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  بنك الشرق
   شركة مساهمة مغفلة عامة سورية

  المرحلية الموجزة المالية المعلوماتإيضاحات حول 
  (غير مدققة) ٩٢٠١ حزيران ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

    
  
  معلومات عامة  -١

  مـــن قبـــل البنـــك اللبنـــاين الفرنســـي ش.م.ل. مت تأســـيس املصـــرف يف %٤٩بنـــك الشـــرق (املصـــرف) هـــو شـــركة مســـامهة عامـــة ســـورية مملوكـــة بنســـبة 
  ســــجل املصــــرف يف الســــجل التجــــاري حتــــت ٢٠٠١لعــــام  ٢٨/م.و. ومبوجــــب قــــانون املصــــارف رقــــم ٢٦مبوجــــب القــــرار رقــــم  ٢٠٠٨نيســــان  ١٠

  بوصفه مصرفاً خاصاً. ١٩ويف سجل املصارف حتت الرقم ، ٢٠٠٨كانون األول ٢٢يخ بتار  ١٥٦١٦الرقم 

للســهم لــرية ســورية  ١,٠٠٠ســهم بقيمــة امسيــة ٢,٥٠٠,٠٠٠مــوزع علــى لــرية ســورية  ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠وقــد تأســس املصــرف بــرأس مــال مقــداره 
مسيـة لسـهم بنـك الشـرق لتصـبح مائـة لـرية سـورية ة علـى تعـديل القيمـة االلية السورياألوراق واألسواق املا وافقت هيئة ٢٠١٢أيلول  ٤بتاريخ . الواحد

، عقـدت اهليئـة العامـة غـري العاديـة والـيت تقـوم مقـام اهليئـة العامـة العاديـة للمصـرف وقـررت زيـادة رأس مـال ٢٠١٨نيسـان  ٣٠تـاريخ وبللسهم الواحد 
وبـــــذلك يكـــــون العـــــدد اإلمجـــــايل ألســـــهم البنـــــك ســـــهم  ٢,٥٠٠,٠٠٠لـــــرية ســـــورية مـــــوزع علـــــى  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠وقـــــدره  إمجـــــايلمببلـــــغ  املصـــــرف

    .لرية سورية للسهم الواحد ١٠٠ية سهم بقيمة امس ٢٧,٥٠٠,٠٠٠

  سورية.-اختذ املصرف مركزاً رئيساً له يف دمشق

صـاحلية جـادة عقـار  الشـعالن تنظـيم عرنـوس -أنشـطة وخـدمات مصـرفية مـن خـالل مقـر إدارتـه الرئيسـي الكـائن يف دمشـقيقوم املصرف بتقدمي عدة 
والالذقيـة ، محـص، ) وحلـب، والغسـايناحلريقـة، املـالكي، املنتشـرة داخـل اجلمهوريـة العربيـة السـورية يف دمشـق (الشـعالن وفروعه الثمانيـة ١٠/ ٢٣٣٥
يف فرع محـص بعـد احلصـول علـى مت إيقاف العمل ، إضافة إىل مكتبه الكائن يف مرفأ الالذقية. مع اإلشارة إىل أنه ويف ظل الظروف الراهنة، وطرطوس

  .٢٠١٢آب  ٣٠) تاريخ ٣١٥٣/١٦موافقة مصرف سورية املركزي رقم (

  .٢٠١٠ كانون األول  ١٩وراق املالية بتاريخ مت إدراج أسهم املصرف يف سوق األ

 ٢٠١٩ حزيـران ٣٠املنتهيـة يف  لسـتة أشـهرا لفـرتةاملاليـة املرحليـة املـوجزة  البياناتعلى واملدير العام  دارةوافق رئيس جملس اإل ٢٠١٩آب  ١٩بتاريخ 
  وذلــــك بنــــاًء علـــى اقــــرتاح جلنــــة التــــدقيق بتــــاريخ  ٢٠١٩حزيــــران  ٣٠وجـــب التفــــويض املمنــــوح مــــن جملـــس اإلدارة يف اجللســــة الــــيت انعقــــدت بتـــاريخ مب

  .٢٠١٩حزيران  ٢٩
 

  تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    -٢

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

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

، واليت تفرض على ""تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ألول مرة١ ، بتطبيق متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم٢٠١٩يف عام  املصرف قام
  ايل افتتاحي معّد وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية يف تاريخ التحول إىل هذه املعايري.املنشأة أن حتّضر وتعرض بيان مركز م
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  يانات املالية للمصرف:بكان للمعايري الدولية للتقارير املالية املذكورة أدناه، تأثري هام على ال

  المالية" دوات"األ ٩تقارير المالية رقم للي المعيار الدول  .١-٢

  متطلبات جديدة خبصوص: ٩ار الدويل للتقارير املالية رقم يقدم املعي

  تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية  -أ

  تدين قيمة املوجودات املالية، و  -ب

  سياسة التحوط العامة.  -ج

  تصنيف وقياس املوجودات واملطلوبات املالية:  أ)

قام بتقييم أسس تصنيف وقياس املوجودات والذي  ٩ر املالية رقم ، طبق املصرف املعيار الدويل للتقاري٢٠١٩كانون الثاين   ١بتاريخ 
  .٢٠١٨كانون الثاين   ١واملطلوبات املالية القائمة بتاريخ 

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

ا ضمن منوذج أعمال يتم حتقيق هدفه من خالل حتصيل التدفقات  أدوات تقاس بالقيمة املطفأة - الدين اليت يتم االحتفاظ 
ايل يف تواريخ حمددة، تدفقات نقدية تعَد فقط دفعات من املبلغ املصل النقدية التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية لأل

  ي القائم.صلي والفائدة على املبلغ األصلاأل

ا ضمن منوذج  أدوات)، FVTOCI( اآلخرتقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  - الدين اليت يتم االحتفاظ 
عن الشروط التعاقدية  املالية، وينشأ صوللتعاقدية وبيع األأعمال يتم حتقيق هدفه من خالل حتصيل التدفقات النقدية ا

  ي القائم.صلي والفائدة على املبلغ األصلاملايل، يف تواريخ حمددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من املبلغ األصل لأل

  ).FVTPLبالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة ( خرىاألالدين وحقوق امللكية  أدواتكافة   قياسيتم  -
  مايل.صل قوم باختيارات ال رجوع عنها، عند اإلثبات / االعرتاف األويل أليميكن للمصرف أن  -

التغريات الالحقة يف القيمة العادلة  اآلخرعرض ضمن الدخل الشامل ي تار، بشكل الرجوع عنه أنخيميكن للمصرف أن  -
ا للمتاجرة أو ال أدواتلالستثمارات يف  ا من قبل الشاري يف عملية اندماج  حقوق ملكية غري حمتفظ  متثل معرتف 

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

، إذا كان خراآلدين ينطبق عليها شروط القياس بالقيمة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  أدواتاخلسائر، 
  هذا اخليار يزيل أو يقلص بشكل جوهري عدم التماثل احملاسيب.

، فإنه يعاد تصنيف األرباح أو اآلخردين مقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  أدواتعندما يتم إلغاء إثبات  -
ا سابقًا ضمن الدخل الشامل   األرباح أو اخلسائر على أنه تعديل ، من حقوق امللكية إىلاآلخراخلسائر اجملمعة، املعرتف 

، اآلخرحقوق ملكية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  أدواتإعادة تصنيف. أما يف حال مت إلغاء تثبيت 
ا سابقاً ضمن الدخل الشامل  رباحيتم حتويل األ   املدورة. رباح، إىل األاآلخرأو اخلسائر اجملمعة املعرتف 
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القيمة أو  الدين املقاسة بالقيمة املطفأة دواتألتخصيص مؤونة مقابل اخلسائر االئتمانية املتوقعة بالنسبة لقوم املصرف بي -
  (راجع الفقرة ب أدناه) اآلخرالعادلة من خالل الدخل الشامل 

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

  وجودات املالية:تدين قيمة امل  ب)
بنموذج "اخلسارة االئتمانية  ٣٩منوذج "اخلسارة املتكبدة" ضمن معيار احملاسبة الدويل رقم  ٩يستبدل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

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

  يعد من الضروري انتظار حدث من أجل االعرتاف باخلسائر االئتمانية.
الدين املقاسة بالقيمة  أدواتيع املوجودات املالية اليت يتم قياسها بالكلفة املطفأة (تشمل ينطبق منوذج اخنفاض القيمة اجلديد على مج

  ). كما ينطبق هذا النموذج على بعض التزامات الدين وعقود الضمان املايل.اآلخرالعادلة من خالل الدخل الشامل 
  دى املراحل الثالث كما يلي:عتمد املصرف لقياس تدين قيمة املوجودات املالية على تصنيفها ضمن إحي

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

  التدين.

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

املايل. يتم احتساب الفوائد على القيمة الدفرتية صل ع األحداث احملتملة الوقوع على مدى حياة األأن تنتج عن مجي
  قبل خسائر التدين.

املالية ذات داللة موضوعية على تدين قيمتها بنهاية الفرتة  دوات: خسارة ائتمانية متوقعة على مدى احلياة. تتضمن األالمرحلة الثالثة
  املايل.صل خلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى حياة األاملالية. يتم احتساب ا

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

  سياسة التحوط:  ج)
املخاطر. ال  إدارة، قواعد حماسبية جديدة للتحوط واليت توازن سياسة التحوط مع سياسة ٩رقم يتضمن املعيار الدويل للتقارير املالية 

ذا  IASB سياسة التحوط الكلي، حيث أن الـ ٩يغطي املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  بصدد العمل على مشروع مستقل 
  اخلصوص.

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

  .٩الدويل للتقارير املالية رقم 
  .ي أثر على البيانات املالية للمصرفاملتطلبات اجلديدة أ هذهمل يكن لتطبيق 
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  االنتقال:  د)

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

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

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

  املايل.صل منوذج األعمال الذي حيتفظ باألحتديد  

  ا للمتاجرة ضمن املوجودات املالية بالقيمة العادلة  االستثمارات بأدوات حقوق ملكية غري حمتفظ بعضتصنيف
  ).FVTOCIمن خالل الدخل الشامل اآلخر (

 ن املخاطر االئتمانية لألصل أألداة الدين خطر ائتماين متدين، اعترب املصرف  التطبيق األويل، ويف حال كان بتاريخ
 املايل، مل تزداد بشكل كبري من تاريخ االعرتاف األويل باألصل.
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  أثر التغيرات بالتصنيف والقياس
  .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             ٣٩سبة الدولي رقم معيار المحا    
    ٢٠١٨كانون الثاني   ١كما في       القياس      ٢٠١٧كانون األول   ٣١كما في     
         الخسائر                       
    القيمة      التصنيف      المجموع      االئتمانية المتوقعة      إعادة تصنيف      القيمة      التصنيف    

  الموجودات  
  ١٤,٥٨٩,٠٢٥,٨١٨    التكلفة املطفأة    )  ١٩٧,٣٨٨(  )  ١٩٧,٣٨٨(    -      ١٤,٥٨٩,٢٢٣,٢٠٦    التكلفة املطفأة مصرف سورية املركزيلدى  رصدةنقد وأ

    ٤,٠٤٩,٧٠٤,٣١٠    التكلفة املطفأة    )  ٨٥٦,٧٤٤(  )  ٨٥٦,٧٤٤(    -      ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤    التكلفة املطفأة  أرصدة لدى مصارف
    ٧,٥٥١,٢٨٩,٢٦٩    التكلفة املطفأة    )  ٦٩,٤١٦,٠٨٣(  )  ٦٩,٤١٦,٠٨٣(    -      ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    طفأةالتكلفة امل  إيداعات لدى مصارف

    ١١,١١٤,٢١٠,٢٥٠    التكلفة املطفأة      ١٤٥,٥٣٤,٨٨٤    ١٤٥,٥٣٤,٨٨٤    -      ١٠,٩٦٨,٦٧٥,٣٦٦    التكلفة املطفأة  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
    ٥٣٠,٤٠٣,٨٨٧    التكلفة املطفأة    )  ١,٠٤٣,٤٥٣(  )  ١,٠٤٣,٤٥٣(    -      ٥٣١,٤٤٧,٣٤٠    التكلفة املطفأة  موجودات أخرى

    ١,٣٦٢,٠٥٥,١١٨    التكلفة املطفأة    )  ١٦,٤٦٠,٣٤٦(  )  ١٦,٤٦٠,٣٤٦(    -      ١,٣٧٨,٥١٥,٤٦٤    التكلفة املطفأة  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
  المطلوبات  

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

  التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية 
 )  ٩,٠١١,٧٠١(    القيمة العادلة      ٥٤,٠٠٤,٤٦٩    ٥٤,٠٠٤,٤٦٩    -    )  ٦٣,٠١٦,١٧٠(  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
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، مقارنة مع ٩الية رقم تدين يف القيمة احملتسب وفق متطلبات منوذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة للمعيار الدويل للتقارير املإن األثر على خمصص ال
  لرية سورية موزعة كما يلي: ٢٦٤,٦٤٧,٥٤٦هو  ٢٠١٨كانون الثاين   ١كما يف   ٣٩الدويل رقم احملاسبة معيار متطلبات 

    ليرة سورية      
      ١٩٧,٣٨٨ صرف املركزيامللدى  نقد وأرصدة

      ٨٥٦,٧٤٤  أرصدة لدى مصارف
    ٦٩,٤١٦,٠٨٣  إيداعات لدى مصارف

    ١١٩,١١٢,٦٦٢  خمصص تدين تسهيالت ائتمانية مباشرة
    ١,٠٤٣,٤٥٣  موجودات أخرى

    ١٦,٤٦٠,٣٤٦  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
    ٣,٥٥٦,٤٠١  خمصصات متنوعة

    ٥٤,٠٠٤,٤٦٩  لموجودات املالية من خالل الدخل الشامل اآلخرالتغري املرتاكم يف القيمة العادلة ل

    ٢٦٤,٦٤٧,٥٤٦    

  هو كما مبني أدناه: ٩تقارير املالية رقم للاملتوقع لتطبيق املعيار الدويل إن األثر 

    ليرة سورية      
      ٢٦٤,٦٤٧,٥٤٦    إمجايل خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  
  )  ٢٦٤,٦٤٧,٥٤٦(  التدين احملتسبة على اخلسارة اجلماعيةاملبالغ احملولة من خمصصات خسائر   

      -    
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  هو كالتايل: ٢٠١٨كانون األول   ٣١البيانات املالية املنشورة كما يف  إن األثر على
    ٢٠١٨ األولكانون   ٣١كما في           
    بعد التعديل          التعديالت          قبل التعديل          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  تاملوجودا
  ٢٣,٣٦٦,٨٤٦,٧٩١    )  ١٦,٦٢٨,٠٧٦(      ٢٣,٣٨٣,٤٧٤,٨٦٧    نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

    ٢,٢١٠,٨٥٨,٧٨١    )    ٥١٤,٥٩٦(      ٢,٢١١,٣٧٣,٣٧٧    أرصدة لدى املصارف
  ٨,٢٤٦,٦٥٢,٦٦٨    )  ٥٠,١٥٢,٤٠٨(      ٨,٢٩٦,٨٠٥,٠٧٦    ات لدى املصارفإيداع

  ٢٣,٣٢٤,٣٩١,٨٤٢        ٥١,٠٠٩,٢٩٥        ٢٣,٢٧٣,٣٨٢,٥٤٧    صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
  ٥٤٤,٣٠٢,٨٦٤    )    ٩٦٥,٧٩٤(      ٥٤٥,٢٦٨,٦٥٨    أخرىموجودات 

    ١,٣٨٧,٠٥٥,١١٨    )  ١٦,٤٦٠,٣٤٦(      ١,٤٠٣,٥١٥,٤٦٤    وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  املطلوبات

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

  لكيةحقوق امل

   املالية املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات التغري
   )  ١٤٠,٦٠٠,٤٣٤(      ٣٤,٧٤٨,٤١٧   )  ١٧٥,٣٤٨,٨٥١(  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة  

    -      )  ٤٨,٨٦٠,٧٦٨(      ٤٨,٨٦٠,٧٦٨    احتياطي عام ملخاطر التمويل
    ٣٢٤,٠٧٠,٥٦٢    )  ٢٦,٨٦٢,٦٨٨(      ٣٥٠,٩٣٣,٢٥٠    رباح مدورة حمققةأ

 الدخلبيان 
    ٢٠١٨ األولكانون   ٣١في  للسنة المنتهية          
    بعد التعديل          التعديالت          قبل التعديل          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  )  ١٤٦,١٠٧,٨٧٤(  )  ٧٥,٧٢٣,٤٥٩( )  ٧٠,٣٨٤,٤١٥(  خمصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة
  

    ٨٢٠١يران حز  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في           
    بعد التعديل          التعديالت          قبل التعديل          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  )  ١٥٢,٤٠٢,٧٦٩(  )  ١٤٨,٧٣٤,٥٢٣( )  ٣,٦٦٨,٢٤٦(  خمصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة

  "اإليراد من العقود مع العمالء ١٥ر الدولي للتقارير المالية االمعي  .٢-٢
) والساري ٢٠١٦) اإليراد من العقود مع العمالء (املعدل يف نيسان ١٥احلالية بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية ( قام املصرف يف السنة

  ، منوذجاً من مخس خطوات لالعرتاف باإليراد.١٥. أدخل املعيار الدويل رقم ٢٠١٨كانون الثاين   ١بعد أو  املفعول للفرتات اليت تبدأ يف
 ، مل يكن له أي أثر على البيانات املالية للمصرف.١٥ق املعيار الدويل للتقارير املالية أن تطبي املصرفقدر 
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 "عقود اإليجار" ١٦المعيار الدولي للتقارير المالية   .٣-٢
ات املالية للمؤجر منوذجًا شامًال لتحديد عقود اإلجيار واملعاجلة احملاسبية هلذه العقود يف البيان ١٦يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية 

ساري املفعول للفرتات والتفسريات املتعلقة به، وأصبح  ١٧لدويل مكان معيار احملاسبة ا ١٦الدويل للتقارير املالية  املعيارواملستأجر. حل 
  .٢٠١٩كانون الثاين   ١بعد أو  املالية اليت تبدأ يف

  جعي معًدل، وبالتايل لن تقوم بتعديل بيانات املقارنة للفرتة قبل تاريخ التطبيق.بأثر ر  ١٦ينوي املصرف تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية 
  .١٧، تغيريات جوهرية على املعاجلة احملاسبية يف قيود املؤجر مقارنة باملعيار الدويل للمحاسبة رقم ١٦مل يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية 

  أثر التعريف الجديد لعقود اإليجار:

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

  . ٢٠١٩كانون الثاين   ١املعَدلة قبل أو  ر املعقودةالعمل به لعقود اإلجيا

بني عقود اإلجيار وعقود  ١٦مييز املعيار الدويل للتقارير املالية  إن التغريات يف تعريف عقود اإلجيار، ترتبط بشكل رئيسي مببدأ السيطرة.
  املستأجر إذا كان للمستأجر: ة بيدسيطرة املستأجر. تكون السيطر احملدد خاضع لصل اخلدمات وفق ما إذا كان استخدام األ

 احملدد.صل احلق باحلصول على مجيع املنافع االقتصادية الناشئة عن استخدام األ -
 احملدد.صل االستخدام املباشر لألباحلق  -

تعَدل أو  ، على مجيع عقود اإلجيار اليت ستنشأ١٦سيقوم املصرف بتطبيق تعريف عقود اإلجيار حسب املعيار الدويل للتقارير املالية 
  مؤجراً).أو  جراً املصرف مستأ (سواء كان ٢٠١٩ كانون الثاين  ١ابتداًء من 

، قام املصرف بدراسة مفصلة. أظهرت هذه الدراسة، أن التعريف اجلديد لعقود اإلجيار لن يغري ١٦حتضريًا لتطبيق املعيار الدويل رقم 
  ار.عقود اإلجي فبشكل جذري نطاق العقود اليت ينطبق عليها تعري

  أثر السياسات المحاسبية للمستأجر

  اإليجارات التشغيلية
، ١٧املصنفة سابقاً كتشغيلية وفقاً ملعيار احملاسبة الدويل رقم  ، املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار١٦سيغري املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
  واليت كانت تظهر كبنود خارج امليزانية.

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

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

 وذلك يف بيان التدفقات النقدية املوحد املرحلي املوجز.

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



 

 - ١٧ -

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

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

  .١٦املالية رقم 

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

    ٢٣٩,٦٤٦,٧٠٧        ٢٦٦,٤٨٣,٠٧١    ٢٠١٩كانون الثاين   ١رصيد 
  )  ٢٥,٥٠٠,٠٠٠(      -      إطفاء رصيد مصاريف إجيار مدفوعة مقدماً كما يف أول الفرتة

    -      )  ١٧,٠٤٣,٠٥٠(  مصروف االستهالك
    ٥,٠٩١,٦٢٢        -      ف الفوائدمصرو 

    ٢١٩,٢٣٨,٣٢٩        ٢٤٩,٤٤٠,٠٢١    ٢٠١٩ حزيران  ٣٠رصيد 
  

  السياسات المحاسبية  -٣

  إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية

يـــة ووفقـــاً للقـــوانني املصـــرفية الســـورية النافـــذة املتعلـــق بالتقـــارير املاليـــة املرحل ٣٤مت إعـــداد املعلومـــات املاليـــة املـــوجزة املرفقـــة وفقـــاً ملعيـــار احملاســـبة الـــدويل رقـــم 
  وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف

السـتة لفـرتة  صـرفكمـا أن نتـائج أعمـال امل  ،اإليضـاحات املطلوبـة للبيانـات املاليـة السـنويةو  كافـة املعلومـاتإن املعلومات املالية املرحلية املـوجزة ال تتضـمن  
  .٢٠١٩كانون األول   ٣١(غري مدققة) ال متثل بالضرورة مؤشراً على النتائج املتوقعة للسنة املنتهية يف  ٢٠١٩ حزيران ٣٠ املنتهية يف أشهر

اليت يتم تقييمها على املالية  دواتومشتقات األاملوجودات املالية  بعض ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء وفقاً  املرحلية املوجزة مت إعداد املعلومات املالية
  . املرحلية املوجزة بتاريخ املعلومات املالية قيمة العادلةال أساس

 مبوجــب ترتيــب تقريبـــي تبعــاً  املرحليــة املــوجزة مت تصــنيف احلســـابات يف املوجــودات واملطلـــوبات حســب طبيعـــة كــل منهــا وجـــرى تبويبهــا يف املعلومــات املاليــة
  لسيولتها النسبية.

  ، وعملة االقتصاد.املرحلية املوجزة باللرية السورية (ل.س.)، عملـة إعداد املعلومات املاليـة املرحلية املوجزةتظهر املعلومات املالية 
  احملاسبية املطبقة هي مذكورة أدناه.  إن أهم السياسات

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

 ،الصرف احملددة من قبل املصرف املركزي سعارسابات خارج امليزانية بالعمالت األجنبية إىل اللرية السورية وفقاً ألاحلأرصدة املوجودات واملطلوبات و 
  لرية سورية للدوالر األمريكي  ٤٣٦(مقابل  ٢٠١٩ حزيران ٣٠لرية سورية لليورو كما يف  ٤٩٥,٨ لرية سورية للدوالر األمريكي و ٤٣٦

  ). يتم قيد فروقات القطع يف بيان الدخل.٢٠١٨كانون األول   ٣١لرية سورية لليورو كما يف  ٤٩٨,٢٤و
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 اللرية إن التدفق النقدي بالعمالت األجنبية الناتج أو املستعمل يف خمتلف النشاطات كما هو ظاهر يف بيان التدفقات النقدية، جرى حتويله إىل
وذلك باسـتثناء رصيد النقد وما يوازي النقد يف بداية الفرتة الذي جرى حتويله على  ٢٠١٩ حزيران ٣٠السورية على أساس سعر الصرف يف 
  ٠أساس سعر الصرف بنهاية الفرتة السابقة

  .يمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلةاملوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت األجنبية والظاهرة بالقيتم حتويل 
  التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية غري النقدية (مثل األسهم) كجزء من التغري يف القيمة العادلة. فروقاتيتم تسجيل 

  املالية دواتاأل  -ب
 .صبح املصرف طرًفا يف األحكام التعاقدية لألداةيعندما املايل للمصرف  بيان الوضعيُعرتف باملوجودات واملطلوبات املالية يف 

ا  بالقيمة العادلة. كما ُتضـاف تكـاليف املعـامالت املتعلقـة مباشـرة باقتنـاء أو إصـدار املوجـودات  مبدئياً تُقاس املوجودات واملطلوبات املالية املعرتف 
) إىل القيمـة العادلـة للموجـودات األربـاح أو اخلسـائرت املاليـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل املالية واملطلوبات املاليـة (خبـالف املوجـودات املاليـة واملطلوبـا

تنـاء موجـودات املالية أو املطلوبات املاليـة، أو تطـرح منهـا، حسـب اإلقتضـاء، عنـد اإلعـرتاف األويل . كمـا تُثبـت تكـاليف املعاملـة املتعلقـة مباشـرة باق
  .مباشرة يف الربح أو اخلسارة ئرأو اخلسا ألرباحدلة من خالل امالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العا

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

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

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

، فقـط إىل احلـد الـذي ينشـأ فيـه عـن تغيـري يف منطقـيالـربح أو اخلسـارة املؤجلـة إىل الـربح أو اخلسـارة علـى أسـاس  تسجيلعرتاف األويل، يتم بعد اال
  اإللتزام.أو صل املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعري األعامل (مبا يف ذلك الوقت) يأخذه 

  املوجودات املالية
ا يف تاريخ املتاجرة حيث يكون شراء أو بيع أحد األ صـل املالية مبوجب عقد تتطلب شروطه تسليم األ صولتُثبت مجيع املوجودات املالية ويعرتف 

عــين، ويقــاس مبــدئياً بالقيمــة العادلــة باإلضــافة إىل تكــاليف املعاملــة، باســتثناء تلــك املوجــودات املاليــة املــايل ضــمن اإلطــار الــزمين احملــدد مــن الســوق امل
). كمــا تُثبــت تكــاليف املعــامالت املتعلقــة مباشــرة باقتنــاء موجــودات FVTPLاملصــنفة علــى أســاس القيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح واخلســائر (

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

ــا والــيت تقــع ضــمن نطــاق املعيــار الــدويل إلعــداد التقــارير املاليــة  بالكلفــة املطفــأة أو القيمــة  الحقــاً  ٩جيــب قيــاس مجيــع املوجــودات املاليــة املعــرتف 
 :ت النقدية التعاقدية للموجودات املالية. وعلى وجه التحديداملالية وخصائص التدفقا صولاأل دارةالعادلة على أساس منوذج أعمال املنشأة إل

ا يف منوذج أعمال هدفها حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية، واليت هلا تدفقات نقدية تعاقدية هي فقط  أدواتتقاس  • الدين احملتفظ 
 فة املطفأة ؛ و، الحقاً بالتكل(SPPI) ي القائمصلي والفائدة على املبلغ األصلمدفوعات املبلغ األ

ا يف منوذج أعمال هدفها حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع  أدواتتقاس  • الدين، واليت هلا تدفقات نقدية  أدواتالدين احملتفظ 
 ) الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملSPPIي القائم (صلي والفائدة على املبلغ األصلمدفوعات املبلغ األ تعاقدية هي

 ؛ واآلخر

ا للبيع) واستثمارات  أدوات(مثل  خرىاألالدين  أدواتتُقاس مجيع  • ألسهم بعد االدين اليت تدار على أساس القيمة العادلة أو احملتفظ 
 .ذلك بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
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  :على حدةأصل على أساس كل  ةاملالي باملوجوداتاف األويل ختيار / التعيني غري القابل لإللغاء بعد االعرت ومع ذلك، جيوز للمصرف إجراء اال
ا للمتاجرة أو التغري جيوز للمصرف أن خيتار بشكل غري قابل لإللغاء إدراج  • ات الالحقة يف القيمة العادلة الستثمار أسهم غري حمتفظ 

 يف )،IFRS 3( ٣الدويل للتقارير املالية رقم  حوذ يف جمموعة األعمال اليت ينطبق عليها املعيارستإلعتبار حمتمل معرتف به من امل
 ؛ واآلخرالدخل الشامل 

 اآلخرالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  جيوز للمصرف تعيني أداة دين غري قابلة لإللغاء تتوافق مع الكلفة املطفأة أو معايري •
)FVTOCI أدى ذلك إىل إزالة عدم التطابق احملاسيب أو تقليله  خلسارة إذااتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ي) كما

 .بشكل كبري (يشار إليه خبيار القيمة العادلة)

 .اآلخرالدين بالكلفة املطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  أدوات  -ج

 إدارةحيدد املصرف منـاذج العمـل علـى مسـتوى يعكـس كيفيـة  املايل. كماصل أساسًيا لتصنيف األ اً املالية أمر  صولاأل دارةيعترب تقييم مناذج العمل إل
فيمــا يتعلــق بــأداة فرديــة،  دارةلتحقيــق هــدف أعمــال معــني. ال يعتمــد منــوذج العمــل اخلــاص باملصــرف علــى نوايــا اإل معــاً املاليــة  صــولجمموعــات األ

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

ـ دارةلدى املصرف أكثر من منـوذج أعمـال واحـد إل ه املاليـة مـن أجـل توليـد التـدفقات النقديـة. صـولاملصـرف أل إدارةا املاليـة الـيت تعكـس كيفيـة أدوا
 .أو كليهمااملالية  صولحتدد مناذج أعمال املصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األ

، يُعــاد تصــنيف الــربح / اخلســارة املرتاكمــة (FVTOCI) اآلخــرعنــدما ُتســتبعد أداة الــدين املقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الــدخل الشــامل 
ــا ســابقاً يف الــدخل الشــامل  ســهم مــن حقــوق امللكيــة إىل الــربح أو اخلســارة. وعلــى النقــيض مــن ذلــك، وخبصــوص االســتثمار يف األ اآلخــراملعــرتف 

ـا مقاسـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الـدخل الشـامل  ـا سـابقاً يف الـدخل اآلخـراملعينه علـى أ ، ال يعـاد تصـنيف الـربح / اخلسـارة املرتاكمـة املعـرتف 
 .الحقاً إىل الربح أو اخلسارة ولكن حتول ضمن حقوق امللكية اآلخرالشامل 

 .للتدين اآلخرأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل الدين اليت تقاس الحقاً بالكلفة املطف أدواتختضع 

القيمـة العادلـة مـن  الدين اليت تفي بالكلفة املطفأة أو معـايري أدواتيف فرتة التقرير احلالية والسابقة، طبق املصرف خيار القيمة العادلة وكذلك حدد 
  ).FVTPL( ئرأو اخلسا رباحاأل دلة من خالل) كما مت قياسها بالقيمة العاFVTOCI( اآلخرخالل الدخل الشامل 

 رئأو اخلسا رباحاملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األ

 :هي )FVTPL( ئرأو اخلسا رباحاملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األ

 و/وأ؛  )SPPIي (صللفائدة على املبلغ األي واصلفقط مدفوعات املبلغ األ املوجودات ذات التدفقات النقدية التعاقدية اليت ال تكون •

ا وبيعها ؛ أو • ا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو االحتفاظ  ا يف منوذج أعمال خبالف االحتفاظ   املوجودات احملتفظ 

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

  يف الربح أو اخلسارة. لقياسدة اعاإ ناجتة عن خسائرح أو باأر بأية عرتافالامع ، لةدلعاا قيمةبال املوجودات تقاس هذه
 إعادة التصنيف

. تسري متطلبات التصنيف املالية املتأثرة املوجودات تصنيف، فإنه يعاد مبوجودات ماليةتفظ مبوجبه املصرف حيي الذ تغري منوذج األعمالإذا 
يف منوذج األعمال والذي ينتج عنه  التغريمن اليوم األول من فرتة التقرير األوىل اليت تعقب  اً تعلقة بالفئة اجلديدة بأثر مستقبلي اعتبار والقياس امل

  املالية املصرف .  صولإعادة تصنيف األ
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  تدين قيمة املوجودات املالية:

 املالية التالية اليت مل تقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر: تدواخمصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة على األيستدرك املصرف 

 .القروض والسلف للبنوك •

 قروض ودفعات مقدمة للعمالء. •

 مدينون مبوجب قبوالت. •

 أوراق استثمار الديون . •

 التزامات القروض الصادرة .  •

 .عقود الضمان املايل الصادرة •

 .استثمارات األسهم ال يتم إثبات خسارة تدين القيمة يف

خســائر  عتبارهــا بشــكل منفصــل أدنـاه)، جيــب قيــاسا(الـيت يــتم  (POCI) باسـتثناء املوجــودات املاليــة املشــرتاة أو الناشــئة ذات التـدين االئتمــاين
  :من خالل خمصص خسارة مببلغ مساوي اإلئتمان املتوقعة

املالية  دواتمدى احلياة الناجتة عن تلك األحداث االفرتاضية على األ عةخسارة إئتمانية متوق شهراً، أي ١٢خسارة إئتمانية متوقعة ملدة  •
 ) ؛ أو١بعد تاريخ اإلبالغ، (يشار إليها يف املرحلة  شهراً  ١٢اليت ميكن حتقيقها يف غضون 

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

خسارة للخسارة اإلئتمانية املتوقعة على مـدى احليـاة لـألداة املاليـة إذا زادت خمـاطر االئتمـان علـى تلـك األداة املاليـة بشـكل كبـري  تكوين مؤونةجيب 
 ١٢اخلسـارة اإلئتمانيـة املتوقعـة ملـدة  مببلـغ يعـادل اخلسـارة اإلئتمانيـة املتوقعـة ، تقـاسخـرىاألاملاليـة  واتدمنـذ االعـرتاف األويل. وخبصـوص مجيـع األ

 . شهراً 

ــا القيمــة احلاليــة للفــرق بــني التــدفقات اخلســائر اإلئتمانيــة املتوقعــة هــي تقــدير مــرجح باالإن  حتماليــة للقيمــة احلاليــة خلســائر االئتمــان، وتقــاس علــى أ
توقع املصرف تلقيها واليت تنشأ من ترجيح عدة سيناريوهات اقتصـادية مسـتقبلية، يملستحقة للمصرف مبوجب العقد والتدفقات النقدية اليت النقدية ا

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

 توقع املصرف تلقيها يف حالة السحب من القرض ؛ وياملستحقة للمصرف إذا قام املقرتض بسحب القرض والتدفقات النقدية اليت 

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

على أساس فردي، أو على أساس مجاعي حملـافظ القـروض الـيت تتقاسـم خصـائص خمـاطر اقتصـادية مماثلـة.  يقيس املصرف اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة
، بصـرف النظـر عمـا صـلي لألصـلباستخدام سعر الفائـدة الفعـال األصل لتدفقات النقدية املتوقعة لألويستند قياس بدل اخلسارة إىل القيمة احلالية ل

  .إذا كان يُقاس على أساس فردي أو على أساس مجاعي
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 املوجودات املالية املتدنية إئتمانياً 

. للموجـودات املاليـةالتـدفقات النقديـة املسـتقبلية املقـدرة إئتمانياً عنـد وقـوع حـدث أو أكثـر لـه تـأثري ضـار علـى  ةاملالي وجوداتحيصل "التدين" يف امل
. تشـــمل األدلـــة علـــى التـــدين االئتمـــاين بيانـــات ميكـــن مالحظتهـــا حـــول ٣ويشـــار إىل املوجـــودات املاليـــة ذات التـــدين اإلئتمـــاين كموجـــودات املرحلـــة 

 :األحداث التالية

 صعوبة مالية كبرية للمقرتض أو املصدر ؛ أو •

 دث االفرتاضي أو املتأخر ؛ أوخرق للعقد مثل احل •

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

 اختفاء سوق نشط لألوراق املالية بسبب الصعوبات املالية ؛ أو •

 .مايل بسعر خمفض ختفيضاً كبرياً يعكس خسائر االئتمان املتكبدةأصل شراء  •

اىل موجـودات  املاليـة صـولاأل ولوبدًال من ذلك، قد يتسبب التأثري املشرتك لعدة أحـداث يف حتـ، حتديد حدث منفرد قوم املصرف ويف حال تعذري
 لفــةبالكاملقاســه  املوجــودات املاليــة الــيت متثــل لــدينا دواتقــد حصــل تــدين إئتمــاين أل نکاإذا ما يقــوم املصــرف بتقيــيم . ذات قيمــة ائتمانيــة متدنيــة

 أدواتن هنـاك تـدين إئتمـاين يف کاإذا ما  لتقيـيم. تقريـر كـل تـاريخفي  (FVTOCI) اآلخرل الدخل الشامل خال منلة دلعاا القيمةأو  املطفأة
  .زيادة التمويلعلی  ملقرتضاعائدات السندات والتصنيف االئتماين وقدرة  عوامل مثلوالعائدة للشركات، يعترب املصرف  الدين السيادية

 (POCI)جودات املالية املشرتاة أو املنشأة املتدنية إئتمانياً املو 

يكون ذو قيمة ائتمانية منخفضة صل ) بطريقة خمتلفة نظًرا ألن األPOCIيتم التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنشأة املتدنية إئتمانيًا (
يع التغريات يف اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة على مدى احلياة منذ االعرتاف عند االعرتاف األويل. وخبصوص هذه املوجودات، يستدرك املصرف مج

  .إىل حتقيق مكاسب تدين القيمة صولاإلجيايب ملثل هذه األ التغرياألويل كمخصص خسارة، وتستدرك أي تغيريات يف الربح أو اخلسارة. يؤدي 

  التخلف عن السداد 
اية األمهية عند حتديد اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة. يستخدم تعريف التخلف عن السداد يف قياس قيمة يُعترب تعريف التخلف عن السداد أمرًا يف غ

شهراً أو ملدى احلياة، ألن التخلف  ١٢ملدة  اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة ويف حتديد ما إذا كان خمصص اخلسارة يستند إىل
 اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة اليت تؤثر على كل من قياس ) ؛Probability of Default( نسبة احتمال التعثرات عن السداد هو أحد مكون

  .وحتديد الزيادة الكبرية يف خماطر االئتمان 
  الزيادة الكبرية يف خماطر االئتمان

ايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت يراقب املصرف مجيع املوجودات املالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان امل
خلسارة هناك زيادة كبرية يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف األويل. إذا كانت هناك زيادة كبرية يف خماطر االئتمان، فإن املصرف يقيس خمصصات ا

 .شهراً  ١٢على أساس اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة مدى احلياة بدًال من 

مبقارنة خماطر حدوث  صرفند تقييم ما إذا كانت خماطر االئتمان على األداة املالية قد ارتفعت ارتفاًعا كبريا منذ االعرتاف األويل، يقوم املع
ان متوقًعا ك  عن السداد التخلف يف السداد على األداة املالية يف تاريخ التقرير استناداً إىل اإلستحقاق املتبقي لألداة مع وجود خطر حدوث ختلف

باالعتبار كٍل  صرفاملأخذ عند إجراء هذا التقييم، ي مرة.لفرتة االستحقاق املتبقية يف تاريخ التقرير احلايل عندما مت االعرتاف باألداة املالية ألول 
تقبلية املتاحة دون تكلفة أو جهد ال من املعلومات الكمية والنوعية اليت تكون معقولة وقابلة للدعم، مبا يف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات املس

  وتقييم اخلبري اإلئتماين مبا يف ذلك املعلومات املستقبلية. مصرفمربر له، بناًء على اخلربة التارخيية لل
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 املالية وجوداتتعديل واستبعاد امل

أو تُعدل بطريقة  للموجودات املاليةفقات النقدية عند إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية اليت حتكم التد املوجودات املاليةحيدث التعديل يف 
املايل. يؤثر التعديل على مبلغ و/أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سواء على الفور أو يف تاريخ صل بني االعرتاف األويل واستحقاق األ أخرى

ديًال حىت إذا مل تؤثر هذه املواثيق اجلديدة أو املعدلة بعد على مستقبلي. باإلضافة لذلك، سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القائمة لقرض قائم تع
يف  التغريال التدفقات النقدية على الفور ولكنها قد تؤثر على التدفقات النقدية اعتماًدا على ما إذا كان امليثاق مستوفيًا أم ال ( على سبيل املث

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

  االعرتاف عندما ينتج عنه اختالف كبري يف الشروط. 
(مبا يف ذلك انتهاء الصالحية الناجتة صل دفقات النقدية لألاملايل فقط عندما تنتهي صالحية احلقوق التعاقدية للتصل عرتاف باأليلغي املصرف اال

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

املايل احملول، فإن املصرف يستمر يف صل ضطر لدفعها. إذا احتفظ املصرف بكافة خماطر ومزايا ملكية األيوااللتزام املرتبط باملبالغ اليت قد 
 .ستلمةقرتاض مضمون للعائدات املاقر أيًضا بياملايل و صل اإلعرتاف باأل

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

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

 املايل الوضعيف بيان  عرض خمصص اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة

 :املايل كما يلي وضعيف بيان ال خلسائر اإلئتمانية املتوقعةيتم عرض خمصصات ا

 ؛صولللموجودات املالية املقاسة بالكلفة املطفأة: كاستقطاع من القيمة الدفرتية اإلمجالية لأل  •
الوضع ال يتم إثبات خمصص خسارة يف بيان  (FVTOCI) :اآلخرالدين اليت تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  دواتأل  •

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

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

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

 .كمخصص
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 املطلوبات املالية وحقوق امللكية   -د

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

مايل آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية مع كيان آخر وفق شروط قد أصل د أو إن املطلوبات املالية هي التزام تعاقدي بتسليم نق
حيث  اتشتقاملغري  من حقوق امللكية اخلاصة باملصرف وهو عقد أدواتبتكون غري مواتية للمصرف أو عقد سيتم تسويته أو رمبا يتم تسويته 

حقوق امللكية اخلاصة به، أو عقد املشتقات على حقوق امللكية اخلاصة اليت  أدواتمن  كون ملزم بتسليم عدد متغريييكون املصرف ملزم أو قد 
 .حقوق امللكية اخلاصة باملصرف أدواتمايل آخر) لعدد حمدد من أصل سيتم أو ميكن تسويتها خبالف تبادل مبلغ حمدد من النقد (أو 

 حقوق امللكية أدوات

اأداة حقوق امللكية هي أي عقد يثبت فائدة م حقوق امللكية الصادرة عن  أدواتيُعرتف ب .تبقية يف موجودات املنشأة بعد خصم مجيع مطلوبا
  .املصرف وفقاً للعوائد املستلمة، بعد خصم تكاليف اإلصدار املباشرة

 أسهم اخلزينة

/ خسارة يف الربح أو  ربحإثبات أي حقوق امللكية اخلاصة باملصرف وختصم مباشرة يف حقوق املسامهني. ال يتم  أدواتيُعرتف بإعادة شراء 
  .حقوق امللكية اخلاصة باملصرف أدواتاخلسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء 

 مركبة أدوات

 وفقاً بشكل منفصل كمطلوبات مالية وحقوق ملكية صرف املركبة (مثل األوراق القابلة للتحويل) الصادرة من امل دواتتصنف األجزاء املكونة لأل
حقوق امللكية. إن خيار التحويل الذي سيتم تسويته من خالل تبديل مبلغ نقدي  أدواتن الرتتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزامات املالية و ملضمو 

 .هو أداة حقوق ملكية صرفحقوق امللكية اخلاصة بامل أدواتمايل آخر بعدد حمدد من أصل ثابت أو 

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

 .يف تاريخ استحقاق األداة حىت إطفائها عند التحويل أو

  املطلوبات املالية
  ."خرىاأل" أو "املطلوبات املالية ئرأو اخلسا رباحُتصنف املطلوبات املالية إما كمطلوبات مالية "بالقيمة العادلة من خالل األ

 املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

ا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر يتم قياس االلتزامات املالية غري احمل ا للمتاجره واليت مل يتم حتديدها على ا  (FVTPL)تفظ 
  الحقا بالكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

ا  ا  عندما يتم االحتفاظ بااللتزام املايل للتداول أو يتم تعينها (FVTPL)يتم تصنيف املطلوبات املالية على ا   .(FVTPL)على ا
ن دمج األعمال ميكن حتديد اإللتزام املايل خبالف االلتزام املايل احملتفظ به لغرض املتاجرة أو اإلعتبار احملتمل الذي ميكن أن يدفعه مشرتي كجزء م

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

على هذا  املوثق للمصرف، وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل املصرف مقدمة داخلياً املخاطر أو االستثمار  إدارةإلسرتاتيجية  وفقاً العادلة، 
 األساس ؛ أو
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)بعقد ٩من عقد حيتوي على مشتق واحد أو أكثر من املشتقات، ويسمح املعيار الدويل للتقارير املالية ( جزءاً إذا كان اإللتزام املايل يشكل  •
 ). (FVTPLيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة هجني بالكامل (املركب) ليتم حتديده بالق

  املالية:تقاص املوجودات واملطلوبات   -ه
ينوي تقاص املوجودات واملطلوبات املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل بالقيمة الصافية فقط عندما يكون هناك حق قانوين لعمل ذلك أو عندما 

  القيمة واما ان حيقق املوجودات ويسدد املطلوبات بشكل متزامن.املصرف اما القيام بالتسوية على اساس صايف 

  القيمة العادلة :  -و
أو دفعه لتحويل التزام مبوجب عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يف صل ان القيمـة العادلة هي السعر الذي ميكن احلصول عليه من بيع األ

  تاريخ القياس.
أو االلتزام واليت يقوم املتشاركني يف السوق باخذها يف االعتبار عند عملية صل م معني استناداً اىل خصائص األوالتزاصل يتم قياس القيمة العادلة أل

  .أو االلتزام يف تاريخ القياسصل تسعري األ
ن خالل التوظيفات بعني االعتبار قدرة متشارك يف السوق على انتاج منافع اقتصادية مخذ ية باأللغري املا صوللة لألديتم قياس القيمة العا

  .صلأو من خالل بيعه ملتشارك آخر يف السوق الذي قد يقوم بتوظيفات فضلى لألصل الفضلى لأل
اذا مل يكن سوق االداة نشطا يقوم املصرف باعتماد تقنيات  .ه املالية املتداولة يف سوق مايل نشطأدواتالسوق لتقييم  أسعاريقوم املصرف باعتماد 
  ٠يف االعتبار االستعمال االقصى ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبق أخذ ت لقياس القيمة العادلة

  مستويات التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة : IFRS ١٣ حدد املعيار الدويل للتقارير املالية
كن للمنشأة الوصول اليها يف تاريخ أو االلتزامات املتطابقة اليت مي صوليف األسواق النشطة لألاملعلنة (غري املعدلة)  سعاراأل  : ١املستوى   -

  القياس؛ 
أو التزام أما بشكل مباشر أو غري صل املعلنة املتضمنة يف املستوى األول واليت تعترب ملحوظة لأل سعاراملدخالت عدا األ  : ٢املستوى   -

  مباشر؛
  أو االلتزام.صل املدخالت غري امللحوظة لأل  : ٣املستوى   -

 بيان وضع مايلإىل قيمتها العادلة يف تاريخ كل  الحقاً بالقيمة العادلة يف تاريخ إبرام عقد املشتقات ويعاد قياسها  مبدئياً  يتم إثبات املشتقات املالية
يعتمد توقيت  . يتم إثبات األرباح / اخلسائر الناجتة يف الربح أو اخلسارة على الفور ما مل حتدد املشتقة وتكون فعالة كأداة حتوط، ويف هذه احلالة

 االعرتاف يف الربح أو اخلسارة على طبيعة عالقة التحوط. 

  املوجودات الثابتة:  -ز
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 رأمساليــةناء األ، باســتثجيــري اســتهالك املوجــودات الثابتــة
  باعتماد املعدالت السنوية التالية:

        %    
  ٢  مباين    
  ١٥  معدات وأجهزة وأثاث    
  ١٠  أجهزة احلاسب اآليل    
  ١٠  حتسينات على املباين    
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بيـان . يـتم قيـد الـربح واخلسـارة يف صـلمن املوجودات الثابتة الفرق بني عائدات التفرغ والقيمة الدفرتيـة لأل أصلميثل الربح أو اخلسارة من التفرغ عن 
    الدخل.

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

  ادية:املوجودات الثابتة غري امل  -ح
يف القيمــة إن تظهــر املوجــودات الثابتــة غــري املاديــة علــى أســاس ســعر التكلفــة التارخييــة بــاللريات الســورية بعــد تنـــزيل اإلطفــاء املــرتاكم ومؤونــة التــدين 

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

  )%٢٠سنوات ( ٥  برامج املعلوماتية    

  االخنفاض يف قيمة املوجودات الثابتة املادية وغري املادية:  -ط
تلــك  بــأني مؤشــر كــان يوجــد أه املاديــة وغــري املاديــة لتحديــد فيمــا إذا  صــوليقــوم املصــرف مبراجعــة القــيم الدفرتيــة أل، كــل بيــان وضــع مــايليف تــاريخ  

ا خســارة تــدٍن يف قيمتهــاقــد أ صــولاأل لتحديــد مــدى خســارة تــدين القيمــة (إن صــل ســرتدادية لأل، يــتم تقــدير القيمــة اإلن وجــد هكــذا مؤشــرإ ٠صــا
  وجدت)

يــتم حســم ، ســتعماليةعنــد حتديــد القيمــة اإل ٠لفــة البيــع والقيمــة اإلســتعماليةســرتدادية هــي القيمــة األعلــى مــا بــني القيمــة العادلــة نــاقص كاإل يمــةالق
للنقـــد  ةالتــدفقات النقديـــة املســـتقبلية املقـــدرة إىل قيمتهــا احلاليـــة باســـتعمال نســـبة حســـم قبــل الضـــريبة تعكـــس تقـــديرات الســوق احلاليـــة للقيمـــة الزمنيـــ

  ٠الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبليةصل واملخاطر املالزمة لأل
سـرتدادية. تقيـد خسـارة تدنــي لتـوازي القيمـة اإلصـل يتم إنقاص القيمـة الدفرتيـة لأل، أقـل من قيمته الدفرتيةصل سرتدادية لألكان تقدير القيمـة اإل  إذا

ويف هــذه احلالــة تعامــل خســارة تــدين القيمــة  ، املخــتص مســجل دفرتيــاً بقيمــة إعــادة التقيــيمصــل إال إذا كــان األ، أو اخلســائرالقيمــة حــاًال يف األربــاح 
  ٠كتخفيض لوفر إعادة التقييم

لكن حبيـث ، داديةسرت التقدير املعّدل لقيمتها اإلإىل أن تصل إىل صل يتم زيادة القيمة الدفرتية لأل، حال أن خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً  يف
يـتم  ٠يف سـنوات سـابقةصـل ان القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن أن حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة لأل

ويف هـذه احلالـة يعامـل ، ادة التقيـيماملختص مسجل دفرتياً بقيمـة إعـصل إال إذا كان األ، قيد عكس خسارة تدين القيمة حاًال يف األرباح أو اخلسائر
  ٠عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر إعادة التقييم

  املؤونات:  -ي
ومــن احملتمــل تســديد ، يــتم تكــوين املؤونــة عنــدما يكــون هنالــك التــزام حــايل علــى املصــرف (قــانوين أو اســتنتاجي) نــاتج عــن حــدث حصــل يف املاضــي

، تقدير للمبلغ املتوجـب لتسـديد االلتـزام املـايل بتـاريخ بيـان الوضـع املـايلأفضلشكل موثوق به. متثل املؤونة املكونة االلتزام وميكن تقدير مبلغ االلتزام ب
ذا االلتزام. عندما حتدد املؤونة باالستناد إىل التدفقات النقدية املرتقبة لتسـديد اخذ مع األ فـإن ، اللتـزامبعني االعتبار املخاطر وعدم اليقني احمليطني 

  قيمتها الدفرتية متثل القيمة احلالية هلذه التدفقات النقدية.
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اية اخلدمة:  -ك   اشرتاكات مؤسسة التأمينات اإلجتماعية وتعويض 
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 مؤسســة التأمينــات هـذه امل ســامهات اتفــاق املصـرف مــع موظفيــه حـول تعــويض 
اية اخلدمة. أخرىاالجتماعية. ليس على املصرف أية التزامات    جتاه موظفيه فيما يتعلق بتعويض 

  االعرتاف باإليراد وحتقق املصروف:  -ل
ونسـبة الفائـدة املطبقـة باسـتثناء الفوائـد علـى القـروض صـل رادات ومصاريف الفوائد على أساس االستحقاق الزمين باإلسـتناد إىل األاالعرتاف بإي يتم

ات والتســليفات الظــاهرة علــى االســاس النقــدي حبيــث يــتم قيــد إيــرادات الفوائــد عنــد حتققهــا الفعلــي. يــتم االعــرتاف بــاإليرادات الناجتــة عــن اخلــدم
  ند حتققها مبوجب العقود. تتحقق أنصبة األرباح من االستثمارات عندما يصبح للمصرف احلق باستالم املبالغ العائدة هلا. املصرفية ع

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

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

  كفاالت مالية:  -ن
عجـز عـن إجـراء  اً معّينـ اً لية هي عقود توجب على املصرف إجراء دفعات حمددة لتعويض احلامل عن خسارة ترتبـت ألن مـدينان عقود الكفاالت املا

عقـــود ضـــمان ، كتـــب اعتمـــاد،  عـــدة اشـــكال قانونيـــة للمقاضـــاة (كفـــاالتأخـــذ ميكـــن هلـــذه العقـــود ان ت ٠دفعـــة مســـتحقة مبوجـــب شـــروط أداة ديـــن
  ٠ائتماين)

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

  ٠ويف املطلوباتاملوجودات) 

  سهم: التوزيعات النقدية لأل   -س
العاديـة كـالتزام ويـتم تنــزيلها مـن حقـوق امللكيـة عنـد املوافقـة عليهـا مـن قبـل مسـامهي املصـرف. كمـا يـتم  سـهماأل بتوزيعات األرباح عـنيتم االعرتاف 

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

 :ايف ايرادات الفوائدص  -ع

ــا للمتــاجرة أو تلــك املقاســة أو احملــ ــا حمــتفظ  ددة بالقيمــة يــتم إثبــات إيــرادات وأعبــاء الفوائــد جلميــع األدوات املاليــة باســتثناء تلــك املصــنفة علــى أ
أو اخلسـائر باسـتخدام طريقـة  حسـاب األربـاحالعادلة من خالل األرباح الصافية يف "صايف إيرادات الفوائد" كـ "إيـرادات فوائـد" و "أعبـاء فوائـد " يف 

ضــمن حركــة القيمــة  (FVTPL) الفائــدة الفعالــة. كمــا تُــدرج الفوائــد علــى األدوات املاليــة املقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو اخلســارة
 ."لة من خالل األرباح أو اخلسائر"صايف ارباح على حمافظة االدوات املالية للمتاجره بالقيمة العاد انظر، العادلة خالل الفرتة

العمـر املتوقـع لـألداة املاليـة هـو السـعر الـذي ُخيفـض بالضـبط التـدفقات النقديـة املسـتقبلية املقـدرة لـألداة املاليـة خـالل  (EIR) معدل الفائدة الفعليـة
كمــا تقــدر التــدفقات النقديــة املســتقبلية مبراعــاة مجيــع  .لفــرتة أقصــر، إىل صــايف القيمــة الدفرتيــة للموجــودات أو املطلوبــات املاليــة، ، عنــد اإلقتضــاءأو

 .الشروط التعاقدية لألداة
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ترتيبـات يتضمن احتساب سعر الفائدة الفعلية مجيع الرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة بني أطـراف العقـد والـيت تكـون إضـافية وتنسـب مباشـرة إىل 
ســاط األخــرى أو اخلصــومات األخــرى. وفيمــا يتعلــق بــاملوجودات املاليــة املدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن ومجيــع األق، وتكــاليف املعاملــة، اإلقــراض احملــددة

  تُثبت تكاليف املعامالت يف الربح أو اخلسارة عند اإلعرتاف األويل.، خالل أألرباح أواخلسائر

قيمة الدفرتيـة اإلمجاليـة للموجـودات املاليـة غـري املتدنيـة إئتمانيـاً ُحتتسب إيرادات الفوائد / أعباء الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعال على ال
وخبصـوص  (أي على أساس الكلفة املطفأة لألصل املايل قبل التسوية ألي خمصص خسارة ائتمانية متوقعة) أو إىل الكلفة املطفأة للمطلوبات املالية.

ئــد مــن خــالل تطبيــق معــدل الفائــدة الفعــال علــى الكلفــة املطفــأة للموجــودات املاليــة املتدنيــة ُحتتســب إيــرادات الفوا، املوجــودات املاليــة املتدنيــة إئتمانيــاً 
ي متدنيــة إئتمانيـاً (أي إمجــايل القيمـة الدفرتيــة ناقًصــا خمصـص خســائر اإلئتمـان املتوقعــة). أمــا خبصـوص املوجــودات املاليـة الــيت نشــأت أو إشـرتيت وهــ

) يف حتديـد التـدفقات النقديـة املسـتقبلية املتوقـع ECLs) يعكس اخلسـائر اإلئتمانيـة املتوقعـة (EIRال (فإن معدل الفائدة الفع، (POCI)إئتمانياً 
 .استالمها من األصل املايل

  :حسابات ائتمانية  -ف
، بنــاء عليــه .صــحاب احلســاباتأمجيــع احلســابات االئتمانيــة علــى أســس غــري تقديريــة وتنتمــي املخــاطر واملكافــآت ذات الصــلة إىل  تعقــد

  ٠هذه احلسابات خارج بيان الوضع املايل تنعكس

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

مصـرف علـى املعـدل سـهم العاديـة للائـد حلملـة األاخلسـارة للفـرتة العاحتساب حصـة السـهم مـن األربـاح االساسـية بتقسـيم صـايف الـربح أو 
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 ات احملتملة على األميع تأثريات التخفيضجبسهم العادية املتداولة املوزون لعدد األ واملعدلسهم العادية ملة األحل
  حسبما ينطبق.، سهم املمنوح للموظفنيخيار األ

  :الدخل ضريبة  -ق
  الضرائب مبالغ الضرائب املستحقة والضرائب املؤجلة. مصاريفمتثل 

مـن صـايف األربـاح  % ٢٥مبعـدل  والـذي حـدد الضـريبة، ٢٠٠١نيسـان  ١٦تـاريخ  ٢٨حيتسب املصرف مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام القانون 
  . من قيمة الضريبة %١٠مبعدل  باإلضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار، للضريبة اخلاضعة
غ غـري اجلـائز بسـبب اسـتبعاد املبـالغ غـري اخلاضـعة للضـريبة وإضـافة املبـالبيـان الـدخل األرباح اخلاضعة للضـريبة عـن األربـاح الصـافية الـواردة يف  ختتلف

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

لــة وفقــاً للنســب الضــريبية الــيت يتوقــع تطبيقهــا عنــد والقيمــة الــيت يــتم احتســاب الــربح الضــرييب علــى أساســها. وحتتســب الضــرائب املؤج املرحليــة املــوجزة
  تسوية االلتزام الضرييب أو حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.

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

ويــتم ختفيضــها يف حالــة توقــع عــدم امكانيــة االســتفادة مــن  املعلومــات املاليــة املرحليــة املــوجزةرصــيد املوجــودات الضــريبية املؤجلــة يف تــاريخ  مراجعــةيــتم 
  لضريبية جزئياً أو كلياً.تلك املوجودات ا
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 يوازي النقد:النقد وما    -ر

ا األ هــو النقــد واألرصــدة النقديــة الــيت تســتحق خــالل مــدة ثالثــة أشــهر بنــوك وتتضــمن: النقــد واألرصــدة لــدى ، ية ثالثــة أشــهر فأقــل)صــل(اســتحقاقا
ا  ت املصــرفية الــيت تســتحق خــالل مــدة ثالثــة أشــهرودائــع البنــوك واملؤسســاوتنـــزل ، واألرصــدة لــدى البنــوك واملؤسســات املصــرفية مركزيــة (اســتحقاقا
  واألرصدة املقيدة السحب. ية ثالثة أشهر فأقل)صلاأل

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

 .أخرىطاعات أعمال بق

ية حمــددة خاضــعة ملخــاطر وعوائــد ختتلــف عــن تلــك املتعلقــة بقطاعــات اقتصــادالقطــاع اجلغــرايف الــذي يــرتبط يف تقــدمي منتجــات أو خــدمات يف بيئــة 
  .أخرىية اقتصادتعمل يف بيئات 

  
  أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات  -٤

املصرف أن تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة بالقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات غري املتوفرة  إدارةاسبية، على يف سياق تطبيق السياسات احمل
ا على عامل اخلرب أخرىمن مصادر  وقد ختتلف النتائج الفعلية  تعترب ذات صلة، أخرىة وعلى عوامل . تعتمد هذه التقديرات واالفرتاضات املتعلقة 

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

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

  املقررات احملاسبية اهلامة عند تطبيق السياسات احملاسبية:  .٤،١

  خمصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة

ا وتقدير إدارةيتطلب من  خماطر الزيادة اهلامة يف  املصرف استخدام إجتهادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقا
ا ومعلومات القياس املستق ن أهم السياسات والتقديرات بلية خلسائر اإلئتمان املتوقعة. إخماطر اإلئتمان للموجودات املالية بعد اإلعرتاف األويل 

  املستخدمة من قبل إدرة املصرف مفصلة 

  تقييم منوذج األعمال

ي القائم واختبار منوذج األعمال. صلي والفائدة على املبلغ األصلر مدفوعات املبلغ األختباای نتائج عليعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية 
لتحقيق هدف أعمال معني. ويتضمن هذا  معاً جمموعات املوجودات املالية  إدارةمنوذج األعمال على مستوى يعكس كيفية  املصرفحيدد 

ة مبا يف ذلك كيفية تقييم أداء املوجودات وقياس أدائها، واملخاطر اليت تؤثر على أداء التقييم احلكم الذي يعكس مجيع األدلة ذات الصل
ا املوجودات واليت مت  اآلخر. يراقب املصرف املوجودات املالية املقاسة بالكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل وكيفية ادار

ا. وتعترب املراقبة استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعا من  جزءاً دها وما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلدف من األعمال احملتفظ 
وإذا كان من غري ، حول ما إذا كان منوذج األعمال الذي يتم مبوجبه االحتفاظ باملوجودات املالية املتبقية مناسًبا صرفللمأصل التقييم املتو 

  ذج األعمال وبالتايل يتم إدخال تغيريًا مستقبلًيا لتصنيف تلك املوجودات.املناسب ما إذا كان هناك تغيري يف منو 
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  زيادة هامة يف خماطر االئتمان

اخلسارة األوىل، أو شهرًا ملوجودات املرحلة  )١٢(يتم قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة كمخصص يعادل اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة 
إىل املرحلة الثانية يف حال زيادة خماطر االئتمان صل . ينتقل األالثالثةأو املرحلة  الثانيةزمين للموجودات من املرحلة االئتمانية على مدى العمر ال
ما الذي يشكل زيادة كبرية يف خماطر االئتمان. وعند تقييم ما  )٩(لتقارير املالية رقم ل. ال حيدد املعيار الدويل ويلبشكل كبري منذ االعرتاف األ

يف االعتبار املعلومات الكمية والنوعية املستقبلية املعقولة  صرفاملأخذ ي، انت خماطر االئتمان ألي من املوجودات قد ارتفعت بشكل كبريإذا ك
ملراحل واليت تؤدي اىل تغري التصنيف ضمن ا املصرف املتعلقة بالتغري املهم يف خماطر اإلئتمان إدارةن التقديرات واملستخدمة من قبل إ واملدعومة.
  ).٣و  ٢و ١الثالث (

  إنشاء جمموعات من املوجودات ذات خصائص خماطر ائتمانية مماثلة

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

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

  خصائص خماطر االئتمان املماثلة لتلك اجملموعة من املوجودات.أفضلأو نقل موجودات إىل حمفظة حالية تعكس بشكل 

  إعادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ

ظ أكثر شيوًعا عندما حدوث زيادة كبرية يف خماطر االئتمان (أو عندما تنعكس تلك الزيادة يعد إعادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملاف
ا بني  صولالكبرية) وبالتايل تنتقل األ إىل آخر، أو العكس، ولكنها قد حتدث أيًضا  شهراً  )١٢(من اخلسائر االئتمانية املتوقعة اليت ترتاوح مد

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

  املصادر الرئيسية للتقديرات غري املؤكدة   .٤،٢

ا  مصرفلية تطبيق السياسات احملاسبية لليف عم دارةفيما يلي التقديرات الرئيسية اليت استخدمتها اإل واليت هلا التأثري األكثر أمهية على املبالغ املعرتف 
  :البيانات املاليةيف 

  مبدأ االستمرارية :

يف ة االعمال أصلاملصرف بتقييم قدرة املصرف على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة بأن املصرف ميتلك املوارد الالزمة ملو  إدارةقامت 
املصرف ليست على علم باي شكوك جوهرية اليت قد تؤثر بشكل جوهري على قدرة املصرف  إدارةاملستقبل املنظور. باإلضافة اىل ذلك، ان 

  على االستمرار كمنشأة مستمرة. وبالتايل ان البيانات املالية حمضرة على اساس مبدأ االستمرارية.
  تحديد القيم العادلة :

(و).  ٣ن حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا سعر سوق ميكن حلظه يتطلب استعمال تقنيات تقييم كما هو مذكور يف االيضاح إ
ها قليلة الشفافية، فإن القيمة العادلـة تكون أقل موضوعية، وتتطلب درجات متفاوتة أسعار املالية املتداولة بشكل غري متكرر و  دواتوبالنسبة لأل

  تؤثر على األداة املعنية. أخرىيدة، افرتاضات تسعري، وخماطر لسيولة، الرتكيز، عوامل سوق غري أكمن األحكام تعتمد على ا
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كون فيها تستخدم املعطيات غري املنظورة يف قياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفرة، وبالتايل تنطبق يف احلاالت اليت ت
غ ـوق بتاريخ التقييم ضعيفة هذا ان وجدت، وجيب ان تبقى الغـاية من قيــاس القــيمة العــادلة نفسها، اي ان متثل السعر املقبول للتفر حركة الس

مات ملعلو أفضالمالية. يتم الوصول اىل املعطيات غري املنظورة باالعتماد على  أدواتاملالية أو صاحب االلتزام ملطلوبات  دواتعنها من مالك األ
املتوفرة يف ظل الظروف احمليطة، واليت ميكن ان تتضمن املعلومات املتوفرة لدى املنشأة باإلضافة اىل تطبيق معدالت حسم معينة عمال 

 خاللباالجراءات الداخلية للمصرف وذلك ضمن منوذج التقييم املستخدم يف تقييم حمفظة األوراق املالية الظاهرة على أساس القيمة العادلة من 
 األرباح واخلسائر وعلى أساس الكلفة املطفأة.

املستقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات / السوق وحتديد املعلومات املستقبلية ذات الصلة بكل النظرة حتديد العدد والوزن النسيب للسيناريوهات 
  سيناريو

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

  احتمال التعثرنسبة 

 السداد عن التعثر الحتمالية تقديراً احتمال التعثر  نسبةاحتمال التعثر مدخًال رئيسًيا يف قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة. وتعترب  نسبة تشكل
  فرته زمنية معينة، واليت تشمل إحتساب البيانات التارخيية واالفرتاضات والتوقعات املتعلقة بالظروف املستقبلية. مدى على

  يف حال التعثراخلسارة 

قات النقدية التعاقدية املستحقة داد. وهو يستند إىل الفرق بني التدفلسن التعثر يف اعهي تقدير للخسارة الناجتة يف حال التعثر تعترب اخلسارة 
  يف اإلعتبار التدفقات النقدية من الضمانات اإلضافية والتعديالت االئتمانية املتكاملة.خذ وتلك اليت يتوقع املمول حتصيلها، مع األ

  الثابتة صولاألعمار اإلنتاجية المقدرة لأل

اية كل فرتة مالية. خالل الفرتة مل تظهر أية مؤشرات  ) أعاله إن املصرف يراجع األعمال٣كما هو موضح يف اإليضاح رقم ( اإلنتاجية يف 
  الثابتة. صولتدعو إىل تغيري األعمار املقدرة لأل

 تدني قيمة الموجودات غير المالية وتكوين المؤونات الالزمة 

ا اجلمهورية العربية السورية، قامت اإل غري املالية وذلك من خالل إجراء  صولة االسرتدادية لألبتقدير القيم دارةيف ظل الظروف الراهنة اليت متر 
، ال توجد مؤشرات لتكوين مؤونات دارةلتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر على تدين قيمتها. باعتقاد اإل صولمراجعة للقيم الدفرتية هلذه األ

 تدين إضافية.
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   بنوك مركزيةأرصدة لدى و  نقد  -٥

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

      ١,٤٩٥,٩٤٤,٢٥٥        ١,٩٦٤,٨٥٩,٣٣٤        ٢,٩٦٥,٦٥٤,٠٧٧    نقد يف اخلزينة
  :أرصدة لدى بنوك مركزية

      ١١,٦٥٩,٨٢٥,٠١٩        ١٧,٦٤٥,٩٥١,٥٥٢        ٢٥,٥٣٨,١٤٢,١٠٤    حسابات جارية وحتت الطلب  
    -          ١,٣٠٨,٠٠٠,٠٠٠        ٢,١٩٤,٦٠٠,٨٩٩    ودائع ألجل  
    ١,٤٣٣,٤٥٣,٩٣٢        ٢,٤٦٤,٦٦٣,٩٨١        ٣,٠٧٤,٨٠٤,٣٨٤    لزامياحتياطي نقدي إ  

        ١٤,٥٨٩,٢٢٣,٢٠٦        ٢٣,٣٨٣,٤٧٤,٨٦٧        ٣٣,٧٧٣,٢٠١,٤٦٤    
  )    ١٩٧,٣٨٨(  )  ١٦,٦٢٨,٠٧٦(  )  ٢٣,٩٠٥,٨٨١(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

        ١٤,٥٨٩,٠٢٥,٨١٨        ٢٣,٣٦٦,٨٤٦,٧٩١        ٣٣,٧٤٩,٢٩٥,٥٨٣    

من متوسط  %٥/ الذي حدد مبوجبه نسبة االحتياطي اإللزامي على الودائع إىل ٥٩٣٨قرار رئيس جملس الوزاراء رقم / ٢٠١١أيار  ٢صدر بتاريخ 
ف سورية دائع العمالء ملغيًا القرارات السابقة اليت تتطلب القوانني والتشريعات املصرفية من املصارف أن حتتفظ باحتياطي نقدي الزامي لدى مصر و 

القرار الصادر من جمموع الودائع حتت الطلب، ودائع التوفري والودائع ألجل باستثناء ودائع اإلدخار السكين وذلك باالستناد إىل  %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.

  
 أرصدة لدى مصارف   -٦

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

    ١,٦١٣,٣٠٣,٦٠٠    ٩٥٧,٥٩٧,٩٦٣    ٦٥٥,٧٠٥,٦٣٧  حسابات جارية وحتت الطلب
  )    ٢٢٤,٣٢٩(  )    ١١٠,٠٣٦(  )    ١١٤,٢٩٣(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

    ٦١٣,٠٧٩,٢٧١,١    ٩٥٧,٤٨٧,٩٢٧    ٦٥٥,٥٩١,٣٤٤    



 

 - ٣٢ -

    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١      
    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    ٥,٦٥٥٣٣٢,٩٣    
  

    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨الثاني كانون   ١      
    المجموع      مصارف خارجية      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    

 لرية ٣٥٩,٦٦٧,٠٤٢(مقابل  ٢٠١٩ حزيران ٣٠لرية سورية كما يف  ٦٧٢,٤٢٤,١٥٠بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال تتقاضى فوائد مبلغ 
   ).٢٠١٨كانون األول   ٣١ما يف سورية ك

  
 ات لدى مصارف إيداع  -٧

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

    ٩,٥٧٥,٧٨٨,١٠٧    ٩,٥٧٥,٧٨٨,١٠٧    -    أشهر) ٣ي أكثر من صلودائع ألجل (استحقاقها األ
  )  ٦٨,١٢١,٢١٩(  )  ٦٨,١٢١,٢١٩(      -      صص خسائر ائتمانية متوقعةخم

      -    ٩,٥٠٧,٦٦٦,٨٨٨    ٩,٥٠٧,٦٦٦,٨٨٨    

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

    ٨,٢٩٦,٨٠٥,٠٧٦    ٨,٢٩٦,٨٠٥,٠٧٦    -    أشهر) ٣ي أكثر من صلودائع ألجل (استحقاقها األ
  )  ٥٠,١٥٢,٤٠٨(  )  ٥٠,١٥٢,٤٠٨(      -      خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

      -    ٨,٢٤٦,٦٥٢,٦٦٨    ٨,٢٤٦,٦٥٢,٦٦٨    



 

 - ٣٣ -

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

    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    ٧,٦٢٠,٧٠٥,٣٥٢    -    أشهر) ٣أكثر من ي صلودائع ألجل (استحقاقها األ
  )  ٦٩,٤١٦,٠٨٣(  )  ٦٩,٤١٦,٠٨٣(      -      خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

      -    ٧,٥٥١,٢٨٩,٢٦٩    ٧,٥٥١,٢٨٩,٢٦٩    
  

  مباشرةالئتمانية اإلتسهيالت صافي ال  -٨
    لثانيكانون ا  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في           
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    الشركات الكبرى
    ١٢,١٣٥,٩٣٨       ١٣,٧٦٦,٥٥٥     ١٤,٦٥٤,٧١٥    كمبياالت (سندات حمسومة)  
      ٥١٠,٩٧٦,٣٨٤     ٤٨٩,٢٨٤,١٩٠      ٥٠٦,٢٣٧,٨٧٢    حسابات جارية مدينة  
      ١٢,٣٦٠,٥٢٩,٩٢٩      ٢٤,٩١٦,٧١١,٠٢٢       ٣١,٩٣١,٤٣٤,٣٩١    روض وسلفق  

        ١٢,٨٨٣,٦٤٢,٢٥١       ٢٥,٤١٩,٧٦١,٧٦٧       ٣٢,٤٥٢,٣٢٦,٩٧٨      
  األفراد والقروض العقارية

      ١٠١,٤٦٧,٩٢٩     ١٢٠,٨١٣,٥٤٨       ٢١١,٢٠٧,٢٣٤    حسابات جارية مدينة   
      ٨,٣٦٦١٩,٦٢      ١٥,٧٩٠,٦٧١       ١٦,٣١٧,٧٢١    قروض وسلف  

        ١٢١,٠٩٦,٢٩٥       ١٣٦,٦٠٤,٢١٩      ٢٢٧,٥٢٤,٩٥٥      
  الشركات الصغيرة والمتوسطة

      ١٠٤,٦٥٤,٩٥٢      ١٢٠,٠٩٠,٦٣٥      ١٢٨,٥٢٨,٨٣١    حسابات جارية مدينة  
      ٢١,٤٢٢,٨١٨       ١١,٣٦٢,٤٤٠       ٦,٤٠١,٠٩٥    قروض وسلف  

        ١٢٦,٠٧٧,٧٧٠      ١٣١,٤٥٣,٠٧٥      ١٣٤,٩٢٩,٩٢٦      
      ١٣,١٣٠,٨١٦,٣١٦     ٢٥,٦٨٧,٨١٩,٠٦١      ٣٢,٨١٤,٧٨١,٨٥٩    لتسهيالت االئتمانية المباشرةإجمالي ا  
  )  ١,١٠٧,٣٩٧,٤٦٣( )  ١,٣٦٦,٣٧٧,٠٤٢( )  ٩٠٤,٥٨٩,٣٢٧(  خسائر ائتمانية متوقعةخمصص   
  )  ١١٥,٢٠٩,٠٧٣  (      -          -      خمصص عام للخسائر االئتمانية على مستوى احملفظة  
  )  ٧٩٣,٩٩٩,٥٣٠( )  ٩٩٧,٠٥٠,١٧٧( )  ٩٨٣,٦٦٥,٧٣٨(  وظة)فوائد معلقة (حمف  

     ١١,١١٤,٢١٠,٢٥٠       ٢٣,٣٢٤,٣٩١,٨٤٢       ٣٠,٩٢٦,٥٢٦,٧٩٤    صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة

 



 

 - ٣٤ -

  :خالل الفرتة/ السنة باشرةاملئتمانية االتسهيالت ال فيما يلي احلركة على أرصدة
    (غير مدققة) ٢٠١٩ زيرانح ٣٠المنتهية في الستة أشهرلفترة         
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٢٥,٦٨٧,٨١٩,٠٦١     ٢,٠٤٥,١٧٩,٣٣٦    ٦,٤٣١,٢٤٠,٨٢٥   ١٧,٢١١,٣٩٨,٩٠٠    فرتةالبداية يف  كما  الرصيد

    -          -      )  ٥,١١٢,٧٤٩,٥٨٦(      ٥,١١٢,٧٤٩,٥٨٦   ىل ما مت حتويله إىل املرحلة األو 
      -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة االثانية
    -         ٢١٤,٧٠٨    )  ٢١٤,٧٠٨(      -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  )  ٨١,٤٤١,٠٣٦(    ) ٨١,٤٤١,٠٣٦(      -          -      املعدومة ديونال
  التغري يفزيادة / (نقص) ناتج عن 

    ٣,٤١١,٠٣٦,٧٤٥        ١٠١,٠٥٠,٨٤٥    )  ٦٠٦,٤١٨,٧٧٧(      ٣,٩١٦,٤٠٤,٦٧٧    أرصدة الزبائن  
    ٥,٢٣٩,٠٥٤,٠٩٨        -            ١٦,٩٤٥        ٥,٢٣٩,٠٣٧,١٥٣    ةفرت التسهيالت اجلديدة خالل ال
  )  ٨٧,٠٠٩١,٤٤١,٦(  )  ٢٥٤,٨٦٣,٤٠٥(  )  ٣٧,٤٧٣,٧٧٦(  )  ١,١٤٩,٣٤٩,٨٢٨(  ةفرت التسهيالت املسددة خالل ال

اية الفرتة     ٣٢,٨١٤,٧٨١,٨٥٩        ١,٨١٠,١٤٠,٤٤٨        ٦٧٤,٤٠٠,٩٢٣      ٣٠,٣٣٠,٢٤٠,٤٨٨    الرصيد كما يف 
  

    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
  ١٣,١٣٠,٨١٦,٣١٦        ١,٨٩١,٧٧٦,٠١٤        ١,٧٤٨,٩٥٠,٧٥٠        ٩,٤٩٠,٠٨٩,٥٥٢    سنةالبداية يف  كما  الرصيد

    ٢,٠١٧,٣٤٤,٣٥٨        -          ٢,٠١٧,٣٤٤,٣٥٨        -      ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
  )  ٢,٠٢٥,٥٣٩,٨٦١(  )  ٨,١٩٥,٥٠٣(      -      )  ٢,٠١٧,٣٤٤,٣٥٨(  ما مت حتويله إىل املرحلة االثانية
      ٨,١٩٥,٥٠٣        -          ٨,١٩٥,٥٠٣        -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  زيادة / (نقص) ناتج عن التغري 
    ٢,٠٧٩,٠١٨,٧٧٤        ١٦٤,٥١٠,١٧٦        ٣٢٧,٤٧٢,٣٤٩        ١,٥٨٧,٠٣٦,٢٤٩  أرصدة الزبائنيف   

  ١١,٨٤٥,١٤٠,٠١٥        -          ٢,٧١٩,١٧٦,٩٦٦      ٩,١٢٥,٩٦٣,٠٤٩    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ١,٣٦٧,١٥٦,٠٤٤(  )  ٣٥١,٩١١,٢(  )  ١٠٠,٨٩٩,٣٨٩(  )  ٩٧٤,٣٤٥,٥٩٣(  التسهيالت املسددة خالل السنة

اية ال     ٠٦١,٨١٩,٦٨٧,٢٥        ٢,٠٤٥,١٧٩,٣٣٦        ٦,٤٣١,٢٤٠,٨٢٦     ١٧,٢١١,٣٩٨,٨٩٩    سنةالرصيد كما يف 



 

 - ٣٥ -

  خالل الفرتة/ السنة:للتسهيالت املباشرة ية املتوقعة فيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمان
    (غير مدققة) ٢٠١٩ حزيران ٣٠المنتهية في الستة أشهرلفترة         
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ١,٣٦٦,٣٧٧,٠٤٣    ١,٠٢٧,٠٤٢,١٥٤    ٣٢٤,١٠٢,٧٨٣    ١٥,٢٣٢,١٠٦  فرتةالبداية يف  كما  الرصيد

    -          -      )  ١٣,٥٦١,٢٩٣(      ١٣,٥٦١,٢٩٣   ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
              -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة االثانية
      -           ٧,٥٩٩    )    ٧,٥٩٩(      -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  قص) ناتج عن التغري يفزيادة / (ن
  )  ٢٦٥,٢٦٢,٠١٥(      ١٠١,٥٠١    )  ٢٦٥,٣٦٠,٤٨٨(  )    ٣,٠٢٨(  خماطر اإلئتمان  

  زيادة / (نقص) ناتج عن التغري يف
  )  ١,٢٧٩,٢٥٤(      ٤٧٤,٧٩٤    )  ١٥,٣٢٨,٩٩٦(      ١٣,٥٧٤,٩٤٨    أرصدة الزبائن  

    ١١,٢٢١,٣٦٨        -            ٧٧٩        ١١,٢٢٠,٥٨٩    ةفرت التسهيالت اجلديدة خالل ال
  )  ٢٠١,٠١١,٥٩٢(  )  ١٩٩,٧٥٧,٧٥١(  )  ١,٢٤٦,٠٧٢(  )    ٧,٧٦٩(  ةفرت التسهيالت املسددة خالل ال

  )  ٥,٤٥٦,٢٢٣(  )  ٥,٤٥٥,٩٧٣(      -      )    ٢٥٠(    الصرف أسعارتعديالت نتيجة تغري 

اية الفرتة     ٩٠٤,٥٨٩,٣٢٧        ٨٢٢,٤١٢,٣٢٤        ٢٨,٥٩٩,١١٤      ٥٣,٥٧٧,٨٨٩    الرصيد كما يف 
  

    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ١,١٠٧,٣٩٧,٤٦٣        ١,٠٤٨,٧٦٣,٧٣٤        ٣٦,٦٦٩,١٨٢        ٢١,٩٦٤,٥٤٧    سنةالبداية يف  كما  الرصيد
    ٥,٤٧٢,٧٩١        -          ٥,٤٧٢,٧٩١        -      حتويله إىل املرحلة األوىل ما مت 

    ٤,٠٨٥,٠٢٥        ٩,٥٥٧,٨١٦        -      )  ٥,٤٧٢,٧٩١(  ما مت حتويله إىل املرحلة االثانية
  )  ٩,٥٥٧,٨١٦(      -      )  ٩,٥٥٧,٨١٦(      -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

    زيادة / (نقص) ناتج عن التغري يف
    ١٥١,١٨٢,٢٠٥    )  ١٨,١٢٠,٢٧٧(      ١٧٤,٥٢٠,٩٩٣    )  ٥,٢١٨,٥١١(  اإلئتمانخماطر   

    زيادة / (نقص) ناتج عن التغري يف
  )  ١,٦٨٠,٩١٠(  )  ١٣,١٥٩,١٢٠(      ١١,٠٧٩,٤٢٧        ٣٩٨,٧٨٣    أرصدة الزبائن  

    ١١٢,٦٨٧,٣٧٩        -          ١٠٧,٩٢٤,٨٧٦        ٤,٧٦٢,٥٠٣    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ٠٩٥,٢٠٩,٣(      -      )  ١٦٧,٠٠٦,٢(  )  ٤٤٢,٢٠٢,١(  املسددة خالل السنةالتسهيالت 

اية ال     ٠٤٢,٣٧٧,٣٦٦,١        ٣١٥,٠٤٢,٠٢٧,١        ٢٧٨,١٠٢,٣٢٤      ٧١٠,٢٣٢,١٥    سنةالرصيد كما يف 



 

 - ٣٦ -

 الفوائد المعلقة:
      كانون األول  ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في         
      قة معّدلة)(مدق ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          
      ٧٩٣,٩٩٩,٥٣٠      ٩٩٧,٠٥٠,١٧٧   الرصيد أول الفرتة / السنة  
      ٢٠٦,١٤٣,٦٩٢     ١٠٨,٢٩٢,٣٨١   الفوائد املعلقة خالل الفرتة / السنة  
  )  ٣,٠٩٣,٠٤٥( ) ٣٧,٢٨٥,٦٢٩(  ينـزل الفوائد احملولة لإليرادات  
      -    ) ٣,٥٤٠,٤٧٦(  صرف أسعارفروق   
      -     ) ٨٠,٨٥٠,٧١٥(  ينـزل الفوائد املعلقة اليت مت شطبها  

      ٩٩٧,٠٥٠,١٧٧     ٩٨٣,٦٦٥,٧٣٨   الرصيد آخر الفرتة / السنة  

  .٢٠١٨كانون األول   ٣١و ٢٠١٩ حزيران ٣٠التوجد تسهيالت ائتمانية ممنوحة للحكومة والقطاع العام كما يف 
  
  اآلخرالشامل  خلخالل الدموجودات مالية بالقيمة العادلة من   -٩

للدوالر  %٥,٩٦٥إىل  %٢,٨١٤مبعدالت فائدة ترتاوح من  ، وسيادية لبنانيةآسيويةخليجية، قام املصرف بشراء استثمارات من أسواق مالية 
ا من سنة إىل  اآلخرالشامل  خالل الدخلموجودات مالية بالقيمة العادلة من مت تصنيفها ك األمريكي   هي تتكون مما يلي:، و سنتنيترتاوح استحقاقا

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

   سوقية: أسعارات مالية متوفر هلا موجود
   ٣٧٢,٣٠٢,٥٣٠,٤      ٧٢٨,١٢٢,٨٠٤,٤        ١,٥٣١٣,٥٩٧,١٠    أخرىسندات مالية 

        ٣٧٢,٣٠٢,٥٣٠,٤        ٧٢٨,١٢٢,٨٠٤,٤        ٣,٥٩٧,١٠١,٥٣١    
    حتليل السندات واالذونات:

   ٣٧٢,٣٠٢,٥٣٠,٤      ٧٢٨,١٢٢,٨٠٤,٤        ٣,٥٩٧,١٠١,٥٣١    ذات عائد ثابت

        ٣٧٢,٣٠٢,٥٣٠,٤        ٧٢٨,١٢٢,٨٠٤,٤        ٣,٥٩٧,١٠١,٥٣١    
  



 

 - ٣٧ -

  (غري مدققة) على الشكل التايل: ٢٠١٩ حزيران ٣٠بقيمتها العادلة كما يف كما يف  اآلخرالشامل  خالل الدخلبالقيمة العادلة من الية تظهر املوجودات امل
            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.      

    ٣,٧٠٦,٠٠٠,٠٠٠        ٣,٠٥٢,٠٠٠,٠٠٠        -          ٦٥٤,٠٠٠,٠٠٠    القيمة االمسية للسندات واألذونات
    ٩٨,٦١٥,٥٧٠        ٥٧٠,٢٦٧,٣٦        -          ٦٢,٣٤٨,٠٠٠    العالوة

    ٣,٨٠٤,٦١٥,٥٧٠        ٣,٠٨٨,٢٦٧,٥٧٠        -          ٧١٦,٣٤٨,٠٠٠    القيمة الدفرتية للسندات واألذونات
  )  ٨٤,٤٩٩,٩٠٩(  )  ٣٢,٢٩٩,٢٣١(      -      )  ٥٢,٢٠٠,٦٧٨(  إطفاء العالوة

 )  ١٢٣,٠١٤,١٣٠(  )  ٧٠,٦٩٤,١٣٠(      -      )  ٥٢,٣٢٠,٠٠٠(  يف القيمة العادلة النقص

      ٣,٥٩٧,١٠١,٥٣١        ٢,٩٨٥,٢٧٤,٢٠٩        -          ٦١١,٨٢٧,٣٢٢    
  

  على الشكل التايل: (مدققة معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١بقيمتها العادلة كما يف  اآلخرالشامل  لخالل الدخبالقيمة العادلة من تظهر املوجودات املالية 
            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    قيمة االمسية للسندات واألذوناتال

    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    
  



 

 - ٣٨ -

  على الشكل التايل: (مدققة معّدلة) ٢٠١٨كانون الثاين   ١بقيمتها العادلة كما يف  اآلخرالشامل  خالل الدخلبالقيمة العادلة من تظهر املوجودات املالية 
            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    القيمة الدفرتية للسندات واألذونات

  )  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        ١,٧٣٤,١١٥,٤٧٨        ٦٤٥,٩٢٥,١٠٨    
  



 

 - ٣٩ -

 موجودات مالية بالكلفة المطفأة  -١٠

  .ملدة سنة واحدة %٤,٥قيمة سندات مشرتاة من مصرف سورية املركزي باللرية السورية بفائدة سنوية قدرها ميثل هذا البند 
  
  / التزامات عقود التأجير حقوق استخدام األصول المستأجرة  -١١

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

    -          -          ٢٦٦,٤٨٣,٠٧١    حقوق استخدام أصول مستأجرة
    -          -      )  ١٧,٠٤٣,٠٥٠(  جممع استهالك حقوق استخدام موجودات مستأجرة

    -          -          ٢٤٩,٤٤٠,٠٢١    صايف حقوق استخدام موجودات مستأجرة

    -          -          ٢١٩,٢٣٨,٣٢٩    التزامات عقود التأجري

  كما يلي:  التزامات عقود التأجريتتوزع حقوق استخدام أصول مستأجرة و 
      التزامات          حقوق استخدام                     
      عقود التأجير          األصول المستأجرة                    
    ل.س.          ل.س.                    
    ٢٣٩,٦٤٦,٧٠٧        ٢٦٦,٤٨٣,٠٧١              الرصيد كما يف بداية الفرتة  
  )    ٢٥,٥٠٠,٠٠٠  (      -            طفاء رصيد مصاريف إجيار مدفوعة مقدماً كما يف أول الفرتةإ  
    -      )  ١٧,٠٤٣,٠٥٠(            مصروف االستهالك  
    ٩١,٦٢٢٥,٠        -                مصروف الفوائد  

اية الفرتة       ٢١٩,٢٣٨,٣٢٩        ٢٤٩,٤٤٠,٠٢١              الرصيد كما يف 
  
   موجودات ضريبية مؤجلةمخصص ضريبة الدخل /   -٢١

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

  )  ٩٩,٢٣١,٩٦٦(  )  ٧٩٠,٨٦٩,٢٥٨(  )  ٥٦٤,٤٥٦,٢١٢(  خمصص ضريبة الدخل ناجتة عن ربح الفرتة / السنة
  يف القيمة  التغريناجتة عن  ضريبيةموجودات 

  من خاللالعادلة للموجودات املالية   
    ٢١,٠٠٥,٣٩٠        ٦١٧,٤٤٩,٥٨        ٣,٥٣٣٣٠,٧٥    الدخل الشامل اآلخر     
 



 

 - ٤٠ -

  :ملخص تسوية الربح احملاسيب مع الربح الضرييب واحتساب مصروف ضريبة الدخل
      حزيران ٣٠في لفترة الستة أشهر المنتهية           
      (غير مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩          
      ل.س.          ل.س.          

      ٢٨٦,١٩٢,٥٥١       ١,٩٨٦,٨١٨,٣٧١      ةبيصايف الربح قبل الضر 
    ١٦,٠٢٥,٧٦٣       ١٦,٠٢٥,٧٦١      إستهالك املباين

      ١٤٧,١٧٠,٦٥١    )  ٢٤١,٢٩٨,٩٨٧(    للمرحلتني األوىل والثانيةخمصصات التسهيالت االئتمانية 
  )    ٤٦٤,٥١٦(  )  ١,٠٠٠,٠٠٠(   )١٨يضاح إخمصصات متنوعة (

    -      )  ٢٢٣,٤١١,٦٨٢(    ضريبة ريع على فوائد حمققة من اخلارج 
      ٣٩,١٩٦,٢١٣       ٥٠,٩٨٧,٥٨٣     استهالك حتسينات املباين عن فروع مشرتاة

      ٤٨٨,١٢٠,٦٦٢       ١,٥٨٨,١٢١,٠٤٦      الربح الضرييب
      %٢٥         %٢٥        معدل الضريبة
  )  ١٢٢,٠٣٠,١٦٥(  )  ٣٩٧,٠٣٠,٢٦١(    ضريبة الدخل

  )  ١٢,٢٠٣,٠١٧(  )  ٢٦٠,٣٩,٧٠٣(    ضريبة إعادة اإلعمار 

 )  ١٣٤,٢٣٣,١٨٢(  )  ٤٣٦,٧٣٣,٢٨٧(    روف ضريبة الدخلمص
  
  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرة دديف القيمة العادلة للموجودات املالية احمل التغريالضريبية املؤجلة الناجتة عن  املوجوداتاحتساب مت 

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

  يف القيمة العادلة  التغريخسائر ناجتة عن 
  )  ٨٤,٠٢١,٥٦٠(  )  ٢٣٣,٧٩٨,٤٦٨(  )  ١٢٣,٠١٤,١٣٠(  من خالل الدخل الشامل اآلخرللموجودات املالية   
      %٢٥          %٢٥          %٢٥      دل الضريبة مع

        ٢١,٠٠٥,٣٩٠        ٥٨,٤٤٩,٦١٧        ٣٠,٧٥٣,٥٣٣      
  

  :مايليخالل الفرتة / السنة ك خمصص ضريبة الدخلإن حركة 
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في         
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  )  ٣٧٣,٠٥٦,٥٣٨(  )  ٩٩,٢٣١,٩٦٦(  )  ٢٥٨,٨٦٩,٧٩٠(  الفرتة / السنة الرصيد بداية
  )  ٩٩,٢٣١,٩٦٦(  )  ٢٥٨,٨٦٩,٧٩٠(  )  ٤٣٦,٧٣٣,٢٨٧(  الفرتة / السنةضريبة دخل 
     ٣٧٣,٠٥٦,٥٣٨        ٩٩,٢٣١,٩٦٦        ١٣١,١٤٦,٨٦٥    ضريبة مدفوعة

اية    )  ٩٩,٢٣١,٩٦٦(  )  ٢٥٨,٨٦٩,٧٩٠(  )  ٥٦٤,٤٥٦,٢١٢(  الفرتة / السنةالرصيد 



 

 - ٤١ -

  كما يلي:  من خالل الدخل الشامل اآلخريف القيمة العادلة للموجودات املالية  التغرياملؤجلة الناجتة عن إن حركة املوجودات الضريبية 
    كانون الثاني  ١ا في كم          كانون األول  ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في           
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          مدققة) (غير ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

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

  )  ١,٣١٠,٠٧٣(      ٣٧,٤٤٤,٢٢٧    )  ٢٧,٦٩٦,٠٨٤(  رمن خالل الدخل الشامل اآلخ  

      ٢١,٠٠٥,٣٩٠        ٥٨,٤٤٩,٦١٧        ٣٠,٧٥٣,٥٣٣    الفرتة / السنةرصيد آخر 
  
  أخرىموجودات   -٣١

 يلي: يتكون هذا البند مما
    كانون الثاني  ١كما في           كانون األول  ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في           
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٠١٨٢          (غير مدققة) ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

  حمققة غري مستحقة القبض:فوائد 
  مالية بالقيمة العادلة مناستثمارات   
    ٤٤,٢٢٢,٧٦٩        ٤٦,١٢٤,١٦١        ٢٨,٣١١,٧٣٤    خالل الدخل الشامل اآلخر    
    -          -          ٢٢,٢٦٥,٧٥٣    مالية بالكلفة املطفأةاستثمارات   
    ١,٤٧٨,٦٣٩        ١,١٩١,٧٠١          ٩٠٢,٢٨٠    التسهيالت االئتمانية  
    ٩٩,٦٠٠,٦٩٠        ١٣٠,٥٨٤,٥٠٣        ٧١,٢٢٧,٢٥٨    حسابات لدى املصارف  
        ١٤٥,٣٠٢,٠٩٨        ١٧٧,٩٠٠,٣٦٥        ١٢٢,٧٠٧,٠٢٥    

      ٢١٠,١٠٤          ٢٠٦,١٢٤          ١٨٠,٢٠٤    طوابع مالية
    ٣٥,٢١٠,٢١٥        ٢٩,٠٩٣,٠٤٢        ٣٢,٣٨٠,٩٧١    ارات مدفوعة مقدماً إجي

    ٢٧,٥٤٣,٣٨٤        ٢٦,٦٣١,١٧٧        ٦١,٩٦٧,١٩٢    مصاريف مدفوعة مقدماً 
    ٣٢١,١٥٦,٠٠٠        ٢٢٥,٦٠٢,٧١٠        ٤,٢٠٧,٧٢٨    مصاريف مدفوعة مقدماً لفرع قيد اإلجناز

    ١,٨٥٩,٤٤١        ١,٨٩٥,٩١٨        ١,٨٩٥,٩٢٠    تأمينات مدفوعة
      ١٦٦,٠٩٨          ١٠٢,٧٢٢        ٢,٨٩٣,٢٤٠    أخرىحسابات مدينة 

    -          ٨٣,٨٣٦,٦٠٠        ٨٣,٨٣٦,٦٠٠    مسامهات يف مؤسسات مالية سورية
        ٥٣١,٤٤٧,٣٤٠        ٥٤٥,٢٦٨,٦٥٨          ٣١٠,٠٦٨,٨٨٠    

  )  ١,٠٤٣,٤٥٣  (  )    ٩٦٥,٧٩٤(  )    ٣٣٤,٤٣٧(  خمصص خسائر ائتمانية متوقعة
        ٥٣٠,٤٠٣,٨٨٧        ٥٤٤,٣٠٢,٨٦٤        ٣٠٩,٧٣٤,٤٤٣    



 

 - ٤٢ -

  مصرف سورية المركزيديعة مجمدة لدى و    -٤١

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

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

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

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

        ١,٣٦٢,٠٥٥,١١٨        ١,٣٨٧,٠٥٥,١١٨        ١,٣٨٧,٠٥٥,١١٨    
  
  مصارفودائع    -٥١

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

    ٨٦٦,١٣٥,١٧٩    ٢٠,٢٦٣,٦٣٨    ٨٤٥,٨٧١,٥٤١  حسابات جارية
    ٢,٩٧٤,٨٠٠,٠٠٠    ٢,٩٧٤,٨٠٠,٠٠٠    -    (تستحق خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل) ودائع ألجل

    ٣,٨٤٠,٩٣٥,١٧٩    ٨٢,٩٩٥,٠٦٣,٦٣    ٨٤٥,٨٧١,٥٤١    
  

    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨ كانون 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
    ٠٠٦٠,٠١,٩٩٢,٩    ١,٩٩٢,٩٦٠,٠٠٠    -    (تستحق خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل) ودائع ألجل

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

  



 

 - ٤٣ -

    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨ ثانيكانون ال 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    -    شهر أو أقل)(تستحق خالل فرتة ثالثة أ ودائع ألجل

    ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  (تستحق خالل فرتة أكثر من ثالثة أشهر) ألجل مصارف ودائع

    ٤,٢٠٨,٢٥٦,٩٦٣    ٢٧٣,٠٣٥,٨٥٦    ٣,٩٣٥,٢٢١,١٠٧    
  
  ودائع الزبائن  -٦١

   يتكون هذا البند ممايلي:
    كانون الثاني  ١كما في           انون األولك  ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في           
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩          
    ل.س.          ل.س.          ل.س.          

    ٥,٤٠١,٦٧٦,١٠٥        ١٦,٩٨٦,٦٥٧,٥٢٠        ٣١,٦٢٥,٠٩١,٩٥٣    حسابات جارية وحتت الطلب
   ١٨٣,٧٠٤,٦٩٢        ١,٠٩٦,٧١٣,٨٢٣        ٢,٠٣٧,٩٠٠,٩٩٩    ودائع التوفري

    ٢٠,٧٧١,٥٥٤,٤٣٠        ٢٩,٨٢٤,٠١٣,٥٦٥        ٣٠,٢٢٧,٣٢٦,٩٩٦    ودائع ألجل وخاضعة إلشعار
    ١,٤٩٨,٤٤٢,٦٧٦        ٢٦,٤٧٣,٠٤٦        ٢٩,١٠٤,٩٢٤    احلسابات اجملمدة

        ٢٧,٨٥٥,٣٧٧,٩٠٣        ٤٧,٩٣٣,٨٥٧,٩٥٤        ٦٣,٩١٩,٤٢٤,٨٧٢    

 مجايل الودائع (مقابلإمن  %١٠,٧٥أي ما نسبته  ٢٠١٩ حزيران ٣٠كما يف لرية سورية   ٦,٨٧٣,٨٦٦,٨٣٧ بلغت ودائع القطاع العام السوري
  ).من إمجايل الودائع %١٤,٠٨أي ما نسبته  ٢٠١٨لعام لرية سورية  ٦,٧٤٨,٨٢٦,١٢٤

مجايل الودائع (مقابل إ من %٤٩,٥٢أي ما نسبته  ٢٠١٩ حزيران ٣٠كما يف لرية سورية   ٣١,٦٥٤,١٩٦,٨٧٨بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد 
  .من إمجايل الودائع)%٢٩,٠٩أي ما نسبته  ٢٠١٨لعام لرية سورية  ١٣,٩٤٥,١٧٤,٧٤٦

  
  مينات نقديةأت  -٧١

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

    ١٤,٦٨٢,٣٨٣        ٩٤٧,٦٧١,٢٧٠        ٩٧٥,٠٩٩,٦٩٤    تأمينات مقابل تسهيالت مباشرة
    ١٤٩,٠٤٧,٥٩١        ٣٧٨,٧١٣,٧٣٨        ٤٨٥,٨٨٣,٠٣٨    تأمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة

    ٩,٨٢٥,٠٠٠        ١٢,١٤٠,٠٠٠        ٤٠,٠٠٠٤,١٣    أخرىتأمينات نقدية 
        ١٧٣,٥٥٤,٩٧٤        ١,٣٣٨,٥٢٥,٠٠٨        ١,٤٧٤,٤٢٢,٧٣٢    



 

 - ٤٤ -

  مخصصات متنوعة  -٨١
 يتكون هذا البند مما يلي:

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

      ٤,٤٩٣,٦٠٩        ٨,١٩٨,٦٨٠        ٨,٨٥٨,٦٠٦    خمصص تدين التسهيالت غري املباشرة
      ٢,٠٠٠,٠٠٠        ٢,٥٠٠,٠٠٠        -      خمصص ملواجهة أعباء حمتملة

      ٢,٠٠٠,٠٠٠        ٠٠٠,٠٠٠,٤        ٠٠٠,٠٠٠,٣    القطع أسعارخمصص تقلبات 
        ٦٠٩٨,٤٩٣,       ١٤,٦٩٨,٦٨٠        ١١,٨٥٨,٦٠٦      



 

 - ٤٥ -

    (غير مدققة)٩٢٠١ حزيران ٣٠كما في       
    رصيد      فروقات      ما تم      المستخدم      المكون            
    فترةنهاية ال      الصرف أسعار      رده لإليرادات      فترةخالل ال      فترةخالل ال      الفترةبداية ارصيد       
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٨,٨٥٨,٦٠٦  )  ٢٥,٥٣١(  )  ٢٨٨,٣٩٢(      -          ٩٧٣,٨٤٩    ٨,١٩٨,٦٨٠   املباشرةخمصص تدين التسهيالت غري
    -      -        -      )  ٢,٥٠٠,٠٠٠(    -      ٢,٥٠٠,٠٠٠  خمصص ملواجهة أعباء حمتملة

    ٣,٠٠٠,٠٠٠    -    )  ٢,٠٠٠,٠٠٠(      -        ١,٠٠٠,٠٠٠    ٠٠٠,٠٠٠,٤  القطع أسعارخمصص تقلبات 

    ١١,٨٥٨,٦٠٦  )  ٢٥,٥٣١(  )  ٢,٢٨٨,٣٩٢(  )  ٠٠٠,٥٠٠٢,(    ١,٩٧٣,٨٤٩    ٦٨٠,٦٩٨,١٤    
  

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

      ٨,١٩٨,٦٨٠    -        -          -        ٣,٧٠٥,٠٧١    ٤,٤٩٣,٦٠٩  خمصص تدين التسهيالت غري املباشرة
    ٢,٥٠٠,٠٠٠    -    )  ٤٦٤,٥١٦(  )  ١,٥٣٥,٤٨٤(    ٢,٥٠٠,٠٠٠    ٢,٠٠٠,٠٠٠  خمصص ملواجهة أعباء حمتملة

    ٠٠٠,٠٠٠,٤    -    )  ٠٠٠,٥٠٠,٤(      -        ٠٠٠,٥٠٠,٦    ٠٠٠,٠٠٠,٢  القطع أسعارخمصص تقلبات 
    ٦٨٠,٦٩٨,١٤    -    )  ٥١٦,٩٦٤,٤(  )  ٤٨٤,٥٣٥,١(    ٠٧١,٧٠٥,١٢    ٦٠٩,٤٩٣,٨    
 

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

      ٤,٤٩٣,٦٠٩    -        -          -        -      ٤,٤٩٣,٦٠٩  خمصص تدين التسهيالت 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(      -        ٥٠٠,٠٠٠,٨    ١,٠٠٠,٠٠٠  القطع أسعارخمصص تقلبات 
    ٦٠٩,٤٩٣,٨    -    )  ٨,٢٥٢,١٠٤(  )  ١,٧٤٧,٨٩٦(    ٠٠٠,٥٠٠,١٠    ٦٠٩,٩٩٣,٧    
  



 

 - ٤٦ -

  :خالل الفرتة/ السنة باشرةامل غري ئتمانيةاالتسهيالت فيما يلي احلركة على أرصدة ال
    (غير مدققة)٢٠١٩ حزيران ٣٠في أشهر المنتهية لفترة الستة         
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٨٠٩,٥٧٥,٧٩٢        ٤,٣٥٢,١٣٤        ٢٣٠,٩٣٤,١٧٦        ٥٧٤,٢٨٩,٤٨٢    فرتةالبداية يف  كما  الرصيد

    -          -      )  ٢,٤١٦,٢٠٠(      ٢,٤١٦,٢٠٠    ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  )  ١٢,٨٢١,٠٣٦(      -      )  ٤,٧١٢,١٢٠(  )  ٨,١٠٨,٩١٦(  نقص ناتج عن التغري يف أرصدة الزبائن
    ١٨٧,٨١٠,٠٢١        -          -          ١٨٧,٨١٠,٠٢١    التسهيالت اجلديدة خالل الفرتة

  )  ٢١٣,٧٨٢,٣٤٥(      -      )  ١٥,١٣١,٧٣٧(  )  ١٩٨,٦٥٠,٦٠٨(  خالل الفرتةددة التسهيالت املس

اية الفرتة     ٧٧٠,٧٨٢,٤٣٢        ٤,٣٥٢,١٣٤        ٢٠٨,٦٧٤,١١٩        ٥٥٧,٧٥٦,١٧٩    الرصيد كما يف 
  

    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          ولىالمرحلة األ        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ١,٠٩٠,٢٨٤,٣١٨        ٤,٣٥٢,١٣٤        ٢٤٢,٧٦٦,٥٨٩        ٨٤٣,١٦٥,٥٩٥    سنةالبداية يف  كما  الرصيد

    ٢,٤١٦,٢٠٠        -          ٢,٤١٦,٢٠٠        -      ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل
  )  ٢,٤١٦,٢٠٠(      -          -      )  ٢,٤١٦,٢٠٠(  ويله إىل املرحلة الثانيةما مت حت

  )  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(  سنةلخالل اددة التسهيالت املس

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



 

 - ٤٧ -

  :خالل الفرتة/ السنة باشرةاملتوقعة للتسهيالت غري امل ئتمانيةفيما يلي احلركة على خمصص اخلسائر اال
    (غير مدققة)٢٠١٩حزيران  ٣٠ر المنتهية في لفترة الستة أشه        
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٨,١٩٨,٦٨١        -          ٨,٠٠٤,١٠٢        ١٩٤,٥٧٩    ةفرت البداية يف  كما  الرصيد

    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل
    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

        ٣,١١١        -          -            ٣,١١١    زيادة ناجتة عن التغري يف خماطر االئتمان
  زيادة / (نقص) ناتج عن

      ٩٧٠,٧٣٨        ٨٢٣,٩٣٣        ٦٢,١٢٢        ٨٤,٦٨٣    التغري يف أرصدة الزبائن   
  )  ٢٨٨,٣٩٢(      -      )  ٩٧,٩٣٠(  )  ١٩٠,٤٦٢(  ةة خالل الفرت التسهيالت املسدد

  )    ٢٥,٥٣١(      -      )  ٢٥,٥٣١(      -      تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف
اية الفرت      ٨,٨٥٨,٦٠٧        ٨٢٣,٩٣٣        ٧,٩٤٢,٧٦٣        ٩١,٩١١    ةالرصيد كما يف 

  
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١المنتهية فيللسنة         
    المجموع          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
    ٤,٤٩٣,٦٠٥        -          ٣,٧٠٧,٧٧٤        ٧٨٥,٨٣١    سنةالبداية يف  كما  الرصيد

    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل
    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
    -          -          -          -      ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  زيادة / (نقص) ناتج عن
    ٣,٨٩٧,٥٤٥        -          ٤,٢٩٦,٣٢٨    )  ٣٩٨,٧٨٣(  التغري يف أرصدة الزبائن   

      ١٥٣,٩٤٠        -          -          ١٥٣,٩٤٠    التسهيالت اجلديدة خالل السنة
  )  ٣٤٦,٤٠٩(      -          -      )  ٣٤٦,٤٠٩(  سنةالتسهيالت املسددة خالل ال

اية السنة     ٨,١٩٨,٦٨١        -          ٨,٠٠٤,١٠٢        ١٩٤,٥٧٩    الرصيد كما يف 

  



 

 - ٤٨ -

  أخرىمطلوبات   -٩١
 يلي: يتكون هذا البند مما

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

    ٧٧,٢٨٧,٧٣٩          ٩٠٥,٨٣٠        ١,٤٣٩,٨٨٣    فوائد مستحقة حلسابات مصرفية
    ٢٠٩,٦٥٥,٩٧٨        ٢٥٩,٧١٢,٢٤١        ٢٦٨,٩١٥,٧٧٢    حلسابات الزبائن حمققة غري مستحقة الدفعفوائد 

    ٨٨٤,٢١٠,٤٥٠        ٥٩١,٧٦٣,٧٠٣        ١,٠٨٨,٧٨٧,٤٥٤    مصرفية وأوامر دفع شيكات 
    ٤٦,٨١٣,٧٧٣        ١٨,٨٣٢,٣٢٣        ٦٩,٨٨٧,٥٤٥    كات مصدقةيش

    ٤,٧٩١,٨٧٥        ٥,٥٩٣,٢٢٥        ٦,٤٨٠,٠٤٢    اشرتاكات مؤسسة التأمينات االجتماعية املستحقة
    ٢٥,٠٥٨,٧٦١        ٣٣,٣٧١,٨٢٨        ٤١,٢٧٩,١١٩    وأجور املوظفنيضرائب مقتطعة على رواتب 

    ١٧,٠٦٦,٥٩٧        ٣٩,٣٧٣,٥٥٢        ٥٣,٤٣٢,٢٣٩    (وضريبة غري مقيم) ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة
    ٢,٥٠٩,٩٣٠        ٣,٠٧٨,١٤٥        ١,٤٩١,٠٣٠    رسوم حكومية مستحقة

    ٥,٥١٠,٠٠٠        ٨,٠٨٧,١٩٢        ١٠,٥٠٧,١٩٩    لدفعاكهرباء وهاتف مستحقة مصاريف  
    -          -          ٢٤,٣٠٠,٠٠٦    أتعاب مهنية استشارية مستحقة

    ٢,٠٥٨,٠٠٠        ١,١٥٠,٥٠٠          ٢٣٠,٠٠٠    دائنون خمتلفون على عمليات البطاقات (تقاص)
    ٢٩,٥٥٠,١١٨        ٧,١٩٢,٤٩٩        ٤٨٣,٥٩٨    موردون

      ٥,٣٠٤,٤٣٧        ٩,٣٦٣,٤٤٧        ١٣,٨٤٦,١٩٨    أخرىأرصدة دائنة 
    -          ٣,٨٨٧,٩٤٢        ٥٣,١٠٩,٣٣٩    مستحقة الدفع قاتنف

        ١,٣٠٩,٨١٧,٦٥٨        ٩٨٢,٣١٢,٤٢٧        ١,٦٣٤,١٨٩,٤٢٤    
  

   المدفوعو  رأس المال المكتتب به  -٢٠

 يخ.بتار للسهم 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
 إمجايلمببلغ  صرف، عقدت اهليئة العامة غري العادية واليت تقوم مقام اهليئة العامة العادية للمصرف وقررت زيادة رأس مال امل٢٠١٨نيسان  ٣٠ تاريخب

سهم بقيمة امسية  ٢٧,٥٠٠,٠٠٠وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم البنك سهم  ٢,٥٠٠,٠٠٠لرية سورية موزع على  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠وقدره 
  لرية سورية للسهم الواحد.  ١٠٠



 

 - ٤٩ -

  القيمة المعادلة                                
    بتاريخ االكتتاب          ريكي دوالر أم          عدد األسهم      (غير مدققة) ٢٠١٩ حزيران ٣٠كما 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  (    يم ملركز القطع البنيويعمليات ترم
    ١,٣٣٩,٠٢٠,٠٠٠        ٢٨,٩٥٤,٥٢٩        ١٣,٣٩٠,٢٠٠    رأس املال املدفوع بالدوالر (سجل باللرية السورية)

          ٠٠٠,٠٠٠٢,٧٥٠,        ٢٨,٩٥٤,٥٢٩        ٢٧,٥٠٠,٠٠٠    
    
  القيمة المعادلة                      

    بتاريخ االكتتاب          دوالر أمريكي          عدد األسهم      (مدققة معّدلة) ٢٠١٨األول  كانون  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)
          ٠,٠٠٠,٠٠٢,٧٥٠        ٢٨,٩٥٤,٥٢٩        ٢٧,٥٠٠,٠٠٠    

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

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

يف اجلمهورية العربية السورية لزيادة احلد  / والذي تضمن زيادة املهلة املمنوحة للمصارف التقليدية٦٣صدر املرسوم التشريعي رقم / ٢٠١٣يف عام 
اية العام  املتضمن متديد املهلة املمنوحة لزيادة  ٢٠١٥نيسان  ٢٢/م.و تاريخ ١٣، ومن مث صدر قرار جملس الوزراء رقم ٢٠١٤األدىن لرأمساهلا 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 الختاذ اإلجراءات املناسبة 

 إمجايلمببلغ  ، عقدت اهليئة العامة غري العادية واليت تقوم مقام اهليئة العامة العادية للمصرف وقررت زيادة رأس مال املصرف٢٠١٨نيسان  ٣٠بتاريخ 
 وذلك بعد احلصول على موافقة اجلهات الرقابية.سهم  ٢,٥٠٠,٠٠٠رية موزع على لرية سو  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  ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠تبلغ سهم بقيمة إمجالية  ٢,٥٠٠,٠٠٠رأمسال املصرف والبالغ عددها 

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

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



 

 - ٥٠ -

  والخاص القانوني االحتياطي  -١٢
من صايف األرباح السنوية حىت بلوغه  % ١٠االحتياطي القانوين مبعدل  ٢٠١١شباط  ٢٤تاريخ  ٢٩من قانون الشركات رقم  ١٩٧املادة  حددت

  من رأس املال. % ٢٥
 %١٠٠من صايف األرباح السنوية حىت بلوغه  %١٠االحتياطي اخلاص مبعدل  ٢٠٠٢ام ) لع٢٣من قانون النقد األساسي رقم ( ٩٧املادة  حددت

  من رأس املال.
ا تشكل الفارق بني جمموع اإليرادات احملققة  ٢٠١١شباط  ٢٤تاريخ  ٢٩من قانون الشركات رقم  ٢٠٠مت تعريف األرباح الصافية حسب املادة  بأ

  صص ضريبة الدخل على األرباح. وجمموع املصروفات واالستهالك قبل تنـزيل خم
  
 الدائنة الفوائد  -٢٢

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

  تسهيالت إئتمانية مباشرة:
      ٣٠٥,٤٩٤,٥٧٩       ٤٤,٤٤٩,٤٨٤    حسابات جارية مدينة  
      ٧٨٤,٠٢٧,١٦١       ١,٦٨٣,٢٣٨,٥٧١    قروض وسلف  

      ١,٠٨٩,٥٢١,٧٤٠       ١,٧٢٧,٦٨٨,٠٥٥     

      ١١٠,٠٩٦,٤٢٢       ١٧٠,٧٣٢,٧٢٨   أرصدة وإيداعات لدى مصارف 
      ١٢٢,١٦٨,٥٠٨       ٩٠,٢٤٩,٩٦٠    بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية 

      -         ٢٢,٢٦٥,٧٥٣    املركزي شهادات إيداع لدى مصرف سورية

      ٢٣٢,٢٦٤,٩٣٠       ٢٨٣,٢٤٨,٤٤١      

      ١,٣٢١,٧٨٦,٦٧٠       ٢,٠١٠,٩٣٦,٤٩٦      



 

 - ٥١ -

  الفوائد المدينة  -٣٢

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

     :ودائع زبائن
      ٧,٦١١,٠٣٤         ١٨,٣٠٨    حسابات جارية  
      ٨,٦٩٧,٣٤٠       ٥٤,٦٤٠,٠٢٨    ودائع توفري  
      ٨١٤,٨٨٤,٢٣٤       ٩١٩,٤١٨,٧١١    ودائع ألجل  
      ٢٧,٩٠٣,٢٢٣       ٣٧,٤٨٨,١٤٦    التأمينات النقدية  

      ٨٥٩,٠٩٥,٨٣١       ١,٠١١,٥٦٥,١٩٣      
      ٧٥,٨٦٠,٣٠٦       ٣٦,٤٨٤,٩٦١    ودائع مصارف

      ٩٣٤,٩٥٦,١٣٧       ١,٠٤٨,٠٥٠,١٥٤      
  
  نفقات الموظفين  -٤٢

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

   ١٤٢,٩٩٥,٢١٧      ١٦٠,٠٥٧,١٣٩    رواتب املوظفني

      ١٠,٣٤٧,٧٦٧       ١٣,٨٣٥,٥٩٠    لنفقات تدريب وتأهي
    ٢٤,١٣٥,٦٤١       ٢٦,٩٤٧,٢٨٥    مسامهة املصرف بالتأمينات اإلجتماعية

    ١١,٤٠٩,٧٠٣       ١٢,٣٣٧,٤١٨   وتعويضات أخرى ال ختضع للضريبة  تعويض التمثيل
اية اخلدمة      ٣,٠١٧,٥٠٠       -      تعويض 
    ٦٥,١٧٩,٨٧٣       ٨٥,٧٩٩,٩٩٤   مكافآت وعالوات

    ٢,٣٠٩,٤٨٠       ١,٥٩٥,٢١٠   ة على عملية التوظيفخمتلفنفقات 
      ١٧٠,٥٠٠       ٧,٥٠٠,٠٠٠    مالبس موظفني

    ١٢,٠٧١,٥٠٧       ١٢,٧١١,٨١٠    تعويضات خاضعة لضريبة الرواتب
    ٢,٨٩٨,٢٤٦       ٢,٢١١,٤٠٨    مزايا عينية خاضعة للضريبة

    ٤,٠٤٢,٤٣٨       ٥,٢٤٦,٠٥٤   التأمني الصحي

     ٢٢٧٨,٥٧٧,٨٧       ٣٢٨,٢٤١,٩٠٨    

  



 

 - ٥٢ -

  
 مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة )مصروفاسترداد / (  -٥٢

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

  )    ٧٧٤,٤١٠  (  )  ٧,٢٧٧,٨٠٥(  مصروف خمصص أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
      ٧٧٢,٤٥٤          ٢٩٠,٢٦٧      خمصص أرصدة لدى املصارف اسرتداد

      ٤٩٥,١٧٣    )  ١٧,٩٦٨,٨١١(  خمصص إيداعات لدى املصارف (مصروف) / اسرتداد
  خمصص موجودات مالية بالقيمة العادلة )مصروفاسرتداد / (

  )  ١١٦,٣٠٧,٢٦٨  (      ٢٤,٥٩١,٩٥٩      لدخل الشامل اآلخرامن خالل   
  )    ١٧٥,١٢١  (        ٦٣١,٣٥٧    خمصص موجودات أخرىاد / (مصروف)اسرتد

  :خمصص تسهيالت ائتمانية مباشرة اسرتداد / (مصروف)
  )  ٣١,١٤٣,٤١٤  (  )  ٣٨,٣٤٦,٠٣٢(    املرحلة األوىل  
      ٢٢٥,٢١٠        ٢٩٥,٥٠٣,٦٦٨      املرحلة الثانية  
  )  ٤,٧٣٥,٣٥٣  (      ١٩٩,١٧٣,٨٥٦      املرحلة الثالثة  

  :سهيالت ائتمانية غري مباشرةمصروف خمصص ت
      ٤١٢,٦٢٢          ١٠٢,٦٦٨      املرحلة األوىل  
  )    ٣٤٨,٧٢٩  (        ٣٥,٨٠٨      املرحلة الثانية  
  )    ٨٢٣,٩٣٣  (  )    ٨٢٣,٩٣٣(    املرحلة الثالثة  

          ١٥٢,٤٠٢,٧٦٩  (      ٤٥٥,٩١٣,٠٠٢  (  
  



 

 - ٥٣ -

  أخرىة ييلمصاريف تشغ  -٦٢
  يتكون هذا البند مما يلي:

    حزيران ٣٠المنتهية في  تة أشهرالسلفترة         
      )معّدلة (غير مدققة ٨٢٠١          (غير مدققة) ٩٢٠١        
    ل.س.          ل.س.        

      ١١,٥٦٣,٠٢٥       ١١,٧٤٥,٩١٦    السفر واملهمات
      ١١,٣٠٩,٦٠٥       ٨,٥٨١,٦١٣    يف هيئات ودوريات االشرتاكات

      ١٥,٠٧٧,٠٨١       ٣٧,٧٩٩,٣١٦    الضرائبو الرسوم 
      ١٧,٥١٣,٢٥٩       ٢٥,٢٩٢,٨٤٤    وعالقات عامة النعاإلو  الدعاية

      ٢,٦٤٦,٦١٧       ٢,٧٩٧,٩٨٦    نفقات استقبال
      ٢٤,١٥٧,٥٠٢       ٢٧,٠٥٥,٠٨٧    واستشارية تعاب مهنيةأ

      ٥٥,٠٣٢,٣١٤       ٤٧,٠٤٢,٢٨٣    ونفقات حراسة صالحاإلو  الصيانة
      ١٩,٢٩١,١٩٥       ١٧,٥٠٤,٥٢٩    احلريقو  تأمني ضد األخطار

      ٢٠,٨٨٤,٩٥٩       ٣٣,٨٢٠,٢٨٤    والتدفئة كهرباءالو  املياه
      ١٠,٢١٧,٩٥٠       ١٥,٤٣٢,٢٣٢    وتقانة املعلومات نفقات االتصاالت

      ٦,٨٢٩,٥٢٤       ٩,٠٧٥,١٦٦    القرطاسيةو  املطبوعات
      ٤٢,٥٨١,١٨٨       ٣٠,٤٥٢,٩٥٩    مصاريف إجيار

    -         ٥,٠٩١,٦٢٢    مصروف فوائد التزامات عقود التأجري 
      ٣,٥٩٢,٨٥٠       ١,٣٩٠,٨٥٠    شحنالربيد وال

      ٢٣,٧٧٤,١٢٧       ٢٥,٣٥٦,٤٣٦    تعويضات أعضاء جملس اإلدارة ومصاريف اهليئة العامة
        ٤٤٣,٠٠٠         ٥٢٨,٥٠٠    مصاريف السيارات

        ٤١٤,٤٧٧         ٤٣٠,٥٤٠    أخرىمصاريف 

      ٢٦٥,٣٢٨,٦٧٣       ٢٩٩,٣٩٨,١٦٣     
  
  والمخففةالسهم األساسية  ربحية  -٧٢

  ساب حصة السهم األساسية واملخففة كما يلي:مت احت
    حزيران ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة         
      )معّدلة (غير مدققة ٨٢٠١          (غير مدققة) ٩٢٠١        

      ١٥١,٩٥٩,٣٦٩       ١,٥٥٠,٠٨٥,٠٨٤    (ل.س) الفرتةربح صايف 
    ٠٠,٠٠٠٥,٧٢       ٢٧,٥٠٠,٠٠    *األسهماملتوسط املرجح لعدد 

        ٥,٥٣         ٥٦,٣٧    ساسية واملخففةالسهم األ حصة

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



 

 - ٥٤ -

  املتوسط املرجح لعدد األسهم كما يلي: احتساب مت *
  المتوسط المرجح لعدد األسهم              
    حزيران ٣٠المنتهية في  الستة أشهرفترة ل             

      )معّدلة (غير مدققة ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩        عدد األسهم      الفترة    
    ل.س.          ل.س.                

    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٨ حزيران ٣٠
    ٢,٥٠٠,٠٠٠    ٢,٥٠٠,٠٠٠    ٢,٥٠٠,٠٠٠  ٢٠١٩ حزيران ٣٠

            ٢٧,٥٠٠,٠٠٠    ٢٧,٥٠٠,٠٠٠    

بناًء على املعيار احملاسيب  ،بعدد األسهم اجملانية ٢٠١٨ حزيران ٣٠مت تعديل املتوسط املرجح لعدد األسهم كما يف ، ٢٠تبعًا ملا جاء يف اإليضاح رقم 
يجة رمسلة أو إصدار وذلك إذا ارتفع عدد األسهم العادية نت ،ة مقارنةفرت الذي يقضي بتعديل عدد األسهم بأثر رجعي من بداية أول  ٣٣الدويل رقم 

  أسهم منحة أو جتزئة األسهم.

  
  ما يوازي النقدو  النقد  -٨٢

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

    ١٣,١٥٥,٧٦٩,٢٧٤        ٢٠,٩١٨,٨١٠,٨٨٦        ٣٠,٦٩٨,٣٩٧,٠٨٠    النقد وأرصدة لدى بنوك مركزية
  يضاف:

  ي صلأرصدة لدى مصارف (استحقاقها األ  
    ٤,٠٥٠,٥٦١,٠٥٤        ٢,٢١١,٣٧٣,٣٧٧        ١,٦١٣,٣٠٣,٦٠٠    أقل) أشهر أو ٣خالل فرتة     

  ينـزل:
  ي صلودائع مصارف (استحقاقها األ  

)  ١,٧٠٨,٢٥٦,٩٦٣(  )  ٣,٧٩٨,٠٠٤,٢٠٦(  )  ٣,٨٤٠,٩٣٥,١٧٩(  أقل) أشهر أو ٣خالل فرتة     
        ١٥,٤٩٨,٠٧٣,٣٦٥        ١٩,٣٣٢,١٨٠,٠٥٧        ٧٦٥,٥٠١,٢٨,٤٧٠      

  لنقد.اليستخدم احتياطي الودائع لدى مصرف سورية املركزي يف أنشطة املصرف التشغيلية اليومية لذلك اليعترب جزء من النقد وما يوازي ا

  
 



 

 - ٥٥ -

 ذات العالقةعمليات األطراف   -٩٢

م، واملصارف الشقيقة. تتضمن أرصدة وعمليات و  العليا دارةمدراء املصرف، واإل األطراف ذات العالقةتتضمن      ما يلي: األطراف ذات العالقةالشركات املرتبطة 
    (غير مدققة) ١٩٢٠ حزيران ٣٠كما في     
     الثانيكانون   ١كما في     كانون األول  ٣١كما في           وكبار دارةأعضاء مجلس اإل              
    مدققة معّدلة)غير ( ٢٠١٨      (مدققة معّدلة) ٢٠١٨      المجموع    المساهمين وكبار الموظفين    الشركات الحليفة      الشركة األم    

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    بنود بيان الوضع املايل/ داخل امليزاينة-أ 
  بات مدينةحسا 

    ٢,٧٤٥,٠٤٥,٥٤٨    ١,٨٦١,٧٥١,٤٥٧    ٩٤١,٣٧٤,٧٢٠    -      ٢٩٧,١٢٥,٦٩٢    ٦٤٤,٢٤٩,٠٢٨  أرصدة لدى املصارف املقربة
    ٧,٥٥١,٢٨٩,٢٦٩    ٨,٢٤٦,٦٥٢,٦٦٨    ٩,٥٠٧,٦٦٦,٩٤٣    -      ٢٨٣,٣٩٢,١٧٨    ٩,٢٢٤,٢٧٤,٧٦٥  ودائع ألجل لدى املصارف املقربة

    ٩٨,٨٤٦,٠٨٧    ١٢٦,٢٨٨,٠٩٣    ٤٤,٤٢٧,١٨٧    -      ١,٩٢٣,٩١٨    ٤٢,٥٠٣,٢٦٩  فوائد مستحقة غري مقبوضة
    ١,٥٢٤,٢٨٣    ١,٧٤٢,٤٤١    ١,٣٢١,٦٥٨    ١,٣٢١,٦٥٨    -      -    قروض كبار املوظفني

    ٧٨,٠١٨,١٧٣    -      -      -      -      -    تأمينات بوالص واعتمادات

  ٢٣,٣٦٠١٠,٤٧٤,٧    ١٠,٢٣٦,٤٣٤,٦٥٩    ١٠,٤٩٤,٧٩٠,٥٠٨    ١,٣٢١,٦٥٨    ٥٨٢,٤٤١,٧٨٨    ٩,٩١١,٠٢٧,٠٦٢    
    حسابات دائنة  

    ٢٧٣,٠٣٥,٨٥٦    ١,٩٩٦,٣٨١,٠٣٩    ٢,٩٧٩,٨٠٩,٧٨٨    -      ٥,٠٠٩,٧٨٨    ٢,٩٧٤,٨٠٠,٠٠٠  حسابات املصارف
    ٣٨,٣٢٣,٤٨٣    ٥٨,٩٧٧,٦٩٩    ٦٤,٤٦٢,٧٩٧    ٦٤,٤٦٢,٧٩٧    -      -    وكبار املوظفني وكبار املسامهني دارةحسابات أعضاء جملس اإل
      ٢٦٧,١٩١      ٩٢٥,٢٩٣    -      -      -      -    فوائد مستحقة غري مدفوعة

  ٣١١,٦٢٦,٥٣٠    ٢,٠٥٦,٢٨٤,٠٣١    ٣,٠٤٤,٢٧٢,٥٨٥    ٦٤,٤٦٢,٧٩٧    ٥,٠٠٩,٧٨٨    ٢,٩٧٤,٨٠٠,٠٠٠    
  بنود خارج امليزانية

    ٧٨,٠١٩,٥٠٠    -      -      -      -      -    اعتمادات مستندية وقبوالت لالسترياد
    ٦,٠٩٦,٦٦٥,٦٤٧    ٧٢٥,٥٩٦,٧٩١٥,    ٥,٧٦٣,٦٩٠,٧٧٢    -    ٥,٧٥٦,٦٧٢,٥٢٤    ٢٤٨,٠١٨,٧  كفاالت مصرفية

  ٦,١٧٤,٦٨٥,١٤٧    ٥,٧٩١,٥٩٦,٧٢٥    ٥,٧٦٣,٦٩٠,٧٧٢    -    ٥,٧٥٦,٦٧٢,٥٢٤    ٢٤٨,٠١٨,٧    

  



 

 - ٥٦ -

    (غير مدققة) ٢٠١٩ حزيران ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة     
    المنتهية في الستة أشهرلفترة             وكبار دارةأعضاء مجلس اإل                
  معّدلة) مدققةغير ( ٢٠١٨ حزيران ٣٠    المجموع      المساهمين وكبار الموظفين      الحليفة الشركات      الشركة األم    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

   بيان الدخلبنود -ب
    ١١٠,١٢٢,٣١٢    ١٣٣,٢١٤,٦٦٩      ٥٢,٩٦٤    ٤,٠٤٣,١٩٦    ١٢٩,١١٨,٥٠٩  فوائد دائنة
  )    ١,٥٠٠,٢٠٨(  )  ٣٦,٦٨٤,٥٩٥(  )    ١٩٩,٦٣٦(  )  ١٤١,٤٩٥(  )  ٣٦,٣٤٣,٤٦٤(  فوائد مدينة

  ١٠٨,٦٢٢,١٠٤    ٩٦,٥٣٠,٠٧٤  )    ١٤٦,٦٧٢(    ٣,٩٠١,٧٠١    ٩٢,٧٧٥,٠٤٥      
  )    ٣,٣٧١,٧٧١(  )  ٤,٧٠٨,٠١٥(    -    )  ٤,٧٠٨,٠١٥(    -    عموالت مدينة

  ١٠٥,٢٥٠,٣٣٣    ٩١,٨٢٢,٠٥٩  )    ١٤٦,٦٧٢(  )  ٨٠٦,٣١٤(    ٩٢,٧٧٥,٠٤٥      

ذا اخلصوص.الفوا أسعارالعالقة تتم ضمن النشاطات االعتيادية للمصرف وباستخدام إن مجيع التعامالت املسموحة مع األطراف ذوي    ئد والعموالت السارية مع الزبائن، وعمًال بقرارات جملس النقد والتسليف 
  .٢٠١٨ حزيران ٣٠و كما يف  ٢٠١٩ حزيران ٣٠كما يف   %٩,٥و %٧بلغت معدالت الفوائد على القروض املمنوحة لكبار املوظفني 

  .)٢٠١٨لعام  %٣و %٢,٦ (مقابل ٢٠١٩ حزيران ٣٠يف  %٣و %٢,٣ما بني  للدوالربلغ معدل الفائدة على الودائع لدى املصرف األم 
  تعترب مجيع التسهيالت مع األطراف ذوي العالقة عاملة وال يؤخذ هلا أي خمصصات.

  :دارةوجملس اإل التنفيذية دارةتعويضات اإل-ج

  التنفيذية العليا للمصرف: دارةفيما يلي ملخص ملنافع اإل
    حزيران ٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة       

    (غير مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩          
   ل.س.          ل.س.          

      ٣٦,٧٧٤,٢٨٠        ٣٥,٢٤٥,٣١١    رواتب اإلدارة العليا  
      ١٥,٠٧٦,٥٩٩        ٢٢,٩١٩,٨٧٤    مكافآت  

        ٧٩٥١,٨٥٠,٨        ٥٨,١٦٥,١٨٥      

  ).٢٠١٨ حزيران ٣٠لفرتة الستة أشهر املنتهية يف لرية سورية  ٢٢,٠٣٤,٢٤٧(مقابل  ٢٠١٩ حزيران ٣٠لفرتة الستة أشهر املنتهية يف لرية سورية  ٢٣,٧٨٠,١٣٦ دارةوقد بلغت تعويضات جملس اإل



 

 
- ٥٧ -

  أرقام المقارنة  - ٣٠

لتتناسب مع أرقام التصنيف لفرتة  ٢٠١٨حزيران  ٣٠وجز لفرتة الستة أشهر املنتهية يف مت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة يف بيان الدخل املرحلي امل
  وذلك كما يلي: ٢٠١٩حزيران  ٣٠الستة أشهر املنتهية يف 

    )معّدلة (غير مدققة٨٢٠١حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في         
    صنيفبعد إعادة الت          إعادة التصنيف          قبل إعادة التصنيف          

  )  ٢٧٨,٥٧٧,٨٧٢(  )  ١٠,٣٤٧,٧٦٧(  )  ٢٦٨,٢٣٠,١٠٥(  نفقات املوظفني

  )  ٢٦٥,٣٢٨,٦٧٣(      ١٠,٣٤٧,٧٦٧    )  ٢٧٥,٦٧٦,٤٤٠(  مصاريف تشغيلية أخرى
      )٥٤٣,٩٠٦,٥٤٥(      -      )  ٥٤٣,٩٠٦,٥٤٥  (  

  ميثل البند املعاد تصنيفه نفقات تدريب وتأهيل للموظفني.

  .٢٠١٨حزيران  ٣٠هية يف تأثر على األرباح املدورة وصايف األرباح كما يف ولفرتة الستة أشهر املن مل ينتج عن إعادة التصنيف أي

  
  إدارة المخاطر  - ٣١

  :مخاطر االئتمان -أ

 :(غري مدققة) ٢٠١٩ حزيران ٣٠كما يف   )خرىاألالتعرضات ملخاطر االئتمان (بعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر  )١

  يالت االئتمانية املباشرة حسب درجة املخاطر:توزع التسه
          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة         الخسائر اإلئتمانية المتوقعة       الخسائر اإلئتمانية المتوقعة       
    المجموع          عمر الرصيد على مدى          على مدى عمر الرصيد          شهر ١٢على مدى         
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

   ٤إىل  ١الدرجات من 
    ٣٠,٧٠٥,٩٨٨,٣٧٤        -          ٦٧٤,٤٠٠,٩٠٤      ٣٠,٠٣١,٥٨٧,٤٧٠    املخاطر منخفضة  

    ٢٩٨,٦٥٣,٠٣٧        -          -          ٢٩٨,٦٥٣,٠٣٧    حتت املراقبة ٧إىل  ٥الدرجات من 
    -         -          -          -      دون املستوى ٨ الدرجة
      ٢٢١,٦٣٦        ٢٢١,٦٣٦        -          -      مشكوك يف حتصيلها ٩ الدرجة
    ١,٨٠٩,٩١٨,٨١٢        ١,٨٠٩,٩١٨,٨١٢        -          -      ديون رديئة ١٠ الدرجة

    ٣٢,٨١٤,٧٨١,٨٥٩        ١,٨١٠,١٤٠,٤٤٨        ٦٧٤,٤٠٠,٩٠٤      ٣٠,٣٣٠,٢٤٠,٥٠٧    إمجايل التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
  )  ٩٨٣,٦٦٥,٧٣٨(  )  ٩٨٣,٦٦٥,٧٣٨(      -          -      ةالفوائد املعلق

  )  ٩٠٤,٥٨٩,٣٢٧(  )  ٨٢٢,٤١٢,٣٢٣(  )  ٢٨,٥٩٩,١١٣(  )  ٥٣,٥٧٧,٨٩١(  خمصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة

      ٧٩٤٣٠,٩٢٦,٥٢٦,        ٤,٠٦٢,٣٨٧        ٦٤٥,٨٠١,٧٩١      ٣٠,٢٧٦,٦٦٢,٦١٦    صايف التسهيالت اإلئتمانية 



 

 
- ٥٨ -

 :(مدققة معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١) كما يف خرىاأل(بعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر  التعرضات ملخاطر االئتمان )٢

  توزع التسهيالت االئتمانية املباشرة حسب درجة املخاطر:
          المرحلة الثالثة          المرحلة الثانية          المرحلة األولى        
  الخسائر اإلئتمانية المتوقعة         ئر اإلئتمانية المتوقعة الخسا      الخسائر اإلئتمانية المتوقعة       
    المجموع          على مدى عمر الرصيد          على مدى عمر الرصيد          شهر ١٢على مدى         
  ل.س.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        

   ٤إىل  ١الدرجات من 
    ١٧,٢١١,٣٩٨,٨٩٩        -          -        ١٧,٢١١,٣٩٨,٨٩٩    املخاطرمنخفضة    
    ٦,٤٣١,٢٤٠,٨٢٦        -          ٦,٤٣١,٢٤٠,٨٢٦        -      حتت املراقبة ٧إىل  ٥رجات من الد

  ٢٨,٢٧١,٣٨٤        ٢٨,٢٧١,٣٨٤        -          -      دون املستوى ٨ الدرجة
      -          -          -          -      مشكوك يف حتصيلها ٩ الدرجة
    ٩٥٢,٩٠٧,٠١٦,٢        ٩٥٢,٩٠٧,٠١٦,٢        -          -      ديون رديئة ١٠ الدرجة
    ٢٥,٦٨٧,٨١٩,٠٦١        ٢,٠٤٥,١٧٩,٣٣٦        ٦,٤٣١,٢٤٠,٨٢٦      ١٧,٢١١,٣٩٨,٨٩٩    التسهيالت اإلئتمانية املباشرةإمجايل 

  )  ٩٩٧,٠٥٠,١٧٧(  )  ٩٩٧,٠٥٠,١٧٧(      -          -      الفوائد املعلقة
  )  ٠٤٢,٣٧٧,٣٦٦,١(  )  ٣١٥,٠٤٢,٠٢٧,١(  )  ٧٨٢,١٠٢,٣٢٤(  )  ٧١٠,٢٣٢,١٥(  خمصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة

      ٨٤٢,٣٩١,٣٢٤,٢٣        ٦٠٠,٠٨٧,٢١        ٦,١٠٧,١٣٨,٠٤٤      ١٧,١٩٦,١٦٦,٧٩٢    صايف التسهيالت اإلئتمانية 

 ):لةمعدّ  (مدققة ٢٠١٨ ثاينكانون ال  ١) كما يف خرىاألالتعرضات ملخاطر االئتمان (بعد خمصص التدين وقبل الضمانات وخمففات املخاطر  )٣

  درجة املخاطر: توزع التسهيالت 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.          .س.ل          .س.ل          .س.ل        
  منخفضة ٤إىل  ١من الدرجات 

  ٨,٧٣٨,٠٨٣,٤٤٥        -          -         ٨,٧٣٨,٠٨٣,٤٤٥    املخاطر   
  ٢,٥٠٠,٩٥٦,٨٥٧        -          ١,٧٤٨,٩٥٠,٧٥٠       ٧٥٢,٠٠٦,١٠٧    حتت املراقبة ٧إىل  ٥الدرجات من 

  ٤٧,٥١٠,٥١٥        ٤٧,٥١٠,٥١٥        -         -      دون املستوى ٨ الدرجة
     ١٣,٤٨٤,٦٩٢        ١٣,٤٨٤,٦٩٢        -         -      مشكوك يف حتصيلها ٩ الدرجة
    ٨٠٧,٧٨٠,٨٣٠,١        ٨٠٧,٧٨٠,٨٣٠,١        -         -      ديون رديئة ١٠ الدرجة

    ١٣,١٣٠,٨١٦,٣١٦        ١,٨٩١,٧٧٦,٠١٤        ١,٧٤٨,٩٥٠,٧٥٠       ٩,٤٩٠,٠٨٩,٥٥٢    إمجايل التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
  )  ٧٩٣,٩٩٩,٥٣٠(  )  ٧٩٣,٩٩٩,٥٣٠(      -         -      الفوائد املعلقة

  )  ١,١٠٧,٣٩٧,٤٦٣(  )  ١,٠٤٨,٧٦٣,٧٣٤(  )  ٣٦,٦٦٩,١٨٢(  )  ٢١,٩٦٤,٥٤٧(  خمصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة
  لخسائر اإلئتمانية عام لخمصص 

  )  ١١٥,٢٠٩,٠٧٣(      -          -      )  ١١٥,٢٠٩,٠٧٣(  على مستوى احملفظة  

     ١١,١١٤,٢١٠,٢٥٠        ٧٥٠,٠١٢,٤٩        ٥٦٨,٢٨١,٧١٢,١       ٩٣٢,٩١٥,٣٥٢٩,    ية صايف التسهيالت اإلئتمان



 

 - ٥٩ -

  الرتكز حسب القطاع االقتصادي: )٤
  حسب القطاع االقتصادي: ز يف التعرضات االئتمانيةيوضح اجلدول التايل الرتك

    (غير مدققة) ٢٠١٩ حزيران ٣٠كما في       
    المجموع      خدمات      دأفرا      حكومي      عقارات      تجارة      صناعة      مالي      
  ل.س.      ل.س      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      
    ٣٠,٧٨٣,٦٤١,٥٠٦    -      -      -      -      -      -    ٣٠,٧٨٣,٦٤١,٥٠٦  بنوك مركزيةأرصدة لدى 

    ١,٦١٣,٠٧٩,٢٧١    -      -      -      -      -      -      ١,٦١٣,٠٧٩,٢٧١  أرصدة لدى مصارف
    ٩,٥٠٧,٦٦٦,٨٨٨    -      -      -      -      -      -      ٩,٥٠٧,٦٦٦,٨٨٨  ات لدى مصارفإيداع

    ٣٠,٩٢٦,٥٢٦,٧٩٤    ٥,١٨٥,٧٨٩,٢٦٦    ١٥,١٤١,١٨٨    -        ١٦,١٤٧    ١٤,٠٤٦,٩٧٧,٠٢٠    ١١,٦٧٨,٦٠٣,١٧٣    -    التسهيالت اإلئتمانية املباشرة
  املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل

    ٣,٥٩٧,١٠١,٥٣١    ٢١١,٩٧٠,٨٤٩    -      ٢,٩٨٥,٢٧٤,٢٠٩    ٣٩٩,٨٥٦,٤٧٣    -      -      -    اآلخرالدخل الشامل    
    ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠    -      -      ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -    املوجودات املالية بالكلفة املطفأة

    ١٢٢,٣٧٢,٥٨٨    ٤,٨٧٨,٠٨٦      ١١٣,١٢٩    ٣٦,٥٣٤,٦٤٦    ٩,١٢٨,٤٩٠    ٧٧٦,٥٣٣    -      ٧٠,٩٤١,٧٠٤  خرىاألاملوجودات 
    ٨١,٣٨٧,٠٥٥,١١    -      -      -      -      -      -     ٨١,٣٨٧,٠٥٥,١١  ملركزيمصرف سورية ا وديعة جممدة لدى

    ٧٩,٢٧٤,٤٤٣,٦٩٦    ١٥,٤٠٢,٦٣٨,٢٠    ١٥,٢٥٤,٣١٧    ٤,٣٥٨,٨٠٨,٨٥٥    ٤٠٩,٠٠١,١١٠    ١٤,٠٤٧,٧٥٣,٥٥٣    ١١,٦٧٨,٦٠٣,١٧٣    ٧,٤٨٤٣,٣٦٢,٣٨٤    االمجايل

  
    )لةمعدّ  (مدققة ٢٠١٨كانون األول   ٣١كما في       
    المجموع      خدمات      أفراد      حكومي      عقارات      جارةت      صناعة      مالي      
  ل.س.      ل.س      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٢١,٤٠١,٩٨٧,٤٥٧    -      -      -      -      -      -     ٢١,٤٠١,٩٨٧,٤٥٧  أرصدة لدى بنوك مركزية 
    ٢,٢١٠,٨٥٨,٧٨١    -      -      -      -      -      -      ٢,٢١٠,٨٥٨,٧٨١  أرصدة لدى مصارف

    ٨,٢٤٦,٦٥٢,٦٦٨    -      -      -      -      -      -      ٨,٢٤٦,٦٥٢,٦٦٨  ات لدى مصارفداعإي
    ٢٣,٣٢٤,٣٩١,٨٤٢    ٥,٦٨٦,٢٦٦,٣٧٦    ١٢,٧٥٤,٦٣٧    -      ٥٨٩,٨٤١,٣٩٧    ٨,٨٩٧,٥٣٥,٠٤٦    ٨,١٣٧,٩٩٤,٣٨٦    -    التسهيالت اإلئتمانية املباشرة

   املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل
    ٤,٨٠٤,١٢٢,٧٢٨    ٢١٣,٨٠٩,٤٤٩    -      ٢,٩٠٥,٩٧٢,٣٤٦    ٤٠٢,١٩٢,٤٦٨    -      -      ١,٢٨٢,١٤٨,٤٦٥  الدخل الشامل اآلخر  

    ١٧٦,٩٣٤,٥٧١    ٥,٥٦٤,٩٥٥      ١٣١,٧٧٨    ١٤,٥٤٦,٠٤٨    ٩,٦٥٣,٥٠٧    ١,٠٥٩,٩٢٣    -      ١٤٥,٩٧٨,٣٦٠  خرىاألاملوجودات 
    ١,٣٨٧,٠٥٥,١١٨    -     -      -      -      -      -     ١,٣٨٧,٠٥٥,١١٨  مصرف سورية املركزي وديعة جممدة لدى

    ٦١,٥٥٢,٠٠٣,١٦٥    ٥,٩٠٥,٦٤٠,٧٨٠    ١٢,٨٨٦,٤١٥    ٢,٩٢٠,٥١٨,٣٩٤    ١,٠٠١,٦٨٧,٣٧٢    ٨,٨٩٨,٥٩٤,٩٦٩    ٨,١٣٧,٩٩٤,٣٨٦   ٣٤,٦٧٤,٦٨٠,٨٤٩    
  



 

 - ٦٠ -

    لة)(مدققة معدّ  ٢٠١٨ الثانيكانون   ١كما 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.      

    ١٣,٠٩٣,٠٨١,٥٦٣    -      -      -      -      -      -     ١٣,٠٩٣,٠٨١,٥٦٣  أرصدة لدى بنوك مركزية 
    ٤,٠٤٩,٧٠٤,٣١٠    -      -      -      -      -      -      ٤,٠٤٩,٧٠٤,٣١٠  أرصدة لدى مصارف

    ٧,٥٥١,٢٨٩,٢٦٩    -      -      -      -      -      -      ٧,٥٥١,٢٨٩,٢٦٩  ات لدى مصارفإيداع
    ١١,١١٤,٢١٠,٢٥٠   ٢,٠٨٥,٠٨٢,٣٤١    ١٣,٠٥٨,٨٨٩    -      ٧٨٥,٥٣٦,٩٧٦    ٥,٥٧٢,٤٥٤,٢٤٠    ٢,٦٥٨,٠٧٧,٨٠٤      -    التسهيالت اإلئتمانية املباشرة

  من خالل بالقيمة العادلةاملوجودات املالية 
    ٤,٥٣٠,٣٠٢,٣٧٢    ٢٢٢,١١٠,٦٧٩    -      ٢,١٥٠,٢٦١,٧٨٦    ٤٢٣,٨١٤,٤٢٩    -      -      ١,٧٣٤,١١٥,٤٧٨  الدخل الشامل اآلخر   

  ١٤٤,٢٥٨,٦٠٨    ٥,٥٥٦,٧٥٤      ١٥٤,٤٧٤    ١٠,٥٧٢,٥٢٩    ٩,٦٥١,٤٢٠    ١,٣٢٤,١٦٥    -      ١١٦,٩٩٩,٢٦٦  خرىاألاملوجودات 
    ١١٨,٠٥٥,٣٦٢,١   -      -      -      -      -      -     ١١٨,٠٥٥,٣٦٢,١  مصرف سورية املركزي وديعة جممدة لدى

    ٤٩٠,٩٠١,٨٤٤,٤١    ٧٧٤,٧٤٩,٣١٢,٢    ٣٦٣,٢١٣,١٣    ٣١٥,٨٣٤,١٦٠,٢    ٨٢٥,٠٠٢,٢١٩,١    ٤٠٥,٧٧٨,٥٧٣,٥    ٨٠٤,٠٧٧,٦٥٨,٢   ٠٠٤,٢٤٥,٩٠٧,٢٧    

  



 

  - ٦١ -

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

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

  أساليب ختفيف خماطر السوق -
ة عن وكاالت التصنيف إن املراقبة الدورية املستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية واملتابعة اليومية ألخبار البنوك اليت يتعامل املصرف معها وخاصة الصادر 

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

  خماطر السوق إدارة -
خماطر السوق كيفية التعامل مع خمتلف أنواع املخاطر السوقية اليت قد تنجم عن عمليات املصرف سواء يف املوجودات  إدارةات حتدد سياسات وإجراء

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

  :الفائدة أسعارمخاطر  )١(
يتعـرض املصـرف ملخـاطر  املاليـة، دواتالفائـدة علـى أربـاح املصـرف أو علـى قيمـة األ أسـعارالفائـدة عـن احتمـال تـأثري التغـريات يف  أسـعارتنجم خماطر 

الفوائـد يف  أسـعارالفائدة نتيجة لعـدم توافـق أو لوجـود فجـوة يف مبـالغ املوجـودات واملطلوبـات حسـب اآلجـال الزمنيـة املتعـددة أو إعـادة مراجعـة  أسعار
  بات.الفوائد على املوجودات واملطلو  أسعارعن طريق مراجعة  هذه املخاطر إدارةفرتة زمنية معينة ويقوم املصرف ب

الفائـدة مـن  أسـعاراملوجـودات واملطلوبـات بدراسـة خمـاطر  إدارةالفائدة وتقوم جلنـة  أسعارساسية حل اً املوجودات واملطلوبات حدود إدارةتتضمن سياسة 
ـــا الدوريــة ويـــتم دراســة الفجـــوات يف اســتحقاقات املوجـــودات واملطلوبـــات ومــدى تأثرهـــا ب توقعـــة ومقارنتهـــا الفائـــدة الســائدة وامل أســعارخــالل اجتماعا

  ذا لزم األمر.ليها وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط إباحلدود املوافق ع
املخــاطر ويــتم مراقبــة فجــوات الفوائــد  إدارةالفائــدة مــن خــالل اســرتاتيجيات  أســعارقــد حتــدث نتيجــة ارتفــاع او اخنفــاض ويــتم احلــد مــن أيــة آثــار ســلبية 

  ها ضمن سياسات املصرف.بشكل مستمر ومقارنتها مع الفجوات املوافق علي
  

  :)%٢(التغير بسعر الفائدة  الفائدة أسعارالوصف الكمي لمخاطر 

  )%٢زيادة بسعر الفائدة (
        (غير مدققة) ٢٠١٩ حزيران ٣٠كما في           
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    %٧٥الملكية       (األرباح والخسائر)      التراكمية      العملة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ١٤٥,٢٧٧,٦٥٦        ١٩٣,٧٠٣,٥٤١        ٩,٦٨٥,١٧٧,٠٥٤      دوالر أمريكي  
    ٢,٢٨٠,٦٧٠        ٣,٠٤٠,٨٩٤        ١٥٢,٠٤٤,٦٨١        يورو 
     ٤١١          ٥٤٧          ٢٧,٣٦٨      جنيه اسرتليين  

 )  ١٧٦,٤٦٦,٥٩٥(  )  ٢٣٧,٩٥٥,٤٦٠(  )  ١١,٨٩٧,٧٧٣,٠٢١(      لرية سورية  

      ٣٠٤          ٤٠٦          ٢٠,٢٨٩      فرنك سويسري  



 

  - ٦٢ -

    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١    
  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  
  )  ٢,٧٤٧,٧٢٣(  ) ٣,٦٦٣,٦٢٩(  ) ١٨٣,١٨١,٤٩٩(     وروي  
        ٣٠٩         ٤١٢         ٢٠,٥٨٦     جنيه اسرتليين 
  )  ١٧٤,٢٦٤,٨٦٦(  )  ٢٣٢,٣٥٣,١٥٦(  )  ١١,٦١٧,٦٥٧,٧٧٣(      لرية سورية  
        ٣٠٨        ٤١٠         ٢٠,٤٨٨     فرنك سويسري  

  
    )معدلة (مدققة ٢٠١٨ الثانيكانون   ١    
  حساسية حقوق      ة إيراد الفائدةحساسي      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  

 
 )%٢نقص بسعر الفائدة (

    (غير مدققة) ٢٠١٩ حزيران ٣٠كما في     
  حساسية حقوق      حساسية إيراد الفائدة      الفجوة          
    %٧٥الملكية       اح والخسائر)(األرب      التراكمية      العملة    
    ل.س.        ل.س.        ل.س.          
  )  ١٤٥,٢٧٧,٦٥٦(  )  ١٩٣,٧٠٣,٥٤١(      ٩,٦٨٥,١٧٧,٠٥٤      دوالر أمريكي  
  )  ٢,٢٨٠,٦٧٠(  )  ٣,٠٤٠,٨٩٤(      ١٥٢,٠٤٤,٦٨١        يورو 
 )    ٤١١(  )    ٥٤٧(        ٢٧,٣٦٨      جنيه اسرتليين  

     ١٧٦,٤٦٦,٥٩٥        ٢٣٧,٩٥٥,٤٦٠    )  ١١,٨٩٧,٧٧٣,٠٢١(      لرية سورية  

  )    ٣٠٤(  )    ٤٠٦(        ٢٠,٢٨٩      فرنك سويسري  
  



 

  - ٦٣ -

    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١    
  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  
      ٢,٧٤٧,٧٢٣       ٣,٦٦٣,٦٢٩    ) ١٨٣,١٨١,٤٩٩(     يورو  
  )    ٣٠٩(  )   ٤١٢(       ٢٠,٥٨٦     جنيه اسرتليين 
      ١٧٤,٢٦٤,٨٦٦        ٢٣٢,٣٥٣,١٥٦    )  ١١,٦١٧,٦٥٧,٧٧٣(      لرية سورية  
  )    ٣٠٨(  )   ٤١٠(       ٢٠,٤٨٨     فرنك سويسري  

  
    )معدلة (مدققة ٢٠١٨ الثانيكانون   ١    
  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  

  :الصرف أسعار) مخاطر ٢(
  صرف العمالت األجنبية. سعارأاملالية بسبب التغريات يف  دواتتتمثل خماطر العمالت بتغري قيمة األ

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

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



 

  - ٦٤ -

 ) في سعر الصرف%١٠زيادة (

    (غير مدققة) ٢٠١٩ حزيران ٣٠كما في     
  األثر على حقوق          األثر على األرباح          مركز            
    الملكية          والخسائر          القطع        العملة    
  ل.س.          ل.س.          ل.س.            
    ١,٢٦٣,٥٤٨,٨٦٩        ١,٢٦٨,٠٢٦,٤٨٢        ١٢,٦٨٠,٢٦٤,٨١٦      أمريكي دوالر  
      ٣٧,٢١٤          ٤٩,٦١٨          ٤٩٦,١٨٣        يورو  
        ٥,١٦٧          ٦,٨٨٩          ٦٨,٨٨٦      جنيه اسرتليين 
      ١,٥٥٢          ٢,٠٦٩         ٢٠,٦٨٩      فرنك سويسري  
    ١,٤٣٦,٤٢٠        ١,٩١٥,٢٢٦        ١٩,١٥٢,٢٥٩      أخرىعمالت  

  
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨األول كانون   ٣١    
  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 
        ١,٥٣٦          ٢,٠٤٩          ٢٠,٤٨٨      فرنك سويسري  
      ١,٤٥٦,٢٩٧        ١,٩٤١,٧٢٩        ١٩,٤١٧,٢٨٥      أخرىعمالت  

  
    )معدلة (مدققة ٢٠١٨ الثانيكانون   ١    
  األثر على حقوق          األثر على األرباح          مركز            
    الملكية          والخسائر          عالقط        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  
      ١,٤٤٥,٥٢٥        ١,٩٢٧,٣٦٧        ١٩,٢٧٣,٦٥٩      أخرىعمالت  



 

  - ٦٥ -

  ) في سعر الصرف%١٠نقص (
    (غير مدققة) ٩٢٠١ حزيران ٣٠كما في     
  األثر على حقوق          األثر على األرباح          مركز            
    الملكية          والخسائر          القطع        العملة    
  ل.س.          ل.س.          ل.س.            
  )  ١,٢٦٣,٥٤٨,٨٦٩(  )  ١,٢٦٨,٠٢٦,٤٨٢(      ١٢,٦٨٠,٢٦٤,٨١٦      دوالر أمريكي  
  )    ٣٧,٢١٤(  )    ٤٩,٦١٨(        ٤٩٦,١٨٣        يورو  
  )    ٥,١٦٧(  )    ٦,٨٨٩(        ٦٨,٨٨٦      جنيه اسرتليين 
  )    ١,٥٥٢(  )    ٢,٠٦٩(       ٢٠,٦٨٩      فرنك سويسري  
  )  ١,٤٣٦,٤٢٠(  )  ١,٩١٥,٢٢٦(      ١٩,١٥٢,٢٥٩      عمالت أخرى 

  
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨كانون األول   ٣١    
  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 
  )    ١,٥٣٦(  )    ٢,٠٤٩(        ٢٠,٤٨٨      فرنك سويسري  
  )  ١,٤٥٦,٢٩٧(  )  ١,٩٤١,٧٢٩(      ١٩,٤١٧,٢٨٥      أخرىعمالت  

  
    )معدلة (مدققة ٢٠١٨ الثانيكانون   ١    
  قاألثر على حقو           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  
  )  ١,٤٤٥,٥٢٥(  )  ١,٩٢٧,٣٦٧(      ١٩,٢٧٣,٦٥٩      أخرىعمالت  

  



 

  - ٦٦ -

 التحليل القطاعي  -٢٣

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

    األفرادحسابات  -
  حسابات املؤسسات  -
     زينة اخل -

  :طاعات أعمال املصرففيما يلي معلومات عن ق
    (غير مدققة) ٢٠١٩ حزيران ٣٠ المنتهية في الستة أشهرفترة     
    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
    ٢,٢٩٧,٢٨٢,٦٠٦    -      ٥٤١,٠٨٥,٠٧٣    ٢,٣٠٧,٥٣٣,٣٦٠  )  ٥٥١,٣٣٥,٨٢٧(    إمجايل الدخل التشغيلي  
    ٤٥٥,٩١٣,٠٠٢    -    )  ١٦,٠١٢,٢٤٠(    ٤٤٣,٧٩٨,٤٩٨    ٢٨,١٢٦,٧٤٤  مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية   

    ٢,٧٥٣,١٩٥,٦٠٨    -      ٣٥٢٥,٠٧٢,٨٣    ٢,٧٥١,٣٣١,٨٥٨  )  ٥٢٣,٢٠٩,٠٨٣(    نتائج أعمال القطاع  
  )  ٧٦٦,٣٧٧,٢٣٧(  )  ٢٣٧,٧٦٦,٣٧٧(    -      -      -    مصاريف غري موزعة على القطاعات  
   ١,٩٨٦,٨١٨,٣٧١    -      -      -      -      بح قبل الضرائبالر    

  )  ٤٣٦,٧٣٣,٢٨٧(    -      -      -      -      مصروف ضريبة الدخل   

    ١,٥٥٠,٠٨٥,٠٨٤    -      -      -      -      صافي ربح السنة  
  

    (غير مدققة) ٢٠١٩ حزيران ٣٠كما في     
    المجموع      ىأخر       الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
   ٨٠,٨٥٣,٠٤٢,٦٥٥    -    ٤٤,٩٤٠,٩٨٣,٤٤٦  ٣٥,٨٩٦,٨٠٤,٨٩٢    ١٥,٢٥٤,٣١٧    موجودات القطاع  

    ٤,٩٣٩,٦٨٢,٤٤٤    ٤,٩٣٩,٦٨٢,٤٤٤    -      -      -    موجودات غري موزعة على القطاعات  

   ٨٥,٧٩٢,٧٢٥,٠٩٩    ٤,٩٣٩,٦٨٢,٤٤٤  ٤٤٦,٩٨٣٤٤,٩٤٠,  ٣٥,٨٩٦,٨٠٤,٨٩٢    ١٥,٢٥٤,٣١٧    مجموع الموجودات  

  ٦٩,٢٣٦,٢٢٢,٦٦١    -      ٣,٨٤٢,٣٧٥,٠٦٢  ٣٨,٥٠٩,٨٩٨,٨٩٤  ٢٦,٨٨٣,٩٤٨,٧٠٥    مطلوبات القطاع  
    ٢,٤٢٨,٣٠٢,٦٩٣    ٢,٤٢٨,٣٠٢,٦٩٣    -      -      -    مطلوبات غري موزعة على القطاعات  

    ٧١,٦٦٤,٥٢٥,٣٥٤    ٢,٤٢٨,٣٠٢,٦٩٣    ٢٣,٨٤٢,٣٧٥,٠٦  ٣٨,٥٠٩,٨٩٨,٨٩٤  ٢٦,٨٨٣,٩٤٨,٧٠٥    مجموع المطلوبات  
   ٣٠٤,٥٥٩,٧٩٣    -      -      -      -      مصاريف رأسمالية  

    ١٣٩,٧٣٧,١٦٦    -      -      -      -      استهالكات وإطفاءات  
  



 

  - ٦٧ -

    )معّدلة (غير مدققة ٢٠١٨حزيران  ٣٠المنتهية في الستة أشهر  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  
  )  ١٥٢,٤٠٢,٧٦٩(    -      -    )  ١٤٩,٣٥٤,٧١٤(  )  ٣,٠٤٨,٠٥٥(   اإلئتمانيةمصروف خمصص اخلسائر   

    ٩٤١,٣٢٠,٨٨٢    -      ٧,٥٠٠,٩٥٠٤٣    ٧٢٥,٧٣٦,٩١٤  )  ٢٢١,٩١٦,٩٨٢(    نتائج أعمال القطاع  
  )  ٦٥٥,١٢٨,٣٣١(  )  ٦٥٥,١٢٨,٣٣١(    -      -      -    مصاريف غري موزعة على القطاعات  
   ٢٨٦,١٩٢,٥٥١    -      -      -      -      بح قبل الضرائبالر    

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

    ١٥١,٩٥٩,٣٦٩    -      -      -      -      فترةصافي ربح ال  
  

    )لةمعدّ  (مدققة ٢٠١٨ كانون األول ٣١في  كما    
    المجموع      أخرى      الخزينة      المؤسسات      األفراد      البيان    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.          
   ٦٢,١٢٩,٨٠٧,٣٨٧    -    ٣٥,٢٥٢,٤٨٥,٠٧٠    ٢٦,٨٦٤,٤٣٥,٩٠٢    ١٢,٨٨٦,٤١٥    موجودات القطاع  

    ٢٦١,٠٧٩,٧١٦,٤    ٢٦١,٠٧٩,٧١٦,٤    -      -      -    موجودات غري موزعة على القطاعات  
   ٦٦,٨٤٥,٨٨٦,٦٤٨    ٢٦١,٠٧٩,٧١٦,٤   ٠٧٠,٤٨٥,٢٥٢,٣٥   ٩٠٢,٤٣٥,٨٦٤,٢٦    ٤١٥,٨٨٦,١٢    مجموع الموجودات  

    ٥٣,٠٧١,٢٩٢,٩٩٨    -      ٣,٧٩٨,٩١٠,٠٣٦    ٢٤,٠٤٧,٦٠٠,٢٠٨    ٢٥,٢٢٤,٧٨٢,٧٥٤    مطلوبات القطاع  
    ٧٠٦,٩٧٥,٢٥٤,١    ٧٠٦,٩٧٥,٢٥٤,١    -      -      -    مطلوبات غري موزعة على القطاعات  
    ٥٠٦,٢٦٨,٣٢٦,٥٤    ٧٠٦,٩٧٥,٢٥٤,١    ٠٣٦,٩١٠,٧٩٨,٣    ٢٠٨,٦٠٠,٠٤٧,٢٤    ٧٥٤,٧٨٢,٢٢٤,٢٥    مجموع المطلوبات  
   ٩٧٥,٧٩٢,٦٦٧    -      -      -      -      مصاريف رأسمالية  

    ٢٠٢,١٠١,٠٧٩    -      -      -      -      استهالكات وإطفاءات  

  التوزيع اجلغرايف:. معلومات ب
 لديه فروع أو مسامهات يف اخلارج.  س املصرف نشاطه بشكل رئيسي يف القطر وال يوجدميار 

  :املصرفالتوزيع اجلغرايف ألعمال  اإليضاحميثل هذا 
    (غير مدققة) ٢٠١٩ حزيران ٣٠ ولفترة الستة أشهر المنتهية في كما في    
    المجموع      سوريةخارج       سوريةداخل     
    ل.س.      ل.س.      ل.س.    

    ٢,٢٩٧,٢٨٢,٦٠٦    ١٩١,٣٥٩,٠٤٢    ٢,١٠٥,٩٢٣,٥٦٤    يل الدخل التشغيليإمجا
    ٨٥,٧٩٢,٧٢٥,٠٩٩    ١٥,٣٩٩,٢٥٦,٣٤٨    ٧٠,٣٩٣,٤٦٨,٧٥١    جمموع املوجودات

    ٣٠٤,٥٥٩,٧٩٣    -      ٣٠٤,٥٥٩,٧٩٣    املصروفات الرأمسالية
 

    )معّدلة (غير مدققة ٢٠١٨حزيران  ٣٠ ي ولفترة الستة أشهر المنتهية فيكما ف    
    المجموع      خارج سورية      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



 

  - ٦٨ -

  الرأس الم إدارة  -٣٣

رة حيافظ املصرف على رأس مال مناسب ملواجهة املخاطر اليت تالزم أنشطته املختلفة. يتم مراقبة مدى كفاية رأس املال من خالل النسب الصاد
  مبوجب مقررات بازل الدولية واليت يتم تبنيها من خالل مصرف سورية املركزي. 

  حسب تعليمات مصرف سورية املركزي  %٨تطلبات كفاية رأس املال والبالغة يلتزم املصرف باحملافظة على معدالت تفوق احلد األدىن مل
  .حسب جلنة بازل الدولية)،كما يراعي كافة النسب املتعلقة بالرتكزات االئتمانية واليت تستخدم رأس املال التنظيمي كمؤشر لتلك الرتكزات %٨(

دف يدير املصرف هيكلية رأس ماله وجيري تعديالت عليه يف ضوء التغ ريات اليت تطرأ على الظروف االقتصادية ووصف املخاطر يف أنشطته، و
صرف لدى احملافظة أو التعديل على هيكل رأس املال وحني حتقيق أرباح قد يقرر املصرف توزيع أرباح نقدية أو تدوير أرباحه أو رمسلتها ويراعي امل

ذ   :)سورية لرية ألف ألقرب( يتضمن هذا البند ما يليا اخلصوص. اختاذه قرار بتوزيع األرباح تعليمات السلطات الرقابية 
    كانون األول  ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في         
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩        
    ألف ل.س.          ألف ل.س.         

    ٢,٧٥٠,٠٠٠        ٢,٧٥٠,٠٠٠    رأس املال املكتتب به واملدفوع 
      ٣٨٢,٨٧٢          ٨٧٢,٨٢٣    االحتياطي القانوين
      ٣١٢,٣٢٢          ٣١٢,٣٢٢    االحتياطي اخلاص

      ٣٢٤,٠٧١          ٣٢٤,٠٧١     مرتاكمة حمققةأرباح 
    ٨,٨٩٠,٩٥٥        ٥٩٥,٨٩٠,٨    أرباح مرتاكمة غري حمققة

  ملوجودات مالية بالقيمة العادلة خسائر غري حمققة 
  )    ١٤٠,٦٠٠(  )    ٨٢,١٠٤(  من خالل الدخل الشامل اآلخر  
  )    ٣,٧٥٣(  )    ١٠,٠٠١(  يف املوجودات الثابتة غري ملموسةصا

    ١٢,٥١٥,٨٦٧        ١٢,٥٦٨,١١٥    صافي األموال الخاصة األساسية
  بنود رأس املال املساعد:

  خمصصات لقاء اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتعرضات املصنفة 
      ٣٣٩,٣٣٥          ٩٠,٢١٢    ضمن املرحلتني األوىل والثانية*  

      ٣٣٩,٣٣٥          ٩٠,٢١٢    لخاصة المساعدة األموال ا
    ١٢,٨٥٥,٢٠٢        ١٢,٦٥٨,٣٢٧    صافي األموال الخاصة (رأس المال التنظيمي)

    ٤٠,٥٧١,٣٩٢        ٦,١٠٠,٣٢٩٤    جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر 
      ٢٨٧,٤٩٨        ٢٢٢,٨٢٦    حسابات خارج امليزانية املرجحة باملخاطر

  )    ٥٧٢,١٤٠(        ٧٥,٨٢٨    خماطر السوق
    ١,٤٩٤,٥٥٤        ٩٢٣,٥٠٠,١    املخاطر التشغيلية

    ٤٢,٢١٢,٨٧٢        ٦٧,٨٩٩,٩٠٤     مجموع الموجودات وااللتزامات خارج الميزانية المرجحة بالمخاطر
    %٣٠,٤٥          %٦,٤٣٢      نسبة كفاية رأس املال (%)

    %٢٩,٦٥          %٦,٢٤٢      رأس املال األساسي (%)كفاية نسبة  
    %٩٩,٩٧          %٨٨,٩٦      ساسي إىل إمجايل احلقوق امللكيةنسبة رأس املال األ



 

  - ٦٩ -

 ) ة ضمن فاملكونة لقاء اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتعرضات املصن ملخصصات/م ن) يتم االعرتاف با٤مبوجب قرار جملس النقد التسليف رقم
ا ضمن هذه األموال، مضاف خصصاتقيمة املاملرحلتني األوىل والثانية ضمن األموال اخلاصة املساندة، وذلك على أال تتجاوز  إليها  اً املعرتف 

من املوجودات املرجحة مبخاطر االئتمان احملتسبة وفقاً  %١,٢٥حال وجوده)، ما نسبته يف ( رصيد حساب االحتياطي العام ملخاطر التمويل
  لتعليمات كفاية األموال اخلاصة الصافية.

والذي تضمن تعديل املادة الثامنة من قرار جملس النقد  ٢٠١٤شباط  ٢٦) تاريخ ٤/م ن/ب١٠٨٨والتسليف رقم ( النقدصدر قرار جملس 
حبيث يتم إدراج فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غري احملققة ضمن األموال اخلاصة  ٢٠٠٨شباط  ٤) تاريخ ١/م ن/ب٣٦٢والتسليف رقم (

  .٢٠٠٧) الصادر عام ٤/م ن/ب٢٥٣ر جملس النقد والتسليف رقم (األساسية ألغراض احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات قرا
  
  تزامات محتملةلارتباطات و ا  -٤٣

 يتكون هذا البند ممايلي:

  ارتباطات والتزامات ائتمانية (قيمة امسية): -
    كانون األول  ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في         
    (مدققة معّدلة) ٢٠١٨          (غير مدققة) ٢٠١٩        
  ل.س.          .ل.س        

  إرتباطات والتزامات إئتمانية
  كفاالت زبائن:

      ١١٧,٢٠٢,٥٠٠        ٧٤,٨١٧,٢٥٠    تأمينات أولية  
      ٥٤٤,٧٥٨,٩٢٥        ٥٤٨,٩٥٣,٤٤٥    حسن تنفيذ  
      ١٤٧,٦١٤,٣٦٨        ١٤٧,٠١١,٧٣٧    أخرى  
      ٨٠٩,٥٧٥,٧٩٣        ٧٧٠,٧٨٢,٤٣٢      

      ٥,٧٩١,٥٩٦,٧٢٥        ٥,٧٦٣,٦٩٠,٧٧٢    كفاالت بنوك
      ١,١٢٤,٤٣٦,٦٥٩        ٢,٣٣٦,٠١٣,٥٥٢    تسهيالت ائتمانية غري مستعملة سقوف

      ٧,٧٢٥,٦٠٩,١٧٧        ٨,٨٧٠,٤٨٦,٧٥٦      
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