عليها بعد تاريخ بيان الوضع املايل.

  :املشتقات املالية وحماسبة التحوط  -ل
متضـمنةً  تلـك الناشـئة عـن العمليـات  اإلئتمانيـةواملخـاطر ، جنبيـةالت األ، العمخماطر أسعار الفائدة دارةيقوم املصرف باستخدام املشتقات املالية إل

  املتوقعة املستقبلية. 
طبيعـة املخـاطر املتحـوط ، وتتضـمن عمليـة التوثيـق، داة التحـوطالعالقـة بـني البنـد املتحـوط لـه وأ نشـاء عالقـة التحـوط يقـوم املصـرف بتوثيـقيف بداية إ

  .أهداف واسرتاتيجيات التحوط، و هلا
كـد مـن أن أداة التحـوط يتوقـع هلـا أن تكـون عاليـة الفعاليـة يف تعـويض خمـاطر البنـد املتحـوط لتحوط يتم قياس عالقة التحـوط للتأكذلك عند بداية ا

  ويتم قياس فعالية التحوط بشكل ربعي.، له
املتعلقـة باملخـاطر املتحـوط هلـا خـالل الفـرتة الـيت حـددت هلـا يتم اعتبار التحوط عايل الفعالية إذا كـان التغـري يف القيمـة العادلـة أو بالتـدفقات النقديـة 

  .)%١٢٥-%٨٠ن يعمل على تعويض اخلسارة يف البند املتحوط له باملدى ( أأداة التحوط من املتوقع 
يمــا إذا حتقــق ) يقــوم املصــرف بقيــاس فForecast Transactionيف احلــاالت الــيت يكــون البنــد املتحــوط لــه عبــارة عــن عمليــة مســتقبلية متوقعــة (

 احلدث مستقبالً عايل االحتمالية.

 ويتم تصنيف التحوط كما يلي:، بالقيمة العادلة املالية غراض حماسبة التحوط تظهر املشتقاتأل

   :)Fair Value Hedge( العادلةالتحوط للقيمة 
بيــان الــدخل بــالتغري يف القيمـة العادلــة ألداة التحـوط يف صـرف. يــتم االعـرتاف هـو التحــوط ملخـاطر التغــري يف القيمـة العادلــة ملوجـودات ومطلوبــات امل

 رحباً كان أم خسارة. 

بيان تعدل به القيمة الدفرتية للبند املتحوط له ويعرتف بالتغري يف ، أما التغري يف القيمة العادلة للبند املتحوط له والذي يعزى إىل املخاطر املتحوط هلا
    الدخل.
  : )h Flow HedgeCas( النقدية للتدفقاتالتحوط 

  .( عملية مستقبلية متوقعة ) احلالية واملتوقعة ملصرفهو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات ا
 تحــوطعنــدما تتحقــق شــروط حماســبة التحــوط علــى حتــوط التــدفقات النقديــة فإنــه يــتم االعــرتاف بــالربح أو اخلســارة املتعلــق بــاجلزء الفعــال مــن أداة ال

ا إجراء التحوط على  يف الفرتةبيان الدخل مباشرة ضمن حقوق امللكية ويتم حتويله ل أما اجلزء غـري الفعـال فيـتم تسـجيله يف  بيان الدخل.اليت يؤثر 
    بيان الدخل.

  أجنبية: وحداتلصايف االستثمار يف  التحوط

 .هو التحوط ملخاطر التغريات يف قيمة صايف االستثمار يف وحدات أجنبية

تحــوط عنــدما تتحقــق شــروط حماســبة التحــوط علــى حتــوط التــدفقات النقديــة فإنــه يــتم االعــرتاف بــالربح أو اخلســارة املتعلــق بــاجلزء الفعــال مــن أداة ال
  لدخل.بيان اعند بيع االستثمار يف وحدات أجنبية. أما اجلزء غري الفعال فيتم تسجيله يف بيان الدخل مباشرة ضمن حقوق امللكية ويتم حتويله ل
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  :عباءات واألاإليراد حتقق  -م
باســتثناء القــروض والتســليفات املصــنفة ، مــع األخــذ باحلســبان رصــيد األصــل والنســبة املطبقــة، عبــاء الفوائــد علــى أســاس االســتحقاقأو  إيــرادات تقيــد
ا فقـط عنـد حتقـق اسـرتدادها. تتضـالرديئة العادية ومشكوك بتحصيلها و  دون طفـاء احلسـومات إات وأعبـاء الفوائـد من إيـراداليت يتم االعرتاف بعائدا

  والعالوات.
والت إيرادات وأعباء الرسوم والعموالت الـيت تشـكل جـزءاً أساسـياً مـن نسـبة الفائـدة الفعليـة علــى موجـودات ماليـة أو مطلوبـات ماليـة (مثـل العمـ إن

  .دراجها ضمن إيرادات وأعباء الفوائدإ والرسوم املكتسبة على القروض) يتم
  إيرادات الرسوم والعموالت األخرى عند تنفيذ اخلدمات املعنية. يدتق

  ما يلي:بيان الدخل إيرادات وأعباء الفوائد الظاهرة يف  تتضمن
  فوائد على موجودات ومطلوبات مالية بالكلفة املطفأة.  -
  وراق مالية متوفرة للبيعأفوائد على استثمارات يف   -
ـا عنـدما تكـون خمـاطر نسـبة الفائـدة ، مبا فيهـا عـدم فعاليـة التحـوط، قات مقبولةالتغريات يف القيمة العادلة ملشت  - والبنـود املتحـّوط هلـا املتعلقـة 

  هي املخاطر املتحّوط هلا.
 حمفظــة إيــرادات الفوائــد علــى املوجــودات املاليــة احملــددة علــى أســاس القيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســائر وإيــرادات الفوائــد علــى ظهــارإ يــتم

  بيان الدخل.املتاجرة بشكل منفصل ضمن 
ـــا أاملوجــودات املاليـــة احملــددة علـــى  خــرى مـــنات األصــايف اإليـــراد تتضــمن ســاس القيمــة العادلـــة مــن خـــالل األربــاح أو اخلســـائر غــري تلـــك احملــتفظ 

  :لللمتاجرة ما يلي
  .نصبة األرباحأات إيراد  -
  .أرباح / خسائر حمققة وغري حمققة  -
  .الصرف فروقات  -
ات وراق املاليـــة املتـــوفرة للبيـــع ضـــمن اإليـــرادعلـــى األاحلـــق باســـتالم الدفعـــة. يـــتم قيـــد أنصـــبة األربـــاح  وءعنـــد نشـــنصـــبة األربـــاح أ بـــإيراد االعـــرتاف يـــتم
  خرى.األ

  :حسابات ائتمانية  - ن
، بنــاء عليــه .صــحاب احلســاباتأإىل علــى أســس غــري تقديريــة وتنتمــي املخــاطر واملكافــآت ذات الصــلة  اإلئتمانيــةمجيــع احلســابات  تعقــد

  ٠هذه احلسابات خارج بيان الوضع املايل تنعكس

  :حصة السهم من األرباح -س
 ســهمه العاديــة. يــتماملخفضــة بالنســبة ألساســية وحصــة الســهم مــن األربــاح األاملصــرف معلومــات حــول حصــة الســهم مــن األربــاح  يعــرض

مصـرف علـى املعـدل سـهم العاديـة للاخلسـارة للفـرتة العائـد حلملـة األايف الـربح أو ساسـية بتقسـيم صـاحتساب حصـة السـهم مـن األربـاح األ
العائـد سهم العادية املتداولة خالل الفـرتة. يـتم احتسـاب حصـة السـهم مـن األربـاح املخفضـة عـرب تعـديل الـربح أو اخلسـارة املوزون لعدد األ

سهم العادية والـيت تتضـمن ميع تأثريات التخفيضات احملتملة على األجباملتداولة سهم العادية املوزون لعدد األ واملعدلسهم العادية ملة األحل
  حسبما ينطبق.، سهم املمنوح للموظفنيخيار األ
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  :الدخل ضريبة  -ع
  الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة. مصاريفمتثل 

مـن صـايف األربـاح  % ٢٥والـذي حـدد الضـريبة مبعـدل ، ٢٠٠١نيسـان  ١٦تـاريخ  ٢٨حيتسب املصرف مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام القانون 
وعدلت بــ  ٢٠١٣متوز  ٢ ليت بدأ تطبيقها ابتداًء منا من قيمة الضريبة %٥مبعدل  باإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار، للضريبة اخلاضعة

  .من قيمة الضريبة %١٠لتصبح  ٢٠١٧كانون األول   ٢٠
غ غـري اجلـائز بسـبب اسـتبعاد املبـالغ غـري اخلاضـعة للضـريبة وإضـافة املبـالبيـان الـدخل اخلاضعة للضـريبة عـن األربـاح الصـافية الـواردة يف  األرباح ختتلف

  تنـزيلها من الوعاء الضرييب.
املعلومـات املاليـة دات أو املطلوبـات يف املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو اسـرتدادها نتيجـة الفروقـات الزمنيـة املؤقتـة بـني قيمـة املوجـو  الضرائبإن 

والقيمـة الـيت يـتم احتسـاب الـربح الضـرييب علـى أساسـها. وحتتسـب الضـرائب املؤجلـة وفقـاً للنسـب الضـريبية الـيت يتوقـع تطبيقهـا عنـد  املرحلية املوجزة 
  تسوية االلتزام الضرييب أو حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.

الضــريبية املؤجلــة للفروقــات الزمنيــة الــيت ســينتج عنهــا مبــالغ ســوف تــدخل يف احتســاب الــربح الضــرييب مســتقبال. بينمــا يــتم  باملطلوبــات االعــرتافيــتم 
  .باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبًال عند احتساب الربح الضرييب االعرتاف

مكانيـة االسـتفادة مـن إويـتم ختفيضـها يف حالـة توقـع عـدم  املعلومـات املاليـة املرحليـة املـوجزة لضـريبية املؤجلـة يف تـاريخ رصيد املوجودات ا مراجعةيتم 
  تلك املوجودات الضريبية جزئياً أو كلياً.

 يوازي النقد:النقد وما    -ف

ا األصــلية هــو النقــد واألرصــدة النقديــة الــيت تســتحق خــالل مــدة ثالثــة أشــهر بنــوك وتتضــمن: النقــد واألرصــدة لــدى ، ثالثــة أشــهر فأقــل) (اســتحقاقا
ا  ودائــع البنــوك واملؤسســات املصــرفية الــيت تســتحق خــالل مــدة ثالثــة أشــهروتنـــزل ، واألرصــدة لــدى البنــوك واملؤسســات املصــرفية مركزيــة (اســتحقاقا

  واألرصدة املقيدة السحب. األصلية ثالثة أشهر فأقل)

  معلومات القطاعات:  -ص
العمل ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات اليت تشرتك معاً يف تقدمي منتجات أو خدمات خاضعة ملخاطر وعوائد ختتلف عن تلك املتعلقـة قطاع 

 بقطاعات أعمال أخرى.

علقــة بقطاعــات ية حمــددة خاضــعة ملخــاطر وعوائــد ختتلــف عــن تلــك املتاقتصــادالقطــاع اجلغــرايف الــذي يــرتبط يف تقــدمي منتجــات أو خــدمات يف بيئــة 
  ية أخرى.اقتصادتعمل يف بيئات 

  
  أسس اإلعداد  -٣

ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء املوجودات املالية املتوفرة للبيع واليت تظهر بالقيمـة العادلـة. لقـد جـرى  لقـد جرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة وفقاً 
  ٠حسب طبيعـة كل منها وجـرى تبويبها يف املعلومات املالية مبوجب ترتيب تقريـبـي تبعاً لسيولتها النسبية تصنيف احلسـابات يف املوجودات واملطلـوبات

  تظهر املعلومات املالية باللرية السورية (ل.س.)، عملـة إعداد املعلومات املاليـة، وعملة االقتصاد.
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  أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات  -٤

املتوفرة سياق تطبيق السياسات احملاسبية، على إدارة املصرف أن تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة بالقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات غري  يف
ا على عامل اخلرب  ائج الفعلية وقد ختتلف النت ة وعلى عوامل أخرى تعترب ذات صلة،من مصادر أخرى. تعتمد هذه التقديرات واالفرتاضات املتعلقة 

  واالفرتاضات. التقديراتعن هذه 
فيها تعديل التقدير  تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات بشكل دوري. يتم إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية اليت حيصل

  راجعة وفرتات الحقة إذا كانت املراجعة تؤثر على الفرتة احلالية وفرتات الحقة. وذلك إذا كانت هذه املراجعة تؤثر حصرياً على هذه الفرتة، أو يف فرتة امل

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

 :قيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية التاليةبتعديالت على ال

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

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

  صرف على حتصيل مستحقاته.صلة بعدم قدرة امل
لى وجود تستعمل اإلدارة األحكام والتقديرات باالستناد إىل خربات سابقة فيما يتعلق خبسائر متعلقة مبوجودات ذات خماطر ائتمان ودليل موضوعي ع

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

 حتديد القيم العادلة :

الية املتداولة بشكل غري ظه يتطلب استعمال تقنيات تقييم. وبالنسبة لالدوات املن حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا سعر سوق ميكن حلإ
سعارها قليلة الشفافية ، فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام تعتمد على السيولة ، الرتكيز ، أمتكرر و 

  تؤثر على األداة املعنية.عوامل سوق غري اكيدة، افرتاضات تسعري، وخماطر اخرى 
 :تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة

 مؤشــرات توجــد ال االدارة، باعتقــاد. لألصــول االســرتدادية القيمــة بتقــدير دارةاإل قامــت الســورية، العربيــة اجلمهوريــة ــا متــر الــيت الراهنــة الظــروف ظــل يف
  .إضافية تدين مؤونات لتكوين

 :مبدأ االستمرارية
ات دارة بتقييمها على جمموعة من املؤشر اعتمدت اإل. العمل على أساس مبدأ االستمراريةعلى االستمرار يف  املصرفامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة ق

ا اجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني املالية والتشغيلية. تعتقد اإل تلك مي البنكاملستقبلية، فإن دارة أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر 
  ة.املوارد الكافية لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظور. بناًء عليه فقد مت إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ االستمراري
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   بنوك مركزيةأرصدة لدى و  نقد  -٥

  يلي: اممهذا البند  يتكون
  كانون   ٣١كما في          حزيران ٣٠كما في          
    ٧٢٠١األول           (غير مدققة) ٨٢٠١          
      ل.س.          ل.س.          

      ١,٤٩٥,٩٤٤,٢٥٥        ٢,١٥٣,٤٢٥,٣٣٠    نقد يف اخلزينة
  أرصدة لدى بنوك مركزية:

      ١١,٦٥٩,٨٢٥,٠١٩        ١٧,٠٠١,٠٦٢,٤٦٥    حسابات جارية وحتت الطلب  
      ١,٤٣٣,٤٥٣,٩٣٢        ٢,١٩٦,٩٧١,٤٧٧    لزامينقدي إ إحتياطي  

        ,١٤,٥٨٩,٢٢٣,٢٠٦        ٢٧٢,٤٥٩٢١,٣٥١      

من متوسط  %٥ئع إىل اإللزامي على الودا اإلحتياطي/ الذي حدد مبوجبه نسبة ٥٩٣٨قرار رئيس جملس الوزاراء رقم / ٢٠١١أيار  ٢صدر بتاريخ 
 ء.ودائع العمال

  
 أرصدة لدى مصارف   -٦

  يتكون هذا البند مما يلي:
    (غير مدققة)  ٢٠١٨ حزيرانكما في       
    المجموع      خارجيةمصارف       محليةصارف م      
  .س.ل      ل.س.      ل.س.      

    ١,٤٩٢,٤١٩,٢٤٤    ٣٧٧,٤٤٨,٤٧٢    ١,١١٤,٩٧٠,٧٧٢  حتت الطلبو  حسابات جارية

    ١,٤٩٢,٤١٩,٢٤٤    ٣٧٧,٤٤٨,٤٧٢    ١,١١٤,٩٧٠,٧٧٢    
  

    ٧٢٠١كانون األول   ٣١      
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
    س.ل.      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

    ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤    ٢,٨٣٩,٩٢٣,٠٠٨    ١,٢١٠,٦٣٨,٠٤٦    

لرية  ١,٣١٦,٨٥٨,٤٢٣ مقابل( ٢٠١٨ حزيران ٣٠كما   لرية سورية ١,٢٧٦,٥٤٦,٩٨٦بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال تتقاضى فوائد مبلغ 
   .)٢٠١٧كانون األول   ٣١سورية كما يف 
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 ات لدى مصارف إيداع  -٧

    (غير مدققة) ٢٠١٨ حزيران ٣٠كما في     يتكون هذا البند مما يلي:
          مصارف       مصارف      
    المجموع      خارجية      محلية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٨,٢٨٣,٠٠٠,٨٣٢    ٨,٢٨٣,٠٠٠,٨٣٢    -    أشهر) ٣األصلي أكثر من ودائع ألجل (استحقاقها 

      -    ٨,٢٨٣,٠٠٠,٨٣٢    ٨,٢٨٣,٠٠٠,٨٣٢    

  
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١      
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٥٢٧,٦٢٠,٧٠٥,٣    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    -    أشهر) ٣ودائع ألجل (استحقاقها األصلي أكثر من 

      -    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    
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  مباشرةال اإلئتمانيةتسهيالت صافي ال  -٨

  يلي: يتكون هذا البند مما
   األول كانون  ٣١كما في           حزيران ٣٠ كما في         
      ٧٢٠١          (غير مدققة) ٨٢٠١          
    ل.س.          ل.س.          

    الشركات الكبرى
      ١٢,١٣٥,٩٣٨        ١٢,٩١٨,٨٩٦    كمبياالت (سندات حمسومة)  
      ٥١٠,٩٧٦,٣٨٤        ٤٧٣,٧٤٨,٢٤٥    حسابات جارية مدينة  
      ١٢,٣٦٠,٥٢٩,٩٢٩        ٢٣,٠٠٤,٦٤٥,٧٥٠    قروض وسلف  

        ١٢,٨٨٣,٦٤٢,٢٥١          ٢٣,٤٩١,٣١٢,٨٩١      
  األفراد والقروض العقارية

      ١٠١,٤٦٧,٩٢٩        ١٢٢,٦٨٩,٣١٢    حسابات جارية مدينة   
      ١٩,٦٢٨,٣٦٦        ١٥,٣٣٤,٠٢٨    قروض وسلف  

        ١٢١,٠٩٦,٢٩٥        ١٣٨,٠٢٣,٣٤٠      
  الشركات الصغيرة والمتوسطة

      ١٠٤,٦٥٤,٩٥٢        ١١٢,٠٤٠,٥٥٦    حسابات جارية مدينة  
      ٢١,٤٢٢,٨١٨        ١٤,٧١٣,٥٨٤    قروض وسلف  

        ١٢٦,٠٧٧,٧٧٠        ١٢٦,٧٥٤,١٤٠      
      ١٣,١٣٠,٨١٦,٣١٦        ٢٣,٧٥٦,٠٩٠,٣٧١    المباشرة إجمالي التسهيالت اإلئتمانية  
  )  ١,٣٦٨,١٤١,٤٢٠(  )  ١,٣٥٦,٣٢٨,٩٥٩(  خمصص تدين قيمة تسهيالت ائتمانية مباشرة  
  )  ٧٩٣,٩٩٩,٥٣٠(  )  ٨٨٩,٠٦١,٥٧٧(  فوائد معلقة (حمفوظة)  

    ١٠,٩٦٨,٦٧٥,٣٦٦        ٢١,٥١٠,٦٩٩,٨٣٥    المباشرة صافي التسهيالت اإلئتمانية
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  :المباشرة مخصص تدني التسهيالت اإلئتمانية
  كانون األول   ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في           
      ٧١٢٠          (غير مدققة) ٨٢٠١          
    ل.س.          ل.س.          

 ::السنةالفرتة / الرصيد أول 

      ٣٩٧,٦٤٢,٨٣٥        ٣٤٦,٦٥٧,٤٢٤    ديون منتجة 
      ١,٠٦٦,٤٣٤,٣٤٤        ١,٠٢١,٤٨٣,٩٩٦    ديون غري منتجة  

  ::السنةالفرتة / إضافات خالل 
      ١١٥,٩٣٣,٧٢٥        ٢,٠٠٣,١٥٢    ون منتجةدي  
      ١٣,٣٤٩,٨٣٤        ٥,٥٨٣,٩٤٢    ديون غري منتجة   

  ::السنةالفرتة / االسرتدادات خالل 
  )  ١٦٦,٩١٩,٠٥٤(  )  ٣,٥٦٧,٠٢٤(  ديون منتجة  
  )  ٣٧,٢٢٧,٧٢٧(  )    ٣٥١,٨٢٤(  ديون غري منتجة  

  ::السنةالفرتة / خالل  اإلطفاءات
      -          -      ديون منتجة  
  )    ١٦٢,٥٦١(      -      ديون غري منتجة  

  :فروق أسعار صرف
  )    ٨٢(      -      ديون منتجة  
  )  ٢٠,٩٠٩,٨٩٤(  )  ١٥,٤٨٠,٧٠٧(  ديون غري منتجة   

  ::السنةالفرتة / الرصيد آخر 
      ٣٤٦,٦٥٧,٤٢٤        ٣٤٥,٠٩٣,٥٥٢    ديون منتجة  
      ١,٠٢١,٤٨٣,٩٩٦        ١١,٢٣٥,٤٠٧٠,١    ديون غري منتجة  

        ١,٣٦٨,١٤١,٤٢٠        ٢٨,٩٥٩١,٣٥٦,٣      

 الفوائد المعلقة:
  كانون األول   ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في           
      ٧٢٠١          (غير مدققة) ٨٢٠١          
    ل.س.          ل.س.          
      ٧٥٥,٩٧٩,٧٨٣        ٧٩٣,٩٩٩,٥٣٠    الفرتة / السنةالرصيد أول   
      ٢٠٤,٧٩٤,٣١٥        ١٠٤,٦٩٨,٨٠٥    الفرتة / السنةالفوائد املعلقة خالل   
  )  ١٤٩,٠٩٥,٧٨٤(  )  ٢,٠٧٦,٣٨٨(  ينـزل الفوائد احملولة لإليرادات  
  )  ٧,٤٩٢,٦٩٤(  )  ٧,٥٦٠,٣٧٠(  فروق أسعار صرف  
  )  ١٠,١٨٦,٠٩٠(      -      ينـزل الفوائد املعلقة اليت مت شطبها  

      ٧٩٣,٩٩٩,٥٣٠        ٨٨٩,٠٦١,٥٧٧    الفرتة / السنةالرصيد آخر   
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تعديل بعض التعليمات الواردة يف قرار  واملتضمن ٢٠١٢تشرين الثاين  ١٣) تاريخ ٤/م ن/ب٩٠٢سليف رقم (جملس النقد والت على أحكام قرار بناءً 
رقم املتضمن متديد العمل بالقرار  ٢٠١٤كانون الثاين ٢٩) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٧٩القرار رقم () و ٤/م ن/ب٥٩٧جملس النقد والتسليف رقم (

  :)٤/م ن/ب٩٠٢(
وبلغ رصيدها ) ٤/م ن/ب٩٠٢اظ باملخصصات السابقة الفائضة عن احلد األدىن املطلوب وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف (مت االحتف -

  ). ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما يف   لرية سورية ٣٢,٤٥٧,٩٦٨(مقابل  ٢٠١٨ حزيران ٣٠بتاريخ  لرية سورية ٢٩,٨٨٧,٩٠٣مبلغ 
ا  ئتمانيةاإل إعداد اختبارات جهد للمحفظة مت - نتيجة لذلك عدم املصرف  إدارةوارتأت من قبل املصرف لتقدير مدى كفاية املخصصات احملتفظ 

ا لتبقى يف    ٣١لرية سورية كما يف  ٣٠٩,٨٥٦,٦١٩(مقابل لرية سورية  ٣٠٩,٨٥٦,٦١٩مببلغ ٢٠١٨ حزيران ٣٠تعديل املخصصات احملتفظ 
دف احلد من خماطر)٢٠١٧كانون األول   االئتمان املتزايدة يف ظل الظروف االقتصادية االستثنائية. ، وذلك 

من إمجايل  %٨,٠٧أي ما نسبته  ٢٠١٨ حزيران ٣٠لرية سورية كما يف  ١,٩١٦,٧٩٣,٣٩٥املباشرة غري املنتجة  اإلئتمانيةبلغت التسهيالت 
  ).%١٤,٠٤أي ما نسبته  ٢٠١٧األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ١,٨٤٤,١٧٦,٧٨٦مقابل املباشرة ( اإلئتمانيةالتسهيالت 

أي ما نسبته ٢٠١٨ حزيران ٣٠لرية سورية كما يف  ١,٠٢٧,٧٣١,٨١٨ املباشرة غري املنتجة بعد تنـزيل الفوائد املعلقة اإلئتمانيةبلغت التسهيالت 
  ).%٩,٥٧أي ما نسبته  ٢٠١٧األول  كانون  ٣١لرية سورية كما يف  ١,٠٥٠,١٧٧,٢٥٦ املباشرة (مقابل اإلئتمانيةمن صايف التسهيالت  %٤,٧٨

كانون   ٣١لرية سورية كما يف  ٤,٣٥٢,١٣٤مقابل ( ٢٠١٨ حزيران ٣٠لرية سورية كما يف  ٤,٣٥٢,١٣٤بلغت التسهيالت غري املباشرة غري العاملة 
لرية سورية كما  ٨٢٣,٩٣٣مقابل ( ٢٠١٨ حزيران ٣٠) كما يف ١٦لرية سورية (إيضاح  ٨٢٣,٩٣٣). ومت حجز خمصصات هلا بقيمة ٢٠١٧األول 

  .)٢٠١٧كانون األول   ٣١يف 
لرية سورية  ٢٠٤,١٤٦,٧٧٧مقابل ( ٢٠١٨ حزيران ٣٠لرية سورية نتيجة سداد من قبل الزبائن كما يف  ٣,٩١٨,٨٤٨مت اسرتداد خمصصات مببلغ 

  .)٢٠١٧كانون األول   ٣١نتيجة سداد من قبل الزبائن كما يف 
  .٢٠١٧كانون األول   ٣١و ٢٠١٨ حزيران ٣٠للحكومة والقطاع العام كما يف  التوجد تسهيالت ائتمانية ممنوحة

  
  موجودات مالية متوفرة للبيع  -٩

مت تصنيفها   للدوالر األمريكي %٥,٩٦٥إىل  %٢,٤٥٢مبعدالت فائدة ترتاوح من  خليجية وآسيويةقام املصرف بشراء استثمارات من أسواق مالية 
ا من سنة إىل كموجودات مالية متوفرة للبيع ترت    سنوات، وهي تتكون مما يلي: مخسةاوح استحقاقا

  كانون األول   ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في          
      ٧٢٠١           (غير مدققة) ٨١٢٠          
    ل.س.          ل.س.       

  ات مالية متوفر هلا أسعار سوقية:موجود
     ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢        ٥,٠٣٢,٧٥٨,٠٨٠    سندات مالية أخرى

        ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢        ٣٢,٧٥٨,٠٨٠٥,٠      
    حتليل السندات واالذونات:

      ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢        ٥,٠٣٢,٧٥٨,٠٨٠    ذات عائد ثابت
        ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢        ٥,٠٣٢,٧٥٨,٠٨٠      
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  (غري مدققة) على الشكل التايل: ٢٠١٨ حزيران ٣٠تظهر املوجودات املالية املتوفرة للبيع بقيمتها العادلة كما يف 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.      

    ٥,٢٣٢,٠٠٠,٠٠٠        ٣,٠٥٢,٠٠٠,٠٠٠        ١,٥٢٦,٠٠٠,٠٠٠        ٦٥٤,٠٠٠,٠٠٠    القيمة االمسية للسندات واألذونات
    ١٢٧,٠٩٠,٧٣٠        ٣٦,٢٦٧,٥٧٠        ٢٨,٤٧٥,١٦٠        ٦٢,٣٤٨,٠٠٠    العالوة

    ٥,٣٥٩,٠٩٠,٧٣٠        ٣,٠٨٨,٢٦٧,٥٧٠        ١,٥٥٤,٤٧٥,١٦٠        ٧١٦,٣٤٨,٠٠٠    القيمة الدفرتية للسندات واألذونات
  )  ٩٠,٢٣٨,٢٠٦(  )  ٢٣,٢٩٩,٠٣٧(  )  ٢٤,٥٢٤,٥٨٧(  )  ٤٢,٤١٤,٥٨٢(  إطفاء العالوة
 )  ٢٣٦,٠٩٤,٤٤٤(  )  ١٥٧,٥٦٦,٢٥٨(  )  ٣٠,٤٣٧,٣٨٦(  )  ٤٨,٠٩٠,٨٠٠(  لنقص) يف القيمة العادلةالزيادة / (ا

      ٥,٠٣٢,٧٥٨,٠٨٠        ٢,٩٠٧,٤٠٢,٢٧٥        ١,٤٩٩,٥١٣,١٨٧        ٦٢٥,٨٤٢,٦١٨    
  

  على الشكل التايل: ٢٠١٧كانون األول   ٣١تظهر املوجودات املالية املتوفرة للبيع 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

    ٠١٠٦,٧٣٧,١٦        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    القيمة الدفرتية للسندات واألذونات

  )  ٧٠,٤١٣,٢٢٨(  )  ١٨,٨٣٨,٢١٤(  )  ١٤,٠٧٠,١٢٢(  )  ٣٧,٥٠٤,٨٩٢(  إطفاء العالوة
 )  ٠٨٤,٠٢١,٥٦(  )  ٤٣,٧٠٩,٠٠٠(  )  ٧,٣٩٤,٥٦٠(  )  ٣٢,٩١٨,٠٠٠(  العادلةالنقص يف القيمة 

      ٢٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧        ٢,١٥٠,٢٦١,٧٨٦        ١,٧٣٤,١١٥,٤٧٨        ٦٤٥,٩٢٥,١٠٨    
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   موجودات ضريبية مؤجلة/ مخصص ضريبة الدخل   -١٠

 يتكون هذا البند ممايلي:
  كانون األول  ٣١كما في           حزيران ٣٠ كما في        
    ٧٢٠١          (غير مدققة) ٨٢٠١         
    ل.س.          ل.س.         

  )  ٩٩,٢٣١,٩٦٦(  )  ١٣٤,٢٣٣,١٨٢(  الفرتة / السنةناجتة عن ربح  خمصص ضريبة الدخل
  ناجتة عن التغيري يف القيمة  ضريبيةموجودات 

      ٢١,٠٠٥,٣٩٠        ٥٩,٠٢٣,٦١١    العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع  
 

  املؤجلة احملاسيب مع الربح الضرييب واحتساب مصروف ضريبة الدخل ملخص تسوية الربح
    (غير مدققة)حزيران  ٣٠          
          ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.          

    ٢١٤,٧٦٦,٤١٣      ٤٣٤,٩٢٧,٠٧٤      ةبيصايف الربح قبل الضر 
    ١٦,٠٢٥,٧٦١      ١٦,٠٢٥,٧٦٣      إستهالك املباين

    ٩٥,١٢٠,٢٠٢    )  ١,٥٦٣,٨٧٢(   نتجةامل اإلئتمانيةخمصص التسهيالت 
      ٧٤٧,٨٩٦    )    ٤٦٤,٥١٦(   )١٦خمصصات متنوعة (ايضاح 

    -        -       أرباح ناجتة عن تقييم مركز القطع البنيوي
    ٢٢,٩٥٧,٠٣٤       ٢١٣,٣٩,١٩٦     استهالك حتسينات املباين عن فروع مشرتاة

    ٣٤٩,٦١٧,٣٠٦      ٤٨٨,١٢٠,٦٦٢      الربح الضرييب
    %٢٥       %٢٥        الضريبة معدل

  ) ٨٧,٤٠٤,٣٢٧(  )  ١٢٢,٠٣٠,١٦٥(    ضريبة الدخل
  ) ٤,٣٧٠,٢١٦(  )  ١٢,٢٠٣,٠١٧(    ضريبة إعادة اإلعمار 

 ) ٩١,٧٧٤,٥٤٣(  )  ١٣٤,٢٣٣,١٨٢(    مصروف ضريبة الدخل

  
  املالية املتوفرة للبيع كما يلي:الضريبية املؤجلة الناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة للموجودات  املوجوداتمت احتساب 

  كانون األول  ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في          
    ٧٢٠١          (غير مدققة) ٨٢٠١          
    ل.س.          ل.س.          

  )  ٨٤,٠٢١,٥٦٠(  )  ٢٣٦,٠٩٤,٤٤٤(  خسائر ناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع
      %٢٥          %٢٥      معدل الضريبة 

        ٢١,٠٠٥,٣٩٠        ٥٩,٠٢٣,٦١١      
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  :مايليخالل الفرتة / السنة ك خمصص ضريبة الدخلإن حركة 
  كانون األول٣١كما في           حزيران ٣٠كما في         
    ٧٢٠١          (غير مدققة) ٨٢٠١        
    ل.س.          ل.س.        

  )  ٣٧٣,٠٥٦,٥٣٨(  )  ٩٩,٢٣١,٩٦٦(  الفرتة / السنة الرصيد بداية
  )  ٩٩,٢٣١,٩٦٦(  )  ١٣٤,٢٣٣,١٨٢(  الفرتة / السنةدخل  ضريبة

     ٣٧٣,٠٥٦,٥٣٨      ٩٩,٢٣١,٩٦٦    ضريبة مدفوعة

اية    )  ٩٩,٢٣١,٩٦٦(  )  ١٣٤,٢٣٣,١٨٢(  الفرتة / السنةالرصيد 
  

  كما يلي:  ملتوفرة للبيعاملؤجلة الناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة للموجودات املالية اإن حركة املوجودات /(املطلوبات) الضريبية 
  كانون األول  ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في         
    ٢٠١٧          (غير مدققة) ٢٠١٨        
    ل.س.          ل.س.        

    ٢٢,٣١٥,٤٦٣        ٢١,٠٠٥,٣٩٠    الفرتة / السنةرصيد أول 
  )  ١,٣١٠,٠٧٣(      ٣٨,٠١٨,٢٢١    التغيري يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتوفرة للبيع

      ٢١,٠٠٥,٣٩٠        ٥٩,٠٢٣,٦١١    الفرتة / السنةرصيد آخر 
  
  موجودات أخرى  -١١

 يلي: يتكون هذا البند مما
  األولكانون   ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في         
    ٧٢٠١          (غير مدققة) ٨٢٠١        
    ل.س.          ل.س.        

  حمققة غري مستحقة القبض:فوائد 
      ٤٤,٢٢٢,٧٦٩        ٤٧,٠٩١,٦٤١    استثمارات متوفرة للبيع  
      ١,٤٧٨,٦٣٩        ١,٤١٥,٤٣٢    اإلئتمانيةالتسهيالت   
      ٩٩,٦٠٠,٦٩٠        ٦٧,٣٥١,٩٧٦    حسابات لدى املصارف  
        ١٤٥,٣٠٢,٠٩٨      ١١٥,٨٥٩,٠٤٩      

        ٢١٠,١٠٤        ٢٠٧,٦٩٩    طوابع مالية
      ٣٥,٢١٠,٢١٥        ٧٢,٩٦١,٨٩٥    آجارات مدفوعة مقدماً 

      ٢٧,٥٤٣,٣٨٤        ٨٥,١٢٢,٩٠٢    مصاريف مدفوعة مقدماً 
      ٣٢١,١٥٦,٠٠٠        ٦٩,٥١١,١٢٧    مصاريف مدفوعة مقدماً لفرع قيد اإلجناز

      ١,٨٥٩,٤٤١        ٢,١٩٨,٦٣٠    تأمينات مدفوعة
        ١٦٦,٠٩٨        ١,٦٧٥,١٤٥    رىخحسابات مدينة أ

        ٥٣١,٤٤٧,٣٤٠        ٣٤٧,٥٣٦,٤٤٧      
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  مصرف سورية المركزيوديعة مجمدة لدى    -١٢

من رأمساهلا لدى  %١٠يتوجب على مصارف القطاع اخلاص أن حتتجز  ٢٠٠١) لعام ٢٨رقم () للفقرة (ب) من القانون ١٢على أحكام املادة (بناًء 
  يتكون هذا البند مما يلي:مصرف سورية املركزي كحساب جممد ميكن اسرتداده عند تصفية املصرف. 

  األولكانون   ٣١في  كما          حزيران ٣٠كما في         
    ٧٢٠١          (غير مدققة) ٨٢٠١        
    ل.س.          ل.س.        

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

        ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤        ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤      
  
  مصارفودائع    -١٣

 يلي: يتكون هذا البند مما
   (غير مدققة) ٢٠١٨ حزيران ٣٠كما في       
    المجموع      مصارف خارجية      مصارف محلية      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ١٧٢,٢٣٢,٧٨٥    -      ١٧٢,٢٣٢,٧٨٥  حسابات جارية
    ٢,٢٦٨,٤٥٠,٠٠٠    ١,٧٦٤,٣٥٠,٠٠٠    ٥٠٤,١٠٠,٠٠٠  (تستحق خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل) ودائع ألجل

    ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٠٠٠,٠٠٠,٢,٠٠٠  (تستحق خالل فرتة أكثر من ثالثة أشهر) ألجل مصارف ودائع

    ٤,٤٤٠,٦٨٢,٧٨٥      ١,٧٦٤,٣٥٠,٠٠٠    ٢,٦٧٦,٣٣٢,٧٨٥    
  

    ٧٢٠١ كانون األول ٣١      
    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    -    ر أو أقل)(تستحق خالل فرتة ثالثة أشه ودائع ألجل

    ٠٠,٠٠٠,٠٠٠٥,٢    -      ٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢,٥  (تستحق خالل فرتة أكثر من ثالثة أشهر) ألجل مصارف ودائع

    ٤,٢٠٨,٢٥٦,٩٦٣    ٢٧٣,٠٣٥,٨٥٦    ٣,٩٣٥,٢٢١,١٠٧    



 

 - ٢٥ -

  ودائع الزبائن  -١٤

 يتكون هذا البند ممايلي:
  األول كانون  ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في         
    ٧٢٠١          (غير مدققة) ٨٢٠١        
    ل.س.          ل.س.        

      ٥,٤٠١,٦٧٦,١٠٥        ١٥,٤٠٦,٢٤٤,٧٨٨    حسابات جارية وحتت الطلب
     ١٨٣,٧٠٤,٦٩٢        ٢٥٤,٢٣٩,٤٦٢    ودائع التوفري

      ٢٠,٧٧١,٥٥٤,٤٣٠        ٢٦,٥٤٦,٩٢٣,٨٦٦    ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
      ٩٨,٤٤٢,٦٧٦١,٤        ١٤,٣٧٠,٧٦٥    احلسابات اجملمدة

        ٢٧,٨٥٥,٣٧٧,٩٠٣        ٤٢,٢٢١,٧٧٨,٨٨١    

 مجايل الودائع (مقابلإمن  %١٥,٢٩أي ما نسبته  ٢٠١٨ حزيران ٣٠كما يف لرية سورية   ٦,٤٥٤,٥٦٤,١٨٢ بلغت ودائع القطاع العام السوري
  ).من إمجايل الودائع )%٩,٨١أي ما نسبته ( ٢٠١٧لعام لرية سورية  ٢,٧٣٢,٥٠١,٩١٣

مجايل الودائع (مقابل إمن  %٣١,٦٢أي ما نسبته  ٢٠١٨ حزيران ٣٠كما يف لرية سورية   ١٣,٣٥١,٠٠٧,٠٠٥دائع اليت ال حتمل فوائد بلغت الو 
  .من إمجايل الودائع)%١٧,٥٨أي ما نسبته  ٢٠١٧لعام لرية سورية  ٤,٨٩٦,١٥٠,١٦٤

  
  مينات نقديةأت  -١٥

 يلي: يتكون هذا البند مما
  األولكانون   ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في         
    ٧٢٠١          (غير مدققة) ٨٢٠١        
  ل.س.          ل.س.        

    ١٤,٦٨٢,٣٨٣        ٩١٤,٤٦٨,٢٨٨    تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
    ١٥٨,٨٧٢,٥٩١        ٢٤١,٧٣٦,٧٥٠    تأمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة

        ١٧٣,٥٥٤,٩٧٤        ١,١٥٦,٢٠٥,٠٣٨    
  
  مخصصات متنوعة  -١٦

 لبند مما يلي:يتكون هذا ا
  كانون األول  ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في         
      ٧٢٠١          (غير مدققة) ٨٢٠١        
    ل.س.          ل.س.        

        ٩٣٧,٢٠٨        ٩٣٦,٠٠٣    خمصص تدين التسهيالت غري املباشرة
      ٢,٠٠٠,٠٠٠        -      خمصص ملواجهة أعباء حمتملة*
      ٠,٠٠٠٢,٠٠        ٢,٠٠٠,٠٠٠    خمصص تقلبات أسعار القطع

        ٤,٩٣٧,٢٠٨       ٩٣٦,٠٠٣,٢      



 

 - ٢٦ -

    (غير مدققة)٢٠١٨ حزيران ٣٠كما في       
    رصيد      فروقات      ما تم      المستخدم      المكون            
    فترةنهاية ال      أسعار الصرف      رده لإليرادات      فترةخالل ال      فترةخالل ال      الفترةبداية ارصيد       
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ١١٢,٠٧٠  )    ١,٢٠٥(      -          -        -      ١١٣,٢٧٥  املنتجة – خمصص تدين التسهيالت غري املباشرة
  خمصص تدين التسهيالت

      ٨٢٣,٩٣٣    -        -          -        -      ٨٢٣,٩٣٣  غري املنتجة – غري املباشرة   
    -      -    )  ٤٦٤,٥١٦(  )  ١,٥٣٥,٤٨٤(    -      ٢,٠٠٠,٠٠٠  خمصص ملواجهة أعباء حمتملة
    ٠٠٠,٠٠٠٢,    -    )  ٣,٠٠٠,٠٠٠(      -        ٣,٠٠٠,٠٠٠    ٠٠٠,٠٠٠٢,  خمصص تقلبات أسعار القطع

    ٢,٩٣٦,٠٠٣  )    ١,٢٠٥(  )  ٣,٤٦٤,٥١٦(  )  ١,٥٣٥,٤٨٤(    ٣,٠٠٠,٠٠٠    ٤,٩٣٧,٢٠٨    
  

    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في       
    رصيد      فروقات      ما تم      المستخدم      المكون      رصيد      
    نهاية السنة      أسعار الصرف      رده لإليرادات      خالل السنة      خالل السنة      ة السنةبداي      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

      ١١٣,٢٧٥  )    ١,٥٧٩(      -          -        -      ١١٤,٨٥٤  املنتجة – خمصص تدين التسهيالت غري املباشرة
  خمصص تدين التسهيالت

      ٨٢٣,٩٣٣    -        -          -          ٣٢٣,٩٣٣    ٥٠٠,٠٠٠  تجةغري املن – غري املباشرة   
    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  خمصص تقلبات أسعار القطع

    ٤,٩٣٧,٢٠٨  )    ١,٥٧٩(  )  ٨,٢٥٢,١٠٤(  )  ١,٧٤٧,٨٩٦(    ١٠,٨٢٣,٩٣٣    ٤,١١٤,٨٥٤    

  .٢٠١٧كانون األول   ٣١* كون خمصص ملواجهة أعباء حمتملة مت تقديرها من قبل اإلدارة كما يف 
  



 

 - ٢٧ -

  مطلوبات أخرى  -١٧
 يلي : يتكون هذا البند مما

  كانون األول  ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في         
    ٧٢٠١          (غير مدققة) ٨٢٠١        
  ل.س.          ل.س.        

      ٧٧,٢٨٧,٧٣٩        ١٢٨,٨٨٦,٣٨٥    فوائد مستحقة حلسابات مصرفية
      ٢٠٩,٦٥٥,٩٧٨        ٣٣٦,٢١٢,٣٢٦    حلسابات الزبائن حمققة غري مستحقة الدفعفوائد 

      ٨٨٤,٢١٠,٤٥٠        ٨٣٩,٢٧٥,٥١٠    مصرفية وأوامر دفع شيكات 
      ٤٦,٨١٣,٧٧٣        ١١٨,٧٤٠,٧٤٨    كات مصدقةيش

      ٤,٧٩١,٨٧٥        ٥,٧٨٨,٢٩٠    مينات االجتماعية املستحقةاشرتاكات مؤسسة التأ
      ٢٥,٠٥٨,٧٦١        ٣٤,٦٠١,٢٧٤    ضرائب مقتطعة على رواتب وأجور املوظفني

      ١٧,٠٦٦,٥٩٧        ٢٢,٩٥٩,٤٨٦    (وضريبة غري مقيم) ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة
      ٢,٥٠٩,٩٣٠        ١٤,٧٧٧,٩٥٠    رسوم حكومية مستحقة

    ٥,٥١٠,٠٠٠      ٥,٤٩٩,٩٤١    لدفعاوهاتف مستحقة  كهرباءمصاريف  
    -          ٢٣,٩٨٠,٠٠٢    أتعاب مهنية استشارية مستحقة

      ٢,٠٥٨,٠٠٠        ١,٨٣٩,٥٠٠    دائنون خمتلفون على عمليات البطاقات (تقاص)
      ٢٩,٥٥٠,١١٨        ٢,٦٧٢,٠٠٠    موردون

      ٥,٣٠٤,٤٣٧        ٧,٢٨١,٦٨٠    أرصدة دائنة أخرى
    -          ١,٦٣٨,٠٠٠    آجارات مستحقة الدفع

    -          ٤٨,٦٩٢,٨٣٦    نفقات مستحقة غري مدفوعة
        ١,٣٠٩,٨١٧,٦٥٨        ١,٥٩٢,٨٤٥,٩٢٨      
  
   المدفوعو  رأس المال المكتتب به  -١٨

 .بتاريخللسهم الواحدلرية سورية  ١,٠٠٠ مسيةإسهم بقيمة ٢,٥٠٠,٠٠٠موزع على لرية سورية  ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠تأسس املصرف برأمسال مقداره 
مسية لسهم بنك الشرق لتصبح مائة لرية سورية للسهم الواحد لية السورية على تعديل القيمة االوافقت هيئة األوراق واألسواق املا ٢٠١٢أيلول  ٤

  لرية سورية للسهم الواحد.  ١٠٠سهم بقيمة امسية ٢٥,٠٠٠,٠٠٠وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم البنك 
  لةالقيمة المعاد                                

    بتاريخ االكتتاب          دوالر أمريكي           عدد األسهم      (غير مدققة) ٢٠١٨ حزيران ٣٠كما في 
    ل.س.                                

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

    ٠٢٠,٠٠٠,٣٣٩,١        ٢٨,٩٥٤,٥٢٩        ٢٠٠,١٣,٣٩٠    رأس املال املدفوع بالدوالر (سجل باللرية السورية)
          ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠        ٢٨,٩٥٤,٥٢٩        ٢٥,٠٠٠,٠٠٠      



 

 - ٢٨ -

  القيمة المعادلة                      
    بتاريخ االكتتاب          دوالر أمريكي          عدد األسهم        ٧٢٠١ كانون األول  ١٣كما في 

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

      ٣٣٣,٣٥٠,٠٠٠        ٧,٢٠٩,١٢٦        ٣,٣٣٣,٥٠٠      عمليات بيع من مركز القطع البنيوي 
  )    ٣٣٣,٣٥٠,٠٠٠  (  )    ٧,٢٠٩,١٢٦  (  )    ٣,٣٣٣,٥٠٠  (    كز القطع البنيويعمليات ترميم ملر 

    ١,٣٣٩,٠٢٠,٠٠٠        ٢٨,٩٥٤,٥٢٩        ١٣,٣٩٠,٢٠٠    رأس املال املدفوع بالدوالر (سجل باللرية السورية)
          ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠        ٢٨,٩٥٤,٥٢٩        ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    

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

  دة رأمساهلا إىل احلد األدىن املطلوب، وقد مت متديد املهلة لتصبح أربع سنوات مبوجب القانون املرخصة مهلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيا
  .٢٠١١لعام  ١٧رقم 

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

اية العام  ينتظر املصرف صدور تعليمات جديدة من  .٢٠١٥رؤوس أموال املصارف سنة إضافية أخرى حبيث تصبح ست سنوات أي حىت 
ذا اخلصوص.السلطات الرقابية الخت    اذ اإلجراءات املناسبة 

 إمجايلمببلغ  ، عقدت اهليئة العامة غري العادية واليت تقوم مقام اهليئة العامة العادية للمصرف وقررت زيادة رأس مال املصرف٢٠١٨نيسان  ٣٠بتاريخ 
 هات الرقابية.وذلك بعد احلصول على موافقة اجلسهم  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  ٢٠١٨متوز  ٣٠بتاريخ 
ضم جزء من لرية سورية بغرض زيادة رأس املال عن طريق  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠سهم بقيمة إمجالية تبلغ  ٢,٥٠٠,٠٠٠رأمسال املصرف والبالغ عددها 

  االحتياطي اخلاص وكامل رصيد األرباح املدورة.

اية يوم    كل حبسب نسبة مسامهته يف رأس املال.  ٢٠١٨آب  ١٣توزع األسهم املذكورة (كأسهم جمانية) على املسامهني املسجلني يف 
  
  والخاص القانوني اإلحتياطي  -١٩

من صايف األرباح السنوية حىت بلوغه  % ١٠القانوين مبعدل  اإلحتياطي ٢٠١١ شباط ٢٤تاريخ  ٢٩من قانون الشركات رقم  ١٩٧املادة  حددت
  من رأس املال. % ٢٥

 %١٠٠من صايف األرباح السنوية حىت بلوغه  %١٠اخلاص مبعدل  اإلحتياطي ٢٠٠٢) لعام ٢٣من قانون النقد األساسي رقم ( ٩٧املادة  حددت
  من رأس املال.

ا تشكل الفارق بني جمموع اإليرادات احملققة  ٢٠١١شباط  ٢٤تاريخ  ٢٩من قانون الشركات رقم  ٢٠٠ادة مت تعريف األرباح الصافية حسب امل بأ
  وجمموع املصروفات واالستهالك قبل تنـزيل خمصص ضريبة الدخل على األرباح. 



 

 - ٢٩ -

  في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيعالمتراكم  يرالتغ  -٢٠

  مما يلي:يتكون هذا البند 
    (غير مدققة) ٢٠١٨ حزيران ٣٠كما في             
    المجموع          سندات           إيداعشهادات             
    ل.س.          ل.س.      ل.س.            

  )    ٦٣,٠١٦,١٧٠(  )    ٦٣,٠١٦,١٧٠(      -        ٢٠١٨ الثاينكانون   ١الرصيد كما يف 
  )    ١٥٢,٠٧٢,٨٨٤(  )    ١٥٢,٠٧٢,٨٨٤(      -        غري حمققة خسائر

    ٣٨,٠١٨,٢٢١        ٣٨,٠١٨,٢٢١        -      )١٠(إيضاح رقم  ريبة مؤجلةضموجودات 

  )  ١٧٧,٠٧٠,٨٣٣(  )  ١٧٧,٠٧٠,٨٣٣(      -        ٢٠١٨ حزيران ٣٠كما يف الرصيد  
  

    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في         
    المجموع          سندات          شهادات إيداع             
    ل.س.          ل.س.      ل.س.            

  )  ٦٦,٩٤٦,٣٨٧(  )  ٦٤,٩٢٨,٤١٠(  )    ٢,٠١٧,٩٧٧(   ٢٠١٧انون الثاين ك  ١الرصيد كما يف 
    ٥,٢٤٠,٢٩٠        ٢,٥٤٩,٦٥٤        ٢,٦٩٠,٦٣٦      أرباح غري حمققة

  )  ١,٣١٠,٠٧٣(  )    ٦٣٧,٤١٤(  )    ٦٧٢,٦٥٩  (  )٠١موجودات ضريبة مؤجلة (ايضاح رقم 

  )  ٧٠٦٣,٠١٦,١(  )  ٠٦٣,٠١٦,١٧(      -        ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
  
 الدائنة الفوائد  -١٢

  يتكون هذا البند مما يلي :
    (غير مدققة) حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  ستةاللفترة         
        ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.        

  تسهيالت إئتمانية مباشرة:
      ١٧٦,٢٢٥,٥٥٥        ٣٠٥,٤٩٤,٥٧٩    حسابات جارية مدينة  
  ٥٠٢,٥١١        -      سندات حمسومة  
      ٦١٣,٠٤٢,٧٧٤        ٧٨٤,٠٢٧,١٦١    وسلفقروض   

        ٧٨٩,٧٧٠,٨٤٠        ١,٠٨٩,٥٢١,٧٤٠     

      ٤٨,٥٩٦,٥٠١        ١١٠,٠٩٦,٤٢٢   أرصدة وإيداعات لدى مصارف 
      ١٣٣,٢٩٠,٠٨٧        ١٢٢,١٦٨,٥٠٨    موجودات مالية متوفرة للبيع

        ١٨١,٨٨٦,٥٨٨        ٢٣٢,٢٦٤,٩٣٠      

        ٩٧١,٦٥٧,٤٢٨        ١,٣٢١,٧٨٦,٦٧٠    



 

 - ٣٠ -

  فوائد المدينةال  -٢٢

  يتكون هذا البند مما يلي :
    (غير مدققة) حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  ستةاللفترة         
        ٧٢٠١          ٨٢٠١      
    ل.س.          ل.س.        

     :ودائع زبائن
        ٩٣٠,٣٩٥       ٧,٦١١,٠٣٤    حسابات جارية  
      ٤,٧٤٨,٦٩٨       ٨,٦٩٧,٣٤٠    ودائع توفري  
      ٣٦٤,٢٥٣,٩١٥       ٨١٤,٨٨٤,٢٣٤    ودائع ألجل  
        ٩٣,٧٠٨       ٢٧,٩٠٣,٢٢٣    التأمينات النقدية  

      ٣٧٠,٠٢٦,٧١٦       ٨٥٩,٠٩٥,٨٣١      
      ٩٥,٣٨٦,٢٠٣       ٧٥,٨٦٠,٣٠٦    ودائع مصارف

      ٤٦٥,٤١٢,٩١٩       ٩٣٤,٩٥٦,١٣٧      
  
  نفقات الموظفين  -٣٢

  يتكون هذا البند مما يلي:
    دققة)(غير م حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  ستةاللفترة         
        ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.        

     ١٢٣,٨٦٨,٠٢٠       ١٤٢,٩٩٥,٢١٧   رواتب املوظفني

      ٢٠,٩٥١,٧٤١       ٢٤,١٣٥,٦٤١    مسامهة املصرف بالتأمينات اإلجتماعية
      ١١,٢١٣,٤٥١       ١١,٤٠٩,٧٠٣   وتعويضات أخرى ال ختضع للضريبة  تعويض التمثيل

اية اخلدمة        -         ٣,٠١٧,٥٠٠    تعويض 
      ٥٤,٠٩٩,٥٠١       ٦٥,١٧٩,٨٧٣   مكافآت وعالوات

    ١,٥٦١,٥٤٥       ٢,٣٠٩,٤٨٠   خمتلفة على عملية التوظيفنفقات 
  ٣٠٠,٠٠٠         ١٧٠,٥٠٠    مالبس موظفني

      ٣,٩٣٩,٠٣٣       ١٢,٠٧١,٥٠٧    تعويضات خاضعة لضريبة الرواتب
      ٢,٣٧٨,١٤٥       ٢,٨٩٨,٢٤٦    مزايا عينية خاضعة للضريبة

      ٢,٨٠٧,٥٦٨       ٤,٠٤٢,٤٣٨   ني الصحيالتأم

     ٠٠٤,١١٩١٢٢,       ٢٦٨,٢٣٠,١٠٥      



 

 - ٣١ -

  ة أخرىييلمصاريف تشغ  -٤٢
  يتكون هذا البند مما يلي:

    (غير مدققة) حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  ستةاللفترة         
        ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.        

      ٩,٢١٢,٢٦٣       ١١,٥٦٣,٠٢٥    السفر واملهمات
      ٩,٣٠٥,٦١٠       ١١,٣٠٩,٦٠٥    يف هيئات ودوريات شرتاكاتاال

      ٧,٧٧٧,٨٦١       ١٥,٠٧٧,٠٨١    الضرائبو الرسوم 
      ٩,٥٩٨,٧١٣     ١٧,٥١٣,٢٥٩    وعالقات عامة عالناإلو  الدعاية

      ٢,٦٧١,٨٠٦       ٢,٦٤٦,٦١٧    نفقات استقبال
      ٣١,٨٧٥,٤٩٤       ٢٤,١٥٧,٥٠٢    واستشارية تعاب مهنيةأ

      ٣٣,٨٦٩,٢٢٠       ٥٥,٠٣٢,٣١٤    ونفقات حراسة حصالاإلو  الصيانة
      ٢٣,٥٤٧,٩١٠       ١٩,٢٩١,١٩٥    احلريقو  تأمني ضد األخطار

      ٤٢,٠٨٩,٨٦٣       ٢٠,٨٨٤,٩٥٩    والتدفئة الكهرباءو  املياه
      ٧,٤٨٨,٨٥٩       ١٠,٢١٧,٩٥٠    وتقانة املعلومات نفقات االتصاالت

      ٥,٥٠٤,٣٠٨       ٦,٨٢٩,٥٢٤    القرطاسيةو  املطبوعات
      ٣٩,٤٤٣,٥٦٠       ٤٢,٥٨١,١٨٨    مصاريف إجيار

      ٥,٩٥٨,٨١٧       ١٠,٣٤٧,٧٦٧    مصاريف تدريب
      ٢,٧٨٨,٤٤٩     ٣,٥٩٢,٨٥٠    الربيد والشحن

      ١٩,٤٢٢,٢٦٢       ٢٣,٧٧٤,١٢٧    تعويضات أعضاء جملس اإلدارة ومصاريف اهليئة العامة
        ٤٥٧,٣٠٠       ٤٤٣,٠٠٠    مصاريف السيارات

        ٣٧٩,١٦٥         ٧٤١٤,٤٧    أخرىمصاريف 

      ٢٥١,٣٩١,٤٦٠       ٢٧٥,٦٧٦,٤٤٠     

  
  والمخففةالسهم األساسية  ربحية  -٥٢

  ة كما يلي:املخففمت احتساب حصة السهم األساسية و 
    (غير مدققة) حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  ستةاللفترة         
        ٧٢٠١          ٨٢٠١    

    ١٢٢,٩٩١,٨٧٠       ٣٠٠,٦٩٣,٨٩٢    (ل.س) الفرتةربح صايف 
    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠       ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    األسهماملتوسط املرجح لعدد 

        ٤,٩٢         ١٢,٠٣    السهم األساسية واملخففة حصة

  تتطابق رحبية السهم األساسية واملخففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرها املصرف ذات تأثري على حصة السهم يف األرباح عند حتويلها.



 

 - ٣٢ -

  ما يوازي النقدو  النقد  -٦٢
  كون هذا البند ممايلي :يت

    (غير مدققة) حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  ستةاللفترة         
        ١٧٢٠          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.        

      ٥,٨٩٥,٥٨٩,٠٢٤       ١٩,١٥٤,٤٨٧,٧٩٥    النقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
  يضاف:

      ٢,٦٥٧,٢١٦,٧٦٥       ١,٤٩٢,٤١٩,٢٤٤    أقل) أشهر أو ٣(استحقاقها األصلي خالل فرتة  أرصدة لدى مصارف  
  ينـزل:

  )  ١,٧٩٥,٧٩٨,٤٣٠(  )  ٢,٤٤٠,٦٨٢,٧٨٥(  أقل) أشهر أو ٣(استحقاقها األصلي خالل فرتة  ودائع مصارف  

      ٦,٧٥٧,٠٠٧,٣٥٩       ١٨,٢٠٦,٢٢٤,٢٥٤      

  يعترب جزء من النقد وما يوازي النقد.الودائع لدى مصرف سورية املركزي يف أنشطة املصرف التشغيلية اليومية لذلك ال إحتياطياليستخدم 
 



 

 - ٣٣ -

 ذات العالقةعمليات األطراف   -٧٢

م، واملصارف الشقيقة. تتضمن أرصدة وعمليات و  مدراء املصرف، واإلدارة العليا األطراف ذات العالقةتتضمن      ما يلي: األطراف ذات العالقةالشركات املرتبطة 
    (غير مدققة) ٢٠١٨ حزيران ٣٠كما في     
    كانون األول   ٣١كما في             أعضاء مجلس اإلدارة وكبار                
    (مدققة) ٧٢٠١      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 

    ٢,٧٤٥,٧٣١,٨١٦    ٣٦١,٢٧٦,٧٨٠    -      ١٤٧,٠٤٣,٨٨١    ٢١٤,٢٣٢,٨٩٩  قربةأرصدة لدى املصارف امل
    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    ٨,٢٨٣,٠٠٠,٨٣٢    -      ٣٤٨,٨٠٠,٠٠٠    ٧,٩٣٤,٢٠٠,٨٣٢  ودائع ألجل لدى املصارف املقربة

    ٩٩,٦٠٠,٦٨٦    ٦٧,٣٥١,٩٧١    -      ٢,٢٠٩,٠٦٧    ٦٥,١٤٢,٩٠٤  فوائد مستحقة غري مقبوضة
    ١,٥٢٤,٢٨٣    ١,١٩٦,١٩٧    ١,١٩٦,١٩٧    -      -    قروض كبار املوظفني

    ٧٨,٠١٩,٥٠٠    -      -      -      -    تأمينات بوالص واعتمادات

  ١٠,٥٤٥,٥٨١,٦٣٧    ٨,٧١٢,٨٢٥,٧٨٠    ٦,١٩٧٩١,١    ٤٩٨,٠٥٢,٩٤٨    ٨,٢١٣,٥٧٦,٦٣٥    
    حسابات دائنة  

    ٢٧٣,٠٣٥,٨٥٦    ١,٧٦٤,٣٥٠,٠٠٠    -      -      ١,٧٦٤,٣٥٠,٠٠٠  حسابات املصارف
    ٣٨,٣٢٣,٤٨٣    ٥٤,٩٢٤,٠٥٧    ٥٤,٩٢٤,٠٥٧    -      -    وكبار املوظفني وكبار املسامهني دارةاإل حسابات أعضاء جملس

      ٢٦٧,١٩١    -      -      -      -    فوائد مستحقة غري مدفوعة

  ٣١١,٦٢٦,٥٣٠    ١,٨١٩,٢٧٤,٠٥٧    ٥٤,٩٢٤,٠٥٧    -      ١,٧٦٤,٣٥٠,٠٠٠    
  بنود خارج امليزانية

    ٧٨,٠١٩,٥٠٠    -      -      -      -    اعتمادات مستندية وقبوالت لالسترياد
    ٦,٠٩٦,٦٦٥,٦٤٧    ٥,٩١٣,٣٣٢,٦٨٩    -      ٥,٨٥١,٥٩٨,٥١٠    ٦١,٧٣٤,١٧٩  كفاالت مصرفية

  ٦,١٧٤,٦٨٥,١٤٧    ٩١٣,٣٣٢,٦٨٩,٥    -      ٥,٨٥١,٥٩٨,٥١٠    ٦١,٧٣٤,١٧٩    

  



 

 - ٣٤ -

    (غير مدققة) ٢٠١٨ حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  ستةاللفترة     
    المنتهية في أشهر  ستةاللفترة            أعضاء مجلس اإلدارة وكبار                
    مدققة)غير ( ٧٢٠١ حزيران ٣٠      المجموع      المساهمين وكبار الموظفين      الشركات الحليفة      الشركة األم    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

   بيان الدخلبنود -ب
    ٤٨,٦٨٠,٠٢٤    ١١٠,١٢٢,٣١٢      ٢٥,٨٩٠      ٦٤,٤٧١    ١١٠,٠٣١,٩٥١  فوائد دائنة

  )    ٤٨,٤٥٩(  )  ١,٥٠٠,٢٠٨(  )    ١٠٧,٤٠٧(  )  ١٣٩,٦٣٩(  )  ١,٢٥٣,١٦٢(  ئد مدينةفوا

  ٤٨,٦٣١,٥٦٥    ١٠٨,٦٢٢,١٠٤  )    ٨١,٥١٧(  )    ٧٥,١٦٨(    ١٠٨,٧٧٨,٧٨٩    
    -    )  ٣,٣٧١,٧٧١(    -    )  ٣,٣٧١,٧٧١(    -    عموالت مدينة

  ٤٨,٦٣١,٥٦٥    ١٠٥,٢٥٠,٣٣٣  )    ٨١,٥١٧(  )  ٣,٤٤٦,٩٣٩(    ١٠٨,٧٧٨,٧٨٩    

ذا اخلصوص.امالت املسموحة مع األطراف ذوي العالقة تتم ضمن النشاطات االعتيادية للمصرف وباستخدام أسعار الفواإن مجيع التع   ئد والعموالت السارية مع الزبائن، وعمًال بقرارات جملس النقد والتسليف 
  ). ٢٠١٧لعام  %٩,٥و %٧(مقابل  ٢٠١٨ حزيران ٣٠كما يف   %٩,٥و %٧بلغت معدالت الفوائد على القروض املمنوحة لكبار املوظفني 

  .)٢٠١٧لعام  %٢,٦و %٢,١ (مقابل ٢٠١٨ حزيران ٣٠يف  %٣و %٢,٤ما بني  لدوالرلبلغ معدل الفائدة على الودائع لدى املصرف األم 
  تعترب مجيع التسهيالت مع األطراف ذوي العالقة عاملة وال يؤخذ هلا أي خمصصات.

  :لس اإلدارةوجم تعويضات اإلدارة التنفيذية-ج

  فيما يلي ملخص ملنافع اإلدارة التنفيذية العليا للمصرف:
  )(غير مدققة ٢٠١٨ حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  ستةاللفترة     

          ٧٢٠١          ٨٢٠١     
   ل.س.          ل.س.          

      ٢٦,٧٣٨,٦٠٠        ٣٦,٧٧٤,٢٨٠    رواتب اإلدارة العليا  
      ١٩,٧٩٧,٠٠٠        ١٥,٠٧٦,٥٩٩    مكافآت  

        ٤٦,٥٣٥,٦٠٠        ٥١,٨٥٠,٨٧٩      

لرية سورية ونفقات  ١٧,٥٠٠,٠٠٠تعويضات جملس اإلدارة (مقابل  ٢٠١٨ حزيران ٣٠كما يف لرية سورية ١,٧٣٩,٨٨٠ونفقات اهليئة العامة  لرية سورية  ٢٢,٠٣٤,٢٤٧وقد بلغت تعويضات جملس اإلدارة 
  ).٢٠١٧حزيران  ٣٠لرية سورية كما يف  ١,٩٢٢,٢٦٠اهليئة العامة 



 

 - ٣٥ -

  إدارة المخاطر  - ٨٢

  :مخاطر االئتمان -أ

 :(غري مدققة) ٢٠١٨ حزيران ٣٠كما يف   التعرضات ملخاطر االئتمان (بعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر األخرى) )١

  املباشرة حسب درجة املخاطر: اإلئتمانيةتوزع التسهيالت 
        المؤسسات الصغيرة                  
    المجموع      والمتوسطة     ركات الكبرىالش      األفراد      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س      

  ٢١,١٤٦,٩٢٩,٨٢٤    ٦,٢٩٩,٠٣٨    ٢١,٠٦٧,٣٥١,٦٦٨    ٧٣,٢٧٩,١١٨  عادية (مقبولة املخاطر) 
    ٦٩٢,٣٦٧,١٥٢      ٤,٦٠٤    ٦٩٢,٣٤٣,٨٦٤      ١٨,٦٨٤  تتطلب اهتمام خاص

  منها مستحقة*:
      ٤,٢١٢    -      -        ٤,٢١٢  يوم ٩٠لغاية 
    ٢٧٧,٢٨٥,١٣٦      ٤,٦٠٤    ٢٧٧,٢٦٦,٠٦٠      ١٤,٤٧٢  يوم ١٨٠ية لغا

    ٤١٥,٠٧٧,٨٠٤    -      ٤١٥,٠٧٧,٨٠٤    -    غري مستحقة

  ٢١,٨٣٩,٢٩٦,٩٧٦    ٦,٣٠٣,٦٤٢    ٢١,٧٥٩,٦٩٥,٥٣٢    ٧٣,٢٩٧,٨٠٢  جمموع الديون املنتجة
  ديون غري منتجة:

      ٣٢,٩٦٩      ١,٣٥٦      ٢٥٩      ٣١,٣٥٤  دون املستوى
    ٧,٥٩٢,٨١٧    ٧,٤٥٨,٥٩٧      ٤٥,٨٨٨      ٨٨,٣٣٢  مشكوك بتحصيلها

    ١,٩٠٩,١٦٧,٦٠٩    ١١٢,٩٩٠,٥٤٤    ١,٧٣١,٥٧١,٢١٣    ٦٤,٦٠٥,٨٥٢    ديون رديئة

    ١,٩١٦,٧٩٣,٣٩٥    ١٢٠,٤٥٠,٤٩٧    ١,٧٣١,٦١٧,٣٦٠    ٦٤,٧٢٥,٥٣٨  جمموع الديون غري املنتجة

    ٢٣,٧٥٦,٠٩٠,٣٧١    ١٢٦,٧٥٤,١٣٩    ٢٣,٤٩١,٣١٢,٨٩٢    ١٣٨,٠٢٣,٣٤٠    اجملموع 
  )  ٨٨٩,٠٦١,٥٧٧(  )  ٧١,٦٥٧,١٧٥(  )  ٨٠٨,٣٢٤,٤٧٩(  )  ٩,٠٧٩,٩٢٣(  ئد معلقةيطرح فوا

  )  ١,٣٥٦,٣٢٨,٩٥٩(  )  ٣٥,١٩٢,٩٧٦(  )  ١,٢٦٥,٠٨٩,٦٦٢(  )  ٥٦,٠٤٦,٣٢١(  يطرح خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة
    ٢١,٥١٠,٦٩٩,٨٣٥    ١٩,٩٠٣,٩٨٨    ٨٩٨,٧٥١,٤١٧,٢١    ٧٢,٨٩٧,٠٩٦  املباشرة اإلئتمانيةصايف التسهيالت 

  غري املباشرة حسب درجة املخاطر: اإلئتمانيةتوزع التسهيالت 
          المؤسسات الصغيرة                        
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      األفراد            
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.            

    ٦٦٦,١٠٣,٣٠٣    ٩,٧٩٠,٥٠٠    ٦٥٦,٣١٢,٨٠٣    -          عادية (مقبولة املخاطر) 
    ٤٥,٠٠١,٢٣٩    ٤٠,٠٠١,٢٣٩    ٥,٠٠٠,٠٠٠    -          تمام خاصتتطلب اه

    ٤,٣٥٢,١٣٤    -      ٤,٣٥٢,١٣٤    -            رديئة
  )  ٩٣٦,٠٠٣(  )  ٦٢,٠٧٠(  )  ٨٧٣,٩٣٣(    -          يطرح خمصص تدين

    ٧١٤,٥٢٠,٦٧٣    ٤٩,٧٢٩,٦٦٩    ٦٦٤,٧٩١,٠٠٤    -            اجملموع 



 

 - ٣٦ -

وتعديالته يتم تصنيف حمفظة التسهيالت إىل ست فئات وذلك طبقًا للمؤشرات  ٤ /م ن/ ب٥٩٧بناًء على أحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم 
ا كل دين يتم  كما   ئتمان (بعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر األخرى)تصنيفه وتوزع التعرضات ملخاطر اإلواملواصفات اليت يتسم 

  ما يلي: ٢٠١٧كانون األول   ٣١يف 
  املباشرة حسب درجة املخاطر: انيةاإلئتمتوزع التسهيالت 

        المؤسسات الصغيرة                        
    المجموع      والمتوسطة     الشركات الكبرى      األفراد            
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س      

    -      -      -      -    ديون متدنية املخاطر
  ١٠,٨٥٨,٢٣٨,٨٦٨    ٧,٠٤٥,٦٢٧    ١٠,٧٩٤,٦٩٩,٢٠٢    ٥٦,٤٩٤,٠٣٩  عادية (مقبولة املخاطر) 
    ٤٢٨,٤٠٠,٦٥٩      ٢,٧٨٩    ٤٢٨,٣٢٨,٠٣٥      ٦٩,٨٣٥  تتطلب اهتمام خاص

  منها مستحقة*:
      ٢١,٦٨١    -        ٣,٤٧٠      ١٨,٢١١  يوم ٩٠يوم ولغاية  ٦١من 
      ٨٨,٧١٤      ٢,٧٨٩      ٣٤,٣٠١      ٥١,٦٢٤  يوم ١٧٩يوم ولغاية  ٩١من 

    ٤٢٨,٢٩٠,٢٦٤    -      ٤٢٨,٢٩٠,٢٦٤    -    غري مستحقة
  ١١,٢٨٦,٦٣٩,٥٢٧    ٧,٠٤٨,٤١٦    ١١,٢٢٣,٠٢٧,٢٣٧    ٥٦,٥٦٣,٨٧٤  تجةجمموع الديون املن
  ديون غري منتجة:

    ١٣,٥٧٠,٥٤١    ١٣,٤٨٤,٦٩٢      ٨,٦١١      ٧٧,٢٣٨  دون املستوى
      ٢٩٧,٩٠٦      ١٣,٠٢٤      ١٢,٠٨٧    ٢٧٢,٧٩٥  مشكوك بتحصيلها

    ١,٨٣٠,٣٠٨,٣٤٠    ١٠٥,٥٣١,٦٣٨    ١,٦٦٠,٥٩٤,٣١٦    ٦٤,١٨٢,٣٨٦    ديون رديئة
    ١,٨٤٤,١٧٦,٧٨٧    ١١٩,٠٢٩,٣٥٤    ١,٦٦٠,٦١٥,٠١٤    ٦٤,٥٣٢,٤١٩  ون غري املنتجةجمموع الدي

    ١٣,١٣٠,٨١٦,٣١٤    ١٢٦,٠٧٧,٧٧٠    ١٢,٨٨٣,٦٤٢,٢٥١    ١٢١,٠٩٦,٢٩٣    اجملموع 
  )  ٧٩٣,٩٩٩,٥٣٠(  )  ٦٣,٢٢٠,٤٣٨(  )  ٧٢٣,٣٧٤,٩١٨(  )  ٧,٤٠٤,١٧٤(  يطرح فوائد معلقة

  )  ١,٣٦٨,١٤١,٤١٨(  )  ٣١,٦١٩,١٠١(  )  ١,٢٧٩,٠٦٥,٧٩٧(  )  ٥٦,٥٢٠٥٧,٤(  يطرح خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة
  ٣٦٦,٦٧٥١٠,٩٦٨,    ٣١,٢٣٨,٢٣١    ١٠,٨٨١,٢٠١,٥٣٦    ٥٦,٢٣٥,٥٩٩  املباشرة اإلئتمانيةصايف التسهيالت 
  غري املباشرة حسب درجة املخاطر: اإلئتمانيةتوزع التسهيالت 

          المؤسسات الصغيرة                        
    المجموع      والمتوسطة     شركات الكبرىال      األفراد            
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.            

  ١,٠٤٢,١٩٤,٩٥٦    ٩,٧٩٠,٥٠٠    ١,٠٣٢,٤٠٤,٤٥٦    -          عادية (مقبولة املخاطر) 
    ٤٣,٧٣٧,٢٢٩    ٣٨,٧٣٧,٢٢٩    ٥,٠٠٠,٠٠٠    -          تتطلب اهتمام خاص

    -      -      -      -      ديون غري عاملة دون املستوى العادي
    -      -      -      -          بتحصيلهامشكوك 

    ٤,٣٥٢,١٣٤    -      ٤,٣٥٢,١٣٤    -            رديئة
  )  ٩٣٧,٢٠٨(  )    ٦٣,٢٧٥(  )  ٨٧٣,٩٣٣(    -    يطرح خمصص تدين

    ١,٠٨٩,٣٤٧,١١١    ٤٨,٤٦٤,٤٥٤    ١,٠٤٠,٨٨٢,٦٥٧    -      اجملموع 

  ب اجلاري املدين مستحق يف حال جتاوز السقف املمنوح.يعترب كامل رصيد الدين مستحق يف حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ويعترب احلسا  *



 

 - ٣٧ -

 حيعترب كامل رصيد الدين مستحق يف حال استحقاق أحد األقساط أو الفوائد ويعترب احلساب اجلاري املدين مستحق يف حال جتاوز السقف املمنو   *
 ٢٠٠٩كانون األول   ٩تاريخ  ٤/م ن/ ب٥٩٧رار واملعدل لبعض أحكام الق ٢٠١٠نيسان  ١٤تاريخ  ٤/م ن/ب٦٥٠بناًء على أحكام القرار 

اية العام حجز    عام ملخاطر التمويل حيتسب كالتايل: إحتياطييتوجب على املصارف يف حال حتقيق أرباح يف 
 من إمجايل حمفظة الديون العادية املباشرة  % ١ 

 من إمجايل التسهيالت العادية غري املباشرة  % ٠,٥ 

 املنتجة (العادية واليت تتطلب اهتمام خاص) املباشرة املمنوحة بضمانة شخصية أوبدون  اإلئتمانيةالت إضافية من جزء التسهي  % ٠,٥
 ضمانة

  ) تاريخ٤/م ن/ب١٠٧٩القرار رقم (و  ٢٠١٢تشرين الثاين ١٣) تاريخ ٤/م ن/ب٩٠٢على أحكام قرار جملس النقد والتسليف رقم ( بناءً 
بلغ إمجايل  وقد ٢٠١٨ حزيران ٣٠للفرتة املنتهية يف العام ملخاطر التمويل  اإلحتياطيتكوين  عليقمت االستمرار بت ٢٠١٤كانون الثاين   ٢٩

العام ملخاطر  اإلحتياطياستكمال احتجاز وسيتم ألف لرية سورية  ٤٨,٨٦١مبلغ  ٢٠١٧كانون األول   ٣١العام ملخاطر التمويل لغاية  إحتياطي
  .ارات املعدلة لهوالقر  )٤/م ن/ب٩٠٢عند انتهاء العمل بالقرار (

  



 

 - ٣٨ -

  الرتكز حسب القطاع االقتصادي: )٢
  حسب القطاع االقتصادي: اإلئتمانيةز يف التعرضات يوضح اجلدول التايل الرتك

    (غير مدققة) ٢٠١٨ حزيران ٣٠كما في       
    المجموع      خدمات      أفراد      حكومي خارجي      زراعي      عقارات      تجارة      صناعة      مالي      
  ل.س.      ل.س      ل.س.      ل.س.    .  ل.س      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      
    ١٩,١٩٨,٠٣٣,٩٤٢    -      -      -      -      -      -      -    ١٩,١٩٨,٠٣٣,٩٤٢  بنوك مركزيةأرصدة لدى 

    ١,٤٩٢,٤١٩,٢٤٤    -      -      -      -      -      -      -      ١,٤٩٢,٤١٩,٢٤٤  أرصدة لدى مصارف
    ٨,٢٨٣,٠٠٠,٨٣٢    -      -      -      -      -      -      -      ٨,٢٨٣,٠٠٠,٨٣٢  ات لدى مصارفإيداع

    ٢١,٥١٠,٦٩٩,٨٣٥  ٥,٣٦١,٧٩٦,٢٠٣    ٧٢,٨٩٧,٠٩٦    -      -      ٥٥٣,٥٨٥,١٧٨    ٨,٢٥٨,٨١٤,٦٥٤    ٧,٢٦٣,٦٠٦,٧٠٤    -    املباشرة اإلئتمانيةالتسهيالت 
    ٥,٠٣٢,٧٥٨,٠٨٠    ٢١٦,٣٠٩,٣٥٢    -      ٢,٩٠٧,٤٠٢,٢٧٥    -      ٤٠٩,٥٣٣,٢٦٦    -      -      ١,٤٩٩,٥١٣,١٨٧  املوجودات املالية املتوفرة للبيع

    ١١٥,٨٥٩,٠٤٨    ٥,٥٦٤,٤١٩      ١٣٦,٣٩٠    ١٤,٤٦٨,٣٩٤    -      ٩,٦٣٥,٣٥٩    ١,١١٠,٦٨٢      ١٦٨,٣٥٩    ٨٤,٧٧٥,٤٤٥  املوجودات األخرى
    ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤    -      -      -      -      -      -      -     ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤    مصرف سورية املركزي وديعة جممدة لدى

    ٥٧,٠١١,٢٨٦,٤٤٥  ٥,٥٨٣,٦٦٩,٩٧٤    ٧٣,٠٣٣,٤٨٦    ٢,٩٢١,٨٧٠,٦٦٩    -      ٩٧٢,٧٥٣,٨٠٣    ٨,٢٥٩,٩٢٥,٣٣٦    ٧,٢٦٣,٧٧٥,٠٦٣    ٦,٢٥٨,١١٤٣٣١,٩    االمجايل

  
        ٧٢٠١كانون األول   ٣١      
    المجموع      خدمات      أفراد      حكومي خارجي      زراعي      عقارات      تجارة      صناعة      مالي      
  ل.س.      ل.س      ل.س.      ل.س.    .  ل.س      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ١٣,٠٩٣,٢٧٨,٩٥١    -      -      -      -      -      -      -    ١٣,٠٩٣,٢٧٨,٩٥١  أرصدة لدى بنوك مركزية 
    ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤    -      -      -      -      -      -      -      ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤  أرصدة لدى مصارف

    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    -      -      -      -      -      -      -      ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢  ايداعات لدى مصارف
    ١٠,٩٦٨,٦٧٥,٣٦٦  ٢,٠٢٥,٦٥٥,٨٤٨      ٥٦,٢٣٥,٥٩٩    -      -      ٧٩٤,٩٥١,٩٨٨    ٥,٥٢٩,٦٦٧,٢٣٣    ٢,٥٦٢,١٦٤,٦٩٨      -    املباشرة نيةاإلئتماالتسهيالت 

    ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢    ٢٢٢,١١٠,٦٧٩    -      ٢,١٥٠,٢٦١,٧٨٦    -      ٤٢٣,٨١٤,٤٢٩    -      -      ١,٧٣٤,١١٥,٤٧٨  املوجودات املالية املتوفرة للبيع
    ١٤٥,٣٠٢,٠٩٨    ٥,٥٦٦,٩٩٧      ١٥٤,٤٧٤    ١٠,٨٣٠,٧٤٤    -      ٩,٦٥٥,٩٧٨    ١,٣٢٤,١٦٥    -      ١١٧,٧٦٩,٧٤٠  املوجودات األخرى
    ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤   -      -      -      -      -      -      -     ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤  مصرف سورية املركزي وديعة جممدة لدى

    ٤١,٧٨٧,٣٤٠,٦٥٧  ٤٢,٢٥٣,٣٣٣,٥٢    ٥٦,٣٩٠,٠٧٣    ٢,١٦١,٠٩٢,٥٣٠    -      ١,٢٢٨,٤٢٢,٣٩٥    ٥,٥٣٠,٩٩١,٣٩٨    ٢,٥٦٢,١٦٤,٦٩٨  ٢٧,٩٩٤,٩٤٦,٠٣٩    

  



 

  - ٣٩ -

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

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

  اطر السوقأساليب ختفيف خم -
ة عن وكاالت التصنيف إن املراقبة الدورية املستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية واملتابعة اليومية ألخبار البنوك اليت يتعامل املصرف معها وخاصة الصادر 

افة إىل بذل العناية الالزمة يف جتنب كافة العاملية كفيلة بأن تبني قبل وقٍت كاٍف احتمالية خطٍر حمتمل احلدوث وبالتايل العمل على جتنبه. هذا باإلض
  جراءات.حمددة مسبقاً حبسب السياسات واإل أنواع الرتكزات سواء يف عمالت معينة أوبلداٍن معينة أو بنوٍك معينة وذلك وفقاً ملعايري وسقوف

  إدارة خماطر السوق -
ع املخاطر السوقية اليت قد تنجم عن عمليات املصرف سواء يف املوجودات خماطر السوق كيفية التعامل مع خمتلف أنوا  حتدد سياسات وإجراءات إدارة

املستمر من  أو يف املطلوبات وذلك عند تغري أسعار الفوائد الدائنة أو املدينة أو تغري أسعار الصرف مقابل العمالت األجنبية هذا إىل جانب التأكد
  ومن حتقيق نسبة كفاية رأس املال كما هي حمددة من قبل مصرف سورية املركزي.توفر نسبة سيولة مقبولة يف كافة العمالت يف كل األوقات 

  :مخاطر أسعار الفائدة )١(
ملخـاطر  تنجم خماطر أسـعار الفائـدة عـن احتمـال تـأثري التغـريات يف أسـعار الفائـدة علـى أربـاح املصـرف أو علـى قيمـة األدوات املاليـة، يتعـرض املصـرف

افـق أو لوجـود فجـوة يف مبـالغ املوجـودات واملطلوبـات حسـب اآلجـال الزمنيـة املتعـددة أو إعـادة مراجعـة أسـعار الفوائـد يف أسعار الفائدة نتيجة لعـدم تو 
  عن طريق مراجعة أسعار الفوائد على املوجودات واملطلوبات. دارة هذه املخاطرفرتة زمنية معينة ويقوم املصرف بإ

دارة املوجـودات واملطلوبـات بدراسـة خمـاطر أسـعار الفائـدة مـن ساسية أسعار الفائدة وتقوم جلنـة إحل اً دارة املوجودات واملطلوبات حدودتتضمن سياسة إ
ـــا الدوريــة ويـــتم دراســة الفجـــوات يف اســتحقاقات املوجـــودات واملطلوبـــات ومــدى تأثرهـــا بأســعار الفائـــدة الســائدة واملتوقعـــة ومق ارنتهـــا خــالل اجتماعا

  ذا لزم األمر.رتاتيجيات التحوط إليها وتطبيق اسباحلدود املوافق ع
دارة املخــاطر ويــتم مراقبــة فجــوات الفوائــد ار الفائــدة مــن خــالل اســرتاتيجيات إســعقــد حتــدث نتيجــة ارتفــاع او اخنفــاض أويــتم احلــد مــن أيــة آثــار ســلبية 

  بشكل مستمر ومقارنتها مع الفجوات املوافق عليها ضمن سياسات املصرف.
  

  :)%٢(التغير بسعر الفائدة  الفائدةالوصف الكمي لمخاطر أسعار 

  )%٢زيادة بسعر الفائدة (
        (غير مدققة) ٢٠١٨ حزيران ٣٠كما في           
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    %٧٥الملكية       (األرباح والخسائر)      التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
      ٩٦,٤٠٢,٥٨٨        ١٢٨,٥٣٦,٧٨٤        ٦,٤٢٦,٨٣٩,١٨٤      دوالر أمريكي  
  )  ٣,٢٢٤,٦٥٩(  )  ٤,٢٩٩,٥٤٦(  )  ٢١٤,٩٧٧,٢٩٢(      يورو 
     ٢١٢          ٢٨٣          ١٤,١٦٣      جنيه اسرتليين  

 )  ١٤١,٢٣٢,٨٨٩(  )  ١٨٨,٣١٠,٥١٨(  )  ٩,٤١٥,٥٢٥,٩٠٨(      لرية سورية  

      ٣٠٤          ٤٠٥          ٢٠,٢٤٤      فرنك سويسري  



 

  - ٤٠ -

    ٧٢٠١كانون األول   ٣١    
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    %٧٥الملكية       (األرباح والخسائر)      التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ٨٩,٠٦٣,٥٥٦       ١١٨,٧٥١,٤٠٨       ٥,٩٣٧,٥٧٠,٤٢١      دوالر أمريكي  
  )  ٢,٤٣٤,٦٩٤(  ) ٣,٢٤٦,٢٥٨(  ) ١٦٢,٣١٢,٩١٠(     يورو  
      ٦,٧٢٨         ٨,٩٧٠         ٤٤٨,٥١٤     يينجنيه اسرتل 
  )  ٧٧,٢١١,١٤٢(  )  ١٠٢,٩٤٨,١٩٠(  )  ٥,١٤٧,٤٠٩,٤٨٠(      لرية سورية  
      ٣٠٨        ٤١١         ٢٠,٥٤٩     فرنك سويسري  

 )%٢نقص بسعر الفائدة (

    (غير مدققة) ٢٠١٨ حزيران ٣٠كما في     
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    %٧٥الملكية       (األرباح والخسائر)      التراكمية      العملة    
    ل.س.        ل.س.        ل.س.          
  )  ٩٦,٤٠٢,٥٨٨(  )  ١٢٨,٥٣٦,٧٨٤(      ٦,٤٢٦,٨٣٩,١٨٤      دوالر أمريكي  
      ٣,٢٢٤,٦٥٩        ٤,٢٩٩,٥٤٦    )  ٢١٤,٩٧٧,٢٩٢(      يورو 
 )    ٢١٢(  )    ٢٨٣(        ١٤,١٦٣      جنيه اسرتليين  

   ١٤١,٢٣٢,٨٨٩        ١٨٨,٣١٠,٥١٨    )  ٩,٤١٥,٥٢٥,٩٠٨(      لرية سورية  

  )    ٣٠٤(  )    ٤٠٥(        ٢٠,٢٤٤      فرنك سويسري  
  

    ٧٢٠١كانون األول   ٣١    
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    %٧٥الملكية       (األرباح والخسائر)      التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
  )  ٨٩,٠٦٣,٥٥٦(  )  ١١٨,٧٥١,٤٠٨(     ٥,٩٣٧,٥٧٠,٤٢١      دوالر أمريكي  
      ٢,٤٣٤,٦٩٤    ٣,٢٤٦,٢٥٨  ) ١٦٢,٣١٢,٩١٠(     يورو  
  )    ٦,٧٢٨( )    ٨,٩٧٠(       ٤٤٨,٥١٤     جنيه اسرتليين 
      ٧٧,٢١١,١٤٢       ١٠٢,٩٤٨,١٩٠    )  ٥,١٤٧,٤٠٩,٤٨٠(      لرية سورية  
  )    ٣٠٨( )   ٤١١(       ٢٠,٥٤٩     فرنك سويسري  

  :سعار الصرفأ) مخاطر ٢(
  تتمثل خماطر العمالت بتغري قيمة األدوات املالية بسبب التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية.

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

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



 

  - ٤١ -

 ) في سعر الصرف%١٠زيادة (

    (غير مدققة) ٢٠١٨ حزيران ٣٠كما في     
  األثر على حقوق          األثر على األرباح          مركز            
    الملكية          والخسائر          القطع        العملة    
  ل.س.          ل.س.          ل.س.            
    ١,٢٤٢,٧٤٧,٥٩٤        ١,٢٤٤,٠٦٠,٧٨٦        ١٢,٤٤٠,٦٠٧,٨٥٥      دوالر أمريكي  
  )    ٥١٨,٧١٣(  )    ٦٩١,٦١٧(  )  ٦,٩١٦,١٧٤  (      يورو  
      ٤,٢٧٧          ٥,٧٠٣          ٥٧,٠٢٩      جنيه اسرتليين 
      ١,٥١٨          ٢,٠٢٤          ٢٠,٢٤٤      فرنك سويسري  
      ٢٥,٨٩٠          ٣٤,٥٢٠          ٣٤٥,١٩٦      درهم امارايت 
      ١,٠٥٤          ١,٤٠٦          ١٤,٠٥٥      دوالر كندي  
      ٤٦,٤٦٢          ٦١,٩٤٩        ٦١٩,٤٨٩      ال سعوديــــري  
    ١,٣٤٠,٤٢٥        ١,٧٨٧,٢٣٤        ١٧,٨٧٢,٣٣٥      ال قطريــري  
      ٤٣,٨١٩          ٥٨,٤٢٥          ٥٨٤,٢٤٩      دينار أردين  

  
  

    ٧٢٠١كانون األول   ٣١    
  األثر على حقوق          األثر على األرباح          مركز            
    الملكية          والخسائر          القطع        العملة    
  ل.س.          ل.س.          ل.س.            
    ١,٢٥٢,٥٤٣,٥٨٧        ١,٢٥٢,٠٥٣,٠١٤        ١٢,٥٢٠,٥٣٠,١٣٧      دوالر أمريكي  
        ١٥٢,٤٢٣          ٢٠٣,٢٣٠        ٢,٠٣٢,٣٠٤        يورو  
      ٣٦,٩٣٤          ٤٩,٢٤٦          ٤٩٢,٤٥٩      جنيه اسرتليين 
        ١,٥٤١          ٢,٠٥٥          ٢٠,٥٤٩      فرنك سويسري  
      ١٣,٩٤٩          ١٨,٥٩٩          ١٨٥,٩٨٩      درهم امارايت 
        ١,١١٢          ١,٤٨٣          ١٤,٨٢٥      دوالر كندي  
      ٤٦,٤١١          ٦١,٨٨٢          ٦١٨,٨١٦      ريـال سعودي  
    ١,٣٤٠,٢٦٥        ١,٧٨٧,٠٢٠        ١٧,٨٧٠,١٩٩      ريـال قطري  
      ٤٣,٧٨٧          ٥٨,٣٨٣          ٥٨٣,٨٣٠      دينار أردين  



 

  - ٤٢ -

  ) في سعر الصرف%١٠نقص (
    (غير مدققة) ٢٠١٨ حزيران ٣٠كما في     
  األثر على حقوق          األثر على األرباح          مركز            
    الملكية          والخسائر          القطع        العملة    
  ل.س.          ل.س.          ل.س.            
  )  ١,٢٤٢,٧٤٧,٥٩٤(  )  ١,٢٤٤,٠٦٠,٧٨٦(      ١٢,٤٤٠,٦٠٧,٨٥٥      دوالر أمريكي  
      ٥١٨,٧١٣          ٦٩١,٦١٧    )  ٦,٩١٦,١٧٤  (      يورو  
  )    ٤,٢٧٧(  )    ٥,٧٠٣(        ٥٧,٠٢٩      جنيه اسرتليين 
  )    ١,٥١٨(  )    ٢,٠٢٤(        ٢٠,٢٤٤      فرنك سويسري  
  )    ٢٥,٨٩٠(  )    ٣٤,٥٢٠(        ٣٤٥,١٩٦      درهم امارايت 
  )    ١,٠٥٤(  )    ١,٤٠٦(        ١٤,٠٥٥      دوالر كندي  
  )    ٤٦,٤٦٢(  )    ٦١,٩٤٩(        ٦١٩,٤٨٩      ريــــال سعودي  
  )  ١,٣٤٠,٤٢٥(  )  ١,٧٨٧,٢٣٤(      ١٧,٨٧٢,٣٣٥      ريــال قطري  
  )    ٤٣,٨١٩(  )    ٥٨,٤٢٥(        ٥٨٤,٢٤٩      دينار أردين  

  
  

    ٧٢٠١كانون األول   ٣١    
  األثر على حقوق          األثر على األرباح          مركز            
    الملكية          والخسائر          القطع        العملة    
  ل.س.          ل.س.          ل.س.            
  )  ١,٢٥٢,٥٤٣,٥٨٧(  )  ١,٢٥٢,٠٥٣,٠١٤(      ١٢,٥٢٠,٥٣٠,١٣٧      دوالر أمريكي  
  )    ١٥٢,٤٢٣(  )    ٢٠٣,٢٣٠(      ٢,٠٣٢,٣٠٤        يورو  
  )    ٣٦,٩٣٤(  )    ٤٩,٢٤٦(        ٤٩٢,٤٥٩      جنيه اسرتليين 
  )    ١,٥٤١(  )    ٢,٠٥٥(        ٢٠,٥٤٩      فرنك سويسري  
  )    ١٣,٩٤٩(  )    ١٨,٥٩٩(        ١٨٥,٩٨٩      درهم امارايت 
  )    ١,١١٢(  )    ١,٤٨٣(        ١٤,٨٢٥      دوالر كندي  
  )    ٤٦,٤١١(  )    ٦١,٨٨٢(        ٦١٨,٨١٦      ريـال سعودي  
  )  ١,٣٤٠,٢٦٥(  )  ١,٧٨٧,٠٢٠(      ١٧,٨٧٠,١٩٩      ريـال قطري  
  )    ٤٣,٧٨٧(  )    ٥٨,٣٨٣(        ٥٨٣,٨٣٠      دينار أردين  

  
 التحليل القطاعي  -٩٢

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

    األفرادحسابات  -



 

  - ٤٣ -

  حسابات املؤسسات  -
     اخلزينة  -
  :طاعات أعمال املصرفلي معلومات عن قفيما ي

    (غير مدققة) ٢٠١٨ حزيران ٣٠ المنتهية في أشهر  ستةال فترة    
    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ١,٠٩٣,٧٢٣,٦٥١    -      ٤٣٧,٥٠٠,٩٥٠    ٨٧٥,٠٩١,٦٢٨  )  ٢١٨,٨٦٨,٩٢٧(    إمجايل الدخل التشغيلي  
  )  ٣,٦٦٨,٢٤٦(    -      -    )  ٤,٤٣٩,١٤٢(    ٧٧٠,٨٩٦   اإلئتمانيةمصروف خمصص اخلسائر   

    ١,٠٩٠,٠٥٥,٤٠٥    -      ٤٣٧,٥٠٠,٩٥٠    ٨٧٠,٦٥٢,٤٨٦  )  ٢١٨,٠٩٨,٠٣١(    نتائج أعمال القطاع  
  )  ٦٥٥,١٢٨,٣٣١(  )  ٦٥٥,١٢٨,٣٣١(    -      -      -    مصاريف غري موزعة على القطاعات  
   ٤٣٤,٩٢٧,٠٧٤    -      -      -      -      بل الضرائببح قالر    

  )  ١٣٤,٢٣٣,١٨٢(    -      -      -      -      مصروف ضريبة الدخل   

    ٣٠٠,٦٩٣,٨٩٢    -      -      -      -      فترةصافي ربح ال  
  

    (غير مدققة) ٢٠١٨ حزيران ٣٠كما في     
    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      .س.ل      ل.س.      ل.س.          
   ٥٧,٧٨٦,١٩٦,٣١٠    -    ٣٢,٧١١,١٦٧,٩٧٩  ٢٥,٠٠١,٩٩٤,٨٤٥    ٧٣,٠٣٣,٤٨٦    موجودات القطاع  

    ٤,١١٧,٨٩٨,٢٥٧    ٤,١١٧,٨٩٨,٢٥٧    -      -      -    موجودات غري موزعة على القطاعات  

   ٤,٥٦٧٦١,٩٠٤,٠٩    ٤,١١٧,٨٩٨,٢٥٧  ٣٢,٧١١,١٦٧,٩٧٩  ٢٥,٠٠١,٩٩٤,٨٤٥    ٧٣,٠٣٣,٤٨٦    مجموع الموجودات  

    ٤٧,٩٤٧,٥٥٣,٠٨٩      -      ٤,٥٦٩,٥٦٩,١٦٩  ٢١,٢٤٤,٧٤٥,٠٥٥  ٢٢,١٣٣,٢٣٨,٨٦٥    مطلوبات القطاع  
    ١,٦٠١,١٢٨,٧٢٨    ١,٦٠١,١٢٨,٧٢٨    -      -      -    مطلوبات غري موزعة على القطاعات  

    ٤٩,٥٤٨,٦٨١,٨١٧    ١,٦٠١,١٢٨,٧٢٨    ٤,٥٦٩,٥٦٩,١٦٩  ٢١,٢٤٤,٧٤٥,٠٥٥  ٢٢,١٣٣,٢٣٨,٨٦٥    مجموع المطلوبات  
   ٤١٩,٠٧٨,٦٨٨    -      -      -      -      مصاريف رأسمالية  

    ٩٩,٩١١,٥٥٤    -      -      -      -      استهالكات وإطفاءات  
  

    (غير مدققة) ٧٢٠١حزيران  ٣٠المنتهية في  الستة أشهرفترة     
    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ٨٢٩,٣١١,١١٠    -      ١٧٠,٩٥٠,٤٦٤    ٨٠١,٣٦٦,٨٨٦  )  ١٤٣,٠٠٦,٢٤٠(    ايل الدخل التشغيليإمج  
  )  ٦٧,٥٤٧,٨٦٠(    -      -    )  ٦٨,٦٩٩,٠١٥(    ١,١٥١,١٥٥   اإلئتمانيةمصروف خمصص اخلسائر   

    ٧٦١,٧٦٣,٢٥٠    -      ١٧٠,٩٥٠,٤٦٤    ٧٣٢,٦٦٧,٨٧١  )  ١٤١,٨٥٥,٠٨٥(    نتائج أعمال القطاع  
  )  ٥٤٦,٩٩٦,٨٣٧(  )  ٥٤٦,٩٩٦,٨٣٧(    -      -      -    لى القطاعاتمصاريف غري موزعة ع  
   ٢١٤,٧٦٦,٤١٣    -      -      -      -      الربح قبل الضرائب   

  )  ٩١,٧٧٤,٥٤٣(    -      -      -      -      مصروف ضريبة الدخل   

    ١٢٢,٩٩١,٨٧٠    -      -      -      -      فترةصافي ربح ال  
  



 

  - ٤٤ -

    ٧٢٠١كانون األول   ٣١    
    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
   ٤١,٩٠٤,٧٦٩,٤٤٨    -    ٢٨,١١٢,٣٧٤,٨٢٩    ١٣,٧٣٦,٠٠٤,٥٤٦    ٥٦,٣٩٠,٠٧٣    موجودات القطاع  

    ٣,٩١٥,١٨٠,٧٤٥    ٣,٩١٥,١٨٠,٧٤٥    -      -      -    موجودات غري موزعة على القطاعات  
   ٤٥,٨١٩,٩٥٠,١٩٣    ٣,٩١٥,١٨٠,٧٤٥  ٢٨,١١٢,٣٧٤,٨٢٩    ٦,٠٠٤,٥٤٦١٣,٧٣    ٥٦,٣٩٠,٠٧٣    مجموع الموجودات  

    ٣٢,٣١٤,٤٧٧,٥٧٩    -    ٤,٢٨٥,٥٤٤,٧٠٣    ١١,٩٠٢,٥٥٤,٥٥٥    ١٦,١٢٦,٣٧٨,٣٢١    مطلوبات القطاع  
    ١,٣٣٦,٦٩٩,٠٩٣    ١,٣٣٦,٦٩٩,٠٩٣    -      -      -    مطلوبات غري موزعة على القطاعات  
    ٣٣,٦٥١,١٧٦,٦٧٢    ١,٣٣٦,٦٩٩,٠٩٣    ٣٤,٢٨٥,٥٤٤,٧٠    ٥٥٤,٥٥٥,١١,٩٠٢    ١٦,١٢٦,٣٧٨,٣٢١    مجموع المطلوبات  
   ٩٥,٣٩٢,٢٦٢    -      -      -      -      مصاريف رأسمالية  

    ١٤٩,٢٧٤,٩٧٧    -      -      -      -      استهالكات وإطفاءات  

  

  التوزيع اجلغرايف:. معلومات ب
  ارج. لديه فروع أو مسامهات يف اخل ميارس املصرف نشاطه بشكل رئيسي يف القطر وال يوجد

  :املصرفالتوزيع اجلغرايف ألعمال  اإليضاحميثل هذا 
    (غير مدققة) ٢٠١٨ حزيران ٣٠كما في     
    المجموع      سوريةخارج       سوريةداخل     
    ل.س.      ل.س.      ل.س.    

    ١,٠٩٣,٧٢٣,٦٥١    ٢١٧,٨٤٤,١٥٨    ٨٧٥,٨٧٩,٤٩٣    إمجايل الدخل التشغيلي
    ٦١,٩٠٤,٠٩٤,٥٦٧    ١٣,٦٩٣,٢٠٧,٣٨٣    ٤٨,٢١٠,٨٨٧,١٨٤    جمموع املوجودات

    ٤١٩,٠٧٨,٦٨٨   -      ٤١٩,٠٧٨,٦٨٨    املصروفات الرأمسالية
 

    (غير مدققة) ٢٠١٧ حزيران ٣٠    
    المجموع      خارج سورية      داخل سورية    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.    

    ٨٢٩,٣١١,١١٠      ١٧٨,٠٩٥,٢٦٠    ٦٥١,٢١٥,٨٥٠    إمجايل الدخل التشغيلي
    ٣٨,٢٢١,٩٥٥,٥٥٧      ١٥,٢٥٤,٤٨٦,٨٥٨    ٢٢,٩٦٧,٤٦٨,٦٩٩    جمموع املوجودات

    ٢٧,٣٩٤,٥٤٠      -      ٢٧,٣٩٤,٥٤٠    املصروفات الرأمسالية



 

  - ٤٥ -

  إدارة رأس المال  -٣٠

س املال من خالل النسب الصادرة أنشطته املختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية ر أس مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت تالزم أحيافظ املصرف على ر 
  الدولية واليت يتم تبنيها من خالل مصرف سورية املركزي.  مبوجب مقررات بازل
  حسب تعليمات مصرف سورية املركزي  %٨س املال والبالغة أدىن ملتطلبات كفاية ر حملافظة على معدالت تفوق احلد األيلتزم املصرف با

  س املال التنظيمي كمؤشر لتلك الرتكزات.أيت تستخدم ر وال اإلئتمانيةحسب جلنة بازل الدولية)،كما يراعي كافة النسب املتعلقة بالرتكزات  %٨(
دف أيدير املصرف هيكلية ر  س ماله وجيري تعديالت عليه يف ضوء التغريات اليت تطرأ على الظروف االقتصادية ووصف املخاطر يف أنشطته، و

ح نقدية أو تدوير أرباحه أو رمسلتها ويراعي املصرف لدى قد يقرر املصرف توزيع أربا  وحني حتقيق أرباح احملافظة أو التعديل على هيكل رأس املال
ذا اخلصوص.    :)سورية لرية ألف ألقرب( يتضمن هذا البند ما يلياختاذه قرار بتوزيع األرباح تعليمات السلطات الرقابية 

    كانون األول  ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في         
    ٧٢٠١         (غير مدققة) ٨٢٠١        
    ألف ل.س.           ألف ل.س.        

      ٢,٥٠٠,٠٠٠        ٢,٥٠٠,٠٠٠    رأس املال املكتتب به واملدفوع 
        ٣٠٦,٢٦٢          ٣٠٦,٢٦٢    القانوين اإلحتياطي
        ٣٠٦,٢٦٢          ٣٠٦,٢٦٢    اخلاض اإلحتياطي

        ١٧٩,٤٥٠        ١٧٩,٤٥٠     مرتاكمة حمققةأرباح 
      ٨,٨٩٠,٩٥٥        ٨,٨٩٠,٩٥٥    أرباح مرتاكمة غري حمققة *

  )    ٦٣,٠١٦  (  )    ١٧٧,٠٧١(  ملوجودات مالية متوفرة للبيعر غري حمققة خسائ
  )    ٤,١٧٩  (  )    ٤,٣٤٠  (  صايف املوجودات الثابتة غري ملموسة

      ١٢,١١٥,٧٣٤        ١٢,٠٠١,٥١٨    صافي األموال الخاصة األساسية
  بنود رأس املال املساعد:

        ٨٦١,٤٨          ٤٨,٨٦١    العام ملخاطر التمويل اإلحتياطي
        ٤٨,٨٦١          ٤٨,٨٦١     األموال الخاصة المساعدة

      ١٢,١٦٤,٥٩٥        ١٢,٠٥٠,٣٧٩    صافي األموال الخاصة (رأس المال التنظيمي)
      ٢١,٢١٠,٥٢٠        ٣٢,١٩٥,٩٥١    جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر 

        ٥٩٥,٢٥٦          ٣١٤,٥٠٣    حسابات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر
  )    ١٠٣,٦٤٥  (  )    ١٩٠,٤٨٣  (  خماطر السوق

      ١,٠٩٩,١٧٣        ١,٣٣٩,١١٦    املخاطر التشغيلية
      ٢٢,٨٠١,٣٠٤        ٣٣,٦٥٩,٠٨٧     مجموع الموجودات وااللتزامات خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر

      %٥٣,٣٥          %٣٥,٨٠      نسبة كفاية رأس املال (%)
      %٥٣,١٤          %٣٥,٦٦      رأس املال األساسي (%)كفاية نسبة  

      %٩٩,٥٦          %٩٧,١٤      نسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل احلقوق امللكية
مع مرعاة  %٨تقل نسبة كفاية رأس املال عن جيب أال  ٢٠٠٧كانون الثاين   ٢٤تاريخ  ٤/م ن/ ب  ٢٥٣بناًء على قرار جملس النقد والتسليف رقم 

  س املال التنظيمي كمؤشر هلا.واليت تستخدم رأ اإلئتمانيةالنسب املتعلقة بالرتكزات 



 

  - ٤٦ -

  
  تزامات محتملةلارتباطات و ا  -١٣

 يتكون هذا البند ممايلي:

  ارتباطات والتزامات ائتمانية (قيمة امسية): -
    كانون األول  ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في         
    ٧٢٠١          (غير مدققة) ٨٢٠١        
  ل.س.          ل.س.        

  إرتباطات والتزامات إئتمانية
  الت زبائن:كفا
      ٥٨,٩٩٧,٢٠٠        ١١٣,٤٢٠,٠٠٠    تأمينات أولية  
      ٦٠٦,٥٩٧,٤٥٧        ٤٥٢,٩٧٥,٠٠٥    حسن تنفيذ  
      ٣٤٦,٦٧٠,١٦١        ١٤٩,٠٦١,٦٧١    أخرى  
      ١,٠١٢,٢٦٤,٨١٨        ٧١٥,٤٥٦,٦٧٦      

      ٦,٠٩٦,٦٦٥,٦٤٧        ٥,٩١٣,٣٣٢,٦٨٩    كفاالت بنوك
      ٧٨,٠١٩,٥٠٠        -      اعتمادات مستندية لالسترياد

      ٢,٥٤٧,٣٥٢,٠٤٩        ٣,٤١٧,٥٤٠,٢٠٦    سقوف تسهيالت ائتمانية غري مستعملة

      ٩,٧٣٤,٣٠٢,٠١٤        ١٠,٠٤٦,٣٢٩,٥٧١      
  التزامات تعاقدية:

  عقود إجيار تشغيلية:
      ٥٧,٨٧٥,٠٠٠        ٢٨,٢١١,٥٤٦    تستحق خالل سنة  
      ١٠٣,٨٤١,٦٦٦        ٢٩٠,٤٧٤,٢٤٢    ٢٠٢٨تستحق أكثر من سنة ولغاية عام   

      ١٦١,٧١٦,٦٦٦        ٣١٨,٦٨٥,٧٨٨      

  

  .٢٠٢٨متثل هذه االلتزامات التعاقدية بدالت عقود إجيار لفروع املصرف متتد لغاية عام 


