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 سورية"  مصرف "فرنسبنك
 شركة مسامهة مغفلة عامة سورية 

 املالية بياانتالإيضاحات حول 
 0202كانون األول   31ة املنتهية يف للسن

  

 معلومات عامة -1

مسجلة يف السجل  شركة مسامهة سوريةهو و  0221لعار  08جوج  قانون املصارف رقم امة سورية عورسوروسورية  مصرف فرنسبنكمت أتسيس 
 و18ويف سجل املصارف حتت الرقم  0228متوز  13 خريـ  15413التجاري حتت الرقم 

للسهم الواحد، مرخص لرية سورية  522سهم امسي بقيمة  335223222موز  على لرية سورية  1375232223222أتسس املصرف برأس مال مقداره 
 وله ومدفو  ابلخمامل

 و0211كانون الثاين   5املالية بتاري   وراقاملصرف يف سوق دمشق لإل أسهم إدراجمت 

، بينما يقع املركز الرئيسي ةسوري –للمصرف يف أبو رمانة شار  املهدي بن بركة بناء العتقي طابق أرضي، دمشق وفق السجل التجاري يقع املركز الرئيسي 
، وجاري العمل على التوفيق يف عنوان املركز ساروجة 9/1136وفق سجل املصارف يف شار  بغداد مقابل معهد الشهيد ابسل حافظ األسد العقار رقم 

 والتجاري وسجل املصارف الرئيسي للمصرف بني السجل
 يف عشـــرحد األفروعه و  و يقور املصـــرف بخمافة اخلدمات املصـــرفية من خالل مركزه الرئيســـي0229كانون الثاين 15ابشـــر املصـــرف أعماله املصـــرفية يف 
 ورة((، طرطوس )شــــار  الثيشــــار  هاشــــم األخســــحل  )العزيزية، امللك فيصــــل(،  ص )و  (،، الغســــاين، املنطقة احلرةدمشــــق )أبو رمانة، شــــار  بغداد

 وقد مت إغالق كاًل من فر  0219متوز  7يف  الغســــاين افتتا  فر حيث مت  (، جرماان( وريف دمشــــق )الســــيدة زين )شــــار  الخمورنيش الغري الالذقيةو 
 ( بشخمل مؤقتوشار  هاشم األخسيدمشق )السيدة زين ( و ص ) ريف

 من رأمسال املصرفو %55366نسبة اً لبنان حالي ولوروميتلك مصرف فرنسبنك س

 732223222وطر   صدارعلى قيار مصرف فرنسبنك سورية إب 0211حزيران  13/ر املنعقد بتاري  69وافق جملس املفوضني جوج  القرار رقم كما 
 رض زايدة رأمسال املصرفولرية سورية وذلك بغ 3352232223222لرية سورية للسهم الواحد وبقيمة إمجالية تبلغ  522تبلغ  مسيةإسهم بقيمة 

 إصدارات جراءالفرتات الزمنية ى 0211حزيران  14إور( خري   –/ص 800املالية السورية جوج  القرار رقم ) سواقواأل وراقكما حددت هيئة األ
 الزايدة كما يلي: أسهموطر  
 و0211حزيران  07الزايدة: هناية يور االثنني الواقع يف  سهمخري  اكتساب حق األفضلية أب 

  و0211متوز  17وحر هناية  0211حزيران  09فرتة تداول حقوق األفضلية يف السوق واليت تبدأ يف 

 و0211آب  14وحر هناية  0211متوز  04واليت تبدأ يف  سهمفرتة اىكتتاب ابأل 

 من الزايدةو أسهم إدراجأشهر من خري   غري املخمتت  هبا خالل ثالثة سهمفرتة بيع األ 

 املالية جوج  القرار رقم سواقواأل وراقفقد وافقت هيئة األ %72ولخمون نسبة التغطية احملققة حر هناية فرتة االكتتاب مل تتجاوز 
 و0211أيلول  11ر خري  زايدة رأس مال مصرف فرنسبنك سورية ح سهمعلى متديد فرتة اىكتتاب أب 0211آب  14إور( خري   –/ص 1132)

إور( على متديد فرتة اىكتتاب ملرة اثنية نظراً لخمون  –/ص 1026املالية جوج  القرار رقم ) سواقواأل وراقوافقت هيئة األ 0211أيلول  10ويف خري  
  و0211تشرين األول  03حر خري   %72نسبة التغطية احملققة حر خرخيه مل تتجاوز الـ
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على اعتبار رأس مال املصرف املصر   0211تشرين الثاين  14إور خري  -/ص375املالية السورية جوج  الخمتاب رقم  سواقواأل وراقوافقت هيئة األ
ات بيع إجراءلرية سورية، وذلك حلني االنتهاء من مجيع  4310030663522رأس املال املدفو  )أو املخمتت  به( و  لرية سورية 5305232223222به 

املالية خالل  وراقلرية سورية عن طريق سوق دمشق لإل 1310737333522اىمجالية  مسيةغري املخمتت  هبا والبالغة قيمتها اال سهمل األامكوتسجيل  
 وسابقاً الزايدة وفقاً ألحخمار تعليمات التعامل حبقوق األفضلية ابالكتتاب املشار إليها  أسهم إدراجمهلة ثالثة اشهر من خري  

 سهمعلى نتائج االكتتاب وبيع األ 0211تشرين األول  32إور خري  -/ص1335املالية السورية جوج  الخمتاب رقم  سواقواأل وراقوافقت هيئة األ
يلها يف اهليئة ات تسجإجراءملالية بعد االنتهاء من ا وراقلإل دمشق سهماً( عن طريق سوق 030553467الفائضة غري املخمتت  هبا والبالغ عددها )

 و0211/ر لعار 38فضلية ابالكتتاب الصادرة جوج  قرار اجمللس رقم / من تعليماته التعامل حبقوق األ9يف السوق وذلك وفقاً ألحخمار املادة /ها إدراجو 

دأت من ب املالية خالل املهلة احملددة بثالثة أشهر واليت وراقعن طريق سوق دمشق لإل -غري املخمتت  هبا –زايدة رأس املال  أسهموبسب  تع ر بيع 
 0210نيسان  9خري   14، وافق جملس املفوضني جبلسته رقم 0210 آذار 08املالية وانتهت يف  وراقالزايدة يف سوق دمشق لإل أسهم إدراجخري  

 030553467غري املخمتت  هبا والبالغ عددها ) سهملبيع األ 0210حزيران  08ية قدرها ثالثة أشهر تنتهي يف إضافعلى منح مصرف فرنسبنك سورية مهلة 
 0210متوز  0ر خري  /(43ية السابقة جوج  قرار جملس املفوضني رقم )ضافكما مت متديد املهلة اى  واملالية وراقسهماً( من خالل سوق دمشق لإل

سهماً( من خالل سوق  030553467والبالغ عددها ) زايدة رأس املال غري املخمتت  هبا أسهمية لبيع إضافك سورية مهلة نوال ي منح مصرف فرنسب
لسهم  مسيةر على تعديل القيمة اال/4لس املفوضني جوج  القرار رقم كما وافق رئيس جم  و0210كانون األول   08املالية حر خري   وراقدمشق لإل

سهم بقيمة  5035223222املصرف بعد التجزئة  سهمأل مجايلسورية لتصبح مائة لرية سورية للسهم الواحد وب لك يخمون العدد اى -مصرف فرنسبنك
 وراقصرف يف سوق دمشق لإلامل سهمأل مسيةإمجالية تبلغ مخسة مليارات ومائتني ومخسني مليون لرية سورية، كما مت حتديد خري  تنفي  تعديل القيمة اال

 0213كانون األول   31ية قدرها عار كامل تنتهي يف إضافمت منح املصرف مهلة  0210كانون األول   08، ويف خري  0210متوز  16املالية بتاري  
كانون األول   14من خري  و  (/ر16املالية السورية رقم ) سواقواأل وراقزايدة رأس املال غري املخمتت  هبا جوج  القرار الصادر عن هيئة األ أسهملبيع 

، كما مت منح زايدة رأس املال أسهملبيع ابقي  0214عار ية حر هناية إضافر املتضمن املوافقة على منح املصرف مهلة /3صدر قرار جملس املفوضني رقم 
إور  -/ص 1189صدر القرار رقم  0215كانون األول   32بتاري   و0215كانون األول   31تنتهي بتاري   0215( لعار 33مهلة أخرى ابلقرار )

بناًء  0217، مت منح املصرف مهلة إضافية حر هناية عار 0216كانون األول   08 ، ويف خري 0216األول  كانون  31ة القاضي جنح مهلة أخرى لغاي
 /رو175الصادر رقم  على القرار

مساٍو لرأس املال  ، ليصبح رأس املال املخمتت  به0217كانون الثاين   04ال بتاري  أمت فرنسبنك سورية بيع كامل األسهم الفائضة عن عملية زايدة رأس امل
 لرية سوريةو 5305232223222املصر  به والبالغ 

كانون   31بتاري   رية سوريةل 420323سورية مدرجة يف سوق دمشق لإلوراق املالية، وقد بلغ سعر اىغالق للسهم يف السوق  –إن  أسهم فرنسبنك 
 و0202األول 

وذلك بناءً على اقرتا   0201آذار  03يف اجللسة اليت انعقدت بتاري   0202كانون األول   31يف  وافق جملس اىدارة على البياانت املالية للسنة املنتهية
 وجلنة التدقيق يف نفس التاري 
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 لتقارير املالية لتطبيق املعايري الدولية ىعداد  -0

 :للمصرف املالية القوائم على جوهري أثر عنها ينتج مل تعديالت - أ

 ذلك بعد أو 0202 الثاين كانون يف تبدأ اليت املالية للفرتات املفعول سارية أصبحت واليت التالية واملعدلة اجلديدة الدولية املالية التقارير معايري اتبا  مت

 علماً  السابقة، والسنوات للسنة املالية القوائم يف الواردة واىفصاحات املبالغ على جوهري بشخمل تؤثر مل واليت للمصرف، املالية القوائم إعداد يف التاري ،

 .املستقبلية والرتتيبات للمعامالت احملاسبية املعاجلة على أتثري هلا يخمون قد أبنه

 واملعدلة اجلديدة الدولية املالية التقارير معايري على التعديالت واملعدلة اجلديدة املعايري
واملعيار (، 9التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )

(، واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 39احملاسيب الدويل رقم )
 ( املتعلقة إبصال  معيار سعر الفائدة7)

حبيث  التحوط جحاسبة تتعلق معينة متطلبات تعديل على تعمل التعديالت ه ه إن
 إليهتستند  ال ي الفائدة سعر معيار أن افرتاض على املتطلبات تلك املنشآت ُتطبق

نتيجة  يتغري لن التحوط أداة من النقدية والتدفقات املتحوَّطة النقدية التدفقات
 عالقات جلميع إلزامية التعديالت ه ه أن كما الفائدة؛ سعر معيار ىصال 
 التعديالت هب ه يُقصد الفائدة؛ ال سعر معيار إبصال  مباشرة تتأثر اليت التحوط
 مل إذا(الفائدة  سعر إصال  معيار عن انشئة أخرى عواق  أي من إعفاء تقدمي
 احملددة تلك غري أخرى التحوط ألسباب حماسبة جتطلبات تفي التحوط عالقة َتعد
 إفصاحات التعديالت ه ه تتطل  ؛)التحوط حماسبة وقف فيج  التعديالت، يف

 التعديالت بتلك اخلاصة ابملنشآت التحوط عالقات أتثر مدى حول حمددة
( 3رقم ) املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار على تعديل

 األعمالو بتعريف يتعلق فيما "األعمال "اندماج
 (3رقم ) املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار على األعمال تعريف يف التعديالت إن
 احملددة، املصطلحات ،)أ (امللحق على تغيريات هي

 رقم املالية التقارير ىعداد الدويل للمعيار التوضيحية واألمثلة التطبيق وإرشادات
 .فقط (3)
 :التعديالت ه ه إن
 االستحواذ مت اليت واملوجودات األنشطة جمموعة اعتبار يتم حر أنه توضح 

 وعملية ُمدخالت األقل، على تتضمن، أن جي  فإنه أعمال، أهنا على عليها
 املخرجات؛ إنشاءعلى  القدرة يف كبري حدٍ  معاً اىل تسامهان جوهرية

 السلع على الرتكيز خالل من واملخرجات األعمال تعريف نطاق ُتَضيق 
 التخماليف؛ خفض على القدرة إىل اىشارة وإزالة للعمالء املقدمة واخلدمات

 كان إذا ما تقييم على املنشآت ملساعدة توضيحية وأمثلة إرشادات تضيف 
 جوهرية؛ عملية على االستحواذ مت قد

 استبدال على قادرين السوق يف املشاركون كان إذا ما تقييم إىل احلاجة تزيل 
 املخرجات؛ إنتاج يف واالستمرار مفقودة عمليات أو مدخالت أي

 كانت إذا ما حول مبسط تقييم إبجراء اختياراًي يسمح تركز اختبار ُتضيف 
 .أعماالً  تعترب ال عليها املستحوذ واملوجودات األنشطة جمموعة
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 معايري يف املفاهيمي اىطار إىل اىشارات على تعديالت
 ىعداد الدويل املعيار على تعديالت- الدولية التقارير املالية
 األسهم، أساس على املدفوعات (0) رقم التقارير املالية

 اندماج (3) رقم املالية التقارير الدويل ىعداد واملعيار
 الدويل واملعيار األعمال،
املعدنية  املوارد ( استخمشاف6) رقم املالية التقارير ىعداد

( 14) رقم املالية التقارير ىعداد الدويل واملعيار وتقييمها،
( 1) رقم الدويل احملاسبة ومعيار التنظيمية، املؤجلة احلساابت

( 8) رقم الدويل احملاسبة ومعيار املالية، البياانت عرض
واألخطاء  التقديرات يف والتغيريات احملاسبية السياسات
املالية  التقارير (34رقم ) الدويل احملاسبة ومعيار احملاسبية،
املخصصات  (37رقم ) الدويل احملاسبة ومعيار املرحلية،

 احملاسبة الدويل ومعيار احملتملة، واألصول احملتملة وااللتزامات
تفسريات  جلنة وتفسري امللموسة، غري األصول (38) رقم

 اخلدمة، امتياز ترتيبات (10) رقم الدولية يةاملال التقارير
( 19املالية رقم ) للتقارير الدولية املعايري تفسريات وتفسري جلنة

 جلنة وتفسري امللخمية، حقوق أبدوات املالية إطفاء االلتزامات
 تخماليف (02) رقم املالية للتقارير الدولية تفسريات املعايري

 جلنة وتفسري سطحي، ملنجم اىنتاج يف مرحلة التجريد
 معامالت (00رقم ) املالية للتقارير املعايري الدولية تفسريات
 جلنة وتفسري املسبقة، األجنبية واالعتبارات العمالت
 - امللموسة غري ( األصول30) رقم القياسية التفسريات
 فيما تلك التصرحيات لتحديث اىلخمرتوين املوقع تخماليف
 حال أو، يف اىطار، من واالقتباسات ابىشارات يتعلق

 املفاهيمي، توضيح اىطار من ختلف إصدار إىل اىشارة
 .ذلك

 (؛15( و)6و) (0) الدولية املالية التقارير معايري على التعديالت اجملموعة طبَّقت
 اللجنة وتفسريات (؛38( و)37) ( و34( و)8( و)1) الدولية احملاسبة ومعايري
 األرقار ذات املاليةالتقارير  لتفسري الدولية

 ( يف01رقم ) القياسية التفسريات جلنة وتفسري (؛00( و)02( و)19( و)10)
 .احلالية السنة

( ومعيار احملاسبة 1تعديالت على معيار احملاسبة الدولية رقم )
 ( املتعلقة بتعريف "املادية"و8الدولية رقم )

 

 :للتعريف اجلديد جديدة جوان  ثالثة إىل اخلصوص وجه على اىشارة جتدر
 أن إال أو حتريفها، املعلومات ح ف على فقط احلايل التعريف التعتيمو ركز 

 ميخمن جعلومات املعلومات اجلوهرية ىهبار يخمون قد أنه إىل َخُلص اجمللس
 التعريف، يف جديد التعتيم أن مصطلح من الرغم وعلى .مماثل أتثري ح فها

 احملاسبة ( معيار1رقم ) الدويل احملاسبة من معيار جزءاً  ابلفعل كان أنه إال
 .أ 1332 الدويل
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 احلايل أتثريو أشار التعريف هلا يخمون قد أنه – املعقول حدود يف- املتوقع من 
 يتطل  أنه على يُفهم أنه قد اجمللس شعر وال ي "أتثري هلا يخمون قد" إىل

 قرارات على أتثري له "يخمون قد" شيء تقريًبا أي أن إذ املعلومات، من الخمثري
 .بعيدة ذلك احتمالية كانت وإن حر القوائم املالية مستخدمي بعض

 ال ين "إىل املستخدمني فقط احلايل التعريف أشار .الرئيسيون املستخدمون 
 مراعاة يتطل  وأنه جداً  نطاق واسع على يُفهم قد أنه أيضا اجمللس خيشى
 جي  اليت املعلومات حتديد عند للقوائم املالية احملتملني املستخدمني مجيع

 .عنها اىفصا 
( 16رقم ) املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار على تعديالت

بفايروس   املتعلقة اىجيار ابمتيازات املتعلقة اىجيار عقود
 (وCOVID-19كوروان )

بفايروس   اىجيار املتعلق امتياز كان إذا ما تقييم من إعفاءً  للمستأجرين التعديل يوفر
 .اىجيار عقد على تعديالً  ( يعدCOVID-19كوروان )

 

 :بعد املفعول سارية وغري الصادرة واملعدلة اجلديدة الدولية املالية التقارير معايري - ب

 وتفاصيلها املالية القوائم بتاري  كما بعد املفعول سارية غري لخمن الصادرة أدانه الواردة واملعدلة اجلديدة املالية للتقارير الدولية املعايري املصرف يطبق مل
 :يلي كما

 للفرتات املفعول سارية واملعدلة اجلديدة املعايري
 بعد أو يف تبدأ اليت السنوية

( 9رقم ) املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار على ( )تعديالت0املرحلة ) – الفائدة سعر معيار إصال 
 الدويل واملعيار والقياس، املالية: االعرتاف ( األدوات39رقم ) الدويل احملاسبة ومعيار املالية، األدوات
 (4رقم ) املالية التقارير ىعداد الدويل واملعيار املالية، األدوات إفصاحات (7) رقم املالية التقارير ىعداد
  اىجيار ( عقود16رقم ) املالية التقارير ىعداد الدويل واملعيار التأمني، عقود
 التقارير ىعداد الدويل املعيار على ( )تعديالت0املرحلة ) – الفائدة سعر معيار يف التعديالت تُقدر
األرقار  ذات املالية التقارير ىعداد الدولية واملعايري (39رقم ) الدويل احملاسبة ومعيار (9رقم ) املالية

 ُتوقف مل التحوط حماسبة أن وتوضح اىصال ، يتطلبها اليت للتعديالت عملية ( وسيلة16( و)4(و)7)
 طبيعة بفهم للمستخدمني تسمح اليت اىفصاحات وإدخال الفائدة سعر معيار إصال  بسب  فقط

 لتلك املنشأة إدارة وكيفية املنشأة له تتعرض ال ي الفائدة سعر معيار إصال  عن الناشئة املخاطر ومدى
 مرجعية معدالت إىل الفائدة سعر معيار إصالحات من التحول يف املنشأة تقدر إىل ابىضافة املخاطر
 االنتقالو هل ا املنشأة إدارة وكيفية بديلة،

 0201أول كانون الثاين 

 اىطار إىل ابىشارة املتعلقة األعمال اندماج (3) رقم املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار على تعديالت
 .املفاهيمي

 رقم املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار يف املفاهيمي لإلطار قدمي مرجع حتديث على التعديالت تعمل
 كبري حدٍ  إىل املعيار يف املتطلبات تغيري دون (3)

 0200أول كانون الثاين 
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 قبل ابملتحصالت املتعلقة واملعدات واآلالت ( املمتلخمات16رقم ) الدويل احملاسبة معيار على تعديالت
 .املقصود االستخدار

 بيع من عائدات أي واملعدات واآلالت املمتلخمات بنود من بند أي تخملفة من اخلصم التعديالت حتظُر
 التشغيل قادراً على ليخمون الالزمة حلالته وهتيئته املوقع إىل األصل ذلك إحضار أثناء املنتجة األصناف
 إنتاجها، وتخملفة البنود، ه ه بيع بعائدات املنشأة تعرتف ذلك، من وبدالً  .اىدارة ارأتهتا اليت ابلطريقة

 اخلسارة أو الربح يف
 

 0200أول كانون الثاين 

 احملتملة واألصول احملتملة وااللتزامات املخصصات (37رقم ) الدويل احملاسبة معيار على تعديالت
 .ابلعقد الوفاء تخملفة- ابلتزامات املثقلة ابلعقود املتعلقة
 تخمون أن ميخمن ."ابلعقد مباشرة تتعلق اليت التخماليف" تشمل العقد "تنفي  تخملفة" أن التعديالت حُتدد

 العمالة ذلك على األمثلة من (العقد هب ا للوفاء إضافية تخماليف إما ابلعقد مباشرة تتعلق اليت التخماليف
 ذلك على األمثلة من (العقود بتنفي  مباشرة تتعلق اليت األخرى التخماليف ختصيص أو) واملواد املباشرة
 ) العقد تنفي  يف املستخدمة واملعدات واآلالت املمتلخمات من لبند االستهالك رسور ختصيص

 0200أول كانون الثاين 

 0202-0218 املالية التقارير ىعداد الدولية املعايري على السنوية التحسينات
  :التالية املعايري على تعديالت إجراء
 األوىل للمرة املالية للتقارير الدولية املعايري ( تطبيق1رقم ) املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار 

 التقارير ىعداد الدويل املعيار )أ( من 16الفقرة د ُتطبق اليت التابعة للشركة التعديل يسمح
بلغ املبالغ استخدار خالل من الرتاكمية الرتمجة فروق بقياس (1رقم ) املالية

ُ
 الشركة من عنها امل

 .الدولية املالية التقارير معايري إىل األر الشركة انتقال خري  بناًء على األر،
 اليت الرسور التعديل يوضح- املالية ( األدوات9رقم ) املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار 

 ىعداد الدويل املعيار من 33336ب  الفقرة " يف%12اختبار" تطبق عندما املنشأة تتضمنها
 املنشأة تتضمن .مايل ابلتزار االعرتاف سُيلغى كان إذا ما تقييم ( يف9)رقم  املالية التقارير
 اليت الرسور ذلك يف جا واملقرض، املقرتض( (املنشأة بني املستلمة أو املدفوعة الرسور فقط

 .اآلخر عن نيابة املقرض أو املنشأة تستلمها أو يدفعها
 املثال على التعديل يزيل-اىجيار عقود (16رقم ) املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار 

 املؤجر سداد توضيح (16رقم ) املالية للتقارير الدويل للمعيار املصاح  (13رقم ) التوضيحي
 اليت اىجيار حوافز جعاجلة يتعلق فيما حمتمل ارتباك أي حل أجل من اىجيار عقد لتحسينات

 .املثال ه ا يف هبااىجيار  حوافز توضيح مت اليت الخميفية بسب  تنشأ قد
 من (00الفقرة ) يف الوارد املطل  التعديل يلغي- الزراعة (41رقم ) الدويل احملاسبة معيار 

 قياس عند الضريبية النقدية التدفقات الستبعاد ( للمنشآت41رقم ) الدويل احملاسبة معيار
 احلاليةو القيمة تقنية ابستخدار احليوي لإلصل العادلة القيمة

 0200الثاين أول كانون 
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 املطلوابت على بتصنيف املتعلقة املالية البياانت ( عرض1) رقم الدويل احملاسبة معيار على تعديالت
 متداولة غري أو متداولة أهنا

 إذا ما حتديد على املنشأة مساعدة خالل من املتطلبات تطبيق يف االتساق تعزيز إىل التعديالت هتدف
على  مؤكد غري تسوية خري  هلا اليت املايل املركز قائمة يف األخرى واملطلوابت الديون تصنيف كان جي 

 .متداولة غري واحد( أو عار خالل السداد مستحقة تخمون أن حيتمل أو مستحقةمتداولة ) أهنا

 0203أول كانون الثاين 

من  املؤقت اىعفاء متديد التأمني ( عقود4رقم ) املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار على تعديالت
 (9) رقم املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار تطبيق
 املالية رقم التقارير ىعداد الدويل املعيار يف املؤقت لإلعفاء احملدد الصالحية انتهاء خري  التعديل يغري
 من الشركات يُطل  حبيث املالية، األدوات (9) رقم املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار تطبيق من (9)

الثاين  أول كانون بعد أو يف تبدأ اليت السنوية للفرتات (9) رقم املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار تطبيق
 و0203

 0203أول كانون الثاين 

 التأمني ( عقود17رقم ) املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار
 للوفاء ويوفر احلالية ابلقيمة التأمني مطلوابت قياس (17) رقم املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار يتطل 

 تخمون حملاسبة أن هدف لتحقيق املتطلبات ه ه ُصممت .التأمني عقود جلميع وعرضاً موحداً  قياس هنج
 املعيار ( حمل17رقم ) املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار حيل .التأمني لعقود املبادئ على وقائمة متسقة
 و0203الثاين  كانون أول من اعتباراً  التأمني ( عقود4رقم ) املالية التقارير ىعداد الدويل

 0203أول كانون الثاين 

 التأمني عقود (17) رقم املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار على تعديالت
حتديدها  مت اليت التنفي  وحتدايت املخاوف معاجلة (17رقم ) املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار يُعدل
 وتشمل التغيريات 0217عار يف التأمني عقود (17) رقم املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار نشر بعد

 :يلي ما الرئيسية
 الفرتات  إىل عامني ( ملدة17) رقم املالية للتقارير ي الدول للمعيار املبدئي التطبيق خري  أتجيل

 و0203الثاين  كانون أول بعد أو يف تبدأ اليت السنوية
 تغطية أتمينية توفر واليت املعيار نطاق من املماثلة والعقود االئتمان بطاقات لعقود إضايف استبعاد 

 .أتمني كبرية خاطر تنقل اليت القروض لعقود النطاق من اختياري استبعاد إىل ابىضافة
 ذلك  يف جا للعقود، املتوقعة ابلتجديدات املتعلقة التأمني الستحواذ النقدية ابلتدفقات االعرتاف

 األعمال املقتناة يف هبا املعرتف التأمني القتناء النقدية للتدفقات والتوجيهات االنتقالية املخصصات
 .األعمال اندماج يف

 يسمح مما املرحليةاملعلومات املالية  ( يف17) رقم املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار تطبيق توضيح 
 املنشأةو مستوى على حماسبية سياسة ابختيار

 املتعلقة  واخلدمات االستثمار عائد خدمة إىل املنسوب التعاقدي اخلدمة هامش تطبيق توضيح
 .املقابلة اىفصا  متطلبات يف والتغيريات ابالستثمار

 املالية غري واملشتقات هبا احملتفظ التأمني إعادة عقود ليشمل املخاطر ختفيف خيار متديد. 
 املثقلة التأمني عقود خبسائر األويل االعرتاف عند تعرتف أن املنشأة من للطل  تعديالت 

 .هبا احملتفظ التأمني إعادة عقود جخماس  أيًضا تعرتف لخمي الصادرة اباللتزامات

 0203أول كانون الثاين 
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 عقود والتزامات أصول بعرض املنشأة تقور حبيث املايل املركز قائمة يف التأمني لعقود مبسط عرض 
 جمموعات من بدالً  التأمني عقود حمافظ ابستخدار حتديدها يتم اليت املايل املركز قائمة يف التأمني
 .التأمني عقود

 خيار  تطبيق لتاري  لالنتقال إضايف وختفيف األعمال اندماج النقل عمليات من إضايف إعفاء
 .العادلة القيمة انتقال هنج واستخدار املخاطر ختفيف
 رقم الدويل ومعيار احملاسبة املالية ( البياانت12) رقم املالية التقارير ىعداد الدويل املعيار على تعديالت

 مسامهة أو بيع جعاجلة فيما يتعلق (0211) املشرتكة واملشاريع الزميلة الشركات يف االستثمارات (08)
 .املشرتك املشرو  أو الزميلة شركته يف واملستثمر من األصول

أتجيل خري  السراين إىل أجل غري 
 مسمىو ما يزال التبين مسموحاً بهو

اد ه ه املعايري والتفسريات للمصرف عندما تخمون قابلة للتطبيق واعتمالت اجلديدة يف القوائم املالية تتوقع اىدارة تطبيق ه ه املعايري والتفسريات والتعدي
 دة قد ال يخمون هلا أي أتثري جوهري على القوائم املالية للمصرف يف فرتة التطبيق األويلووالتعديالت اجلدي

 
 اهلامة السياسات احملاسبية -3

 أسس إعداد البياانت املالية

وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية، ووفقًا للقوانني احمللية الناف ة  0202كانون األول   31ة املنتهية يف للسنة املالي مت إعداد البياانت املالية للمصرف
 وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليفو

ولتها يلقد جرى تصنيف احلساابت يف املوجودات واملطلوابت حس  طبيعة كل منها وجرى تبويبها يف البياانت املالية جوج  ترتي  تقرييب تبعًا لس
 النسبيةو

 التقييم أسس

 يتم قياسها ابلقيمة العادلة: مبدأ الخملفة التارخيية ابستثناء البنود التالية اليت أساسالبياانت على  إعدادمت 

 والدخلادلة من خالل القيمة الع أساساملالية احملددة على  دواتاأل -

 االستثمارات يف حقوق امللخميةو -

 والعادلةاليت يتم قياسها ابلقيمة املالية املشتقة  دواتاأل -

 ية هي مدرجة أدانه:ساسن السياسات احملاسبية األإ

 جنبية:العمالت األ (أ)

بتاري   و لعملياتالقطع السائدة بتواري  ا أسعار أساس( يتم تسجيلها على أجنبيةالتقارير املالية )عمالت  إعدادإن العمليات اجملراة بعمالت غري عملة 
لرية  13056حيث بلغ  القطع السائدة بتاري  بيان الوضع املايل أسعار أساسعلى  جنبيةحتويل البنود املالية ابلعمالت األ إعادةكل بيان وضع مايل يتم 

ن البنود غري إو (0219كانون األول   31كما يف  للدوالر األمريخميلرية سورية  436)مقابل  0202كانون األول   31كما يف   للدوالر األمريخميسورية 
و ديد القيمة العادلةالقطع السائدة يف التاري  ال ي مت فيه حت أسعار أساسالقيمة العادلة يعاد حتويلها على  أساساملسجلة على  جنبيةابلعمالت األاملالية 

 وال يعاد حتويلها أجنبيةالخملفة التارخيية بعملة  أساسان البنود غري املالية اليت جرى تقييمها على 

خاطر حمددة بعمالت ابستثناء فروقات القطع على العمليات املنف ة بقصد التحّوط مل ،واخلسائر يف الفرتة اليت نشأت فيها راب تقيد فروقات القطع يف األ
تسديدها يتم تسجيلها  املتوقعأو  نشاط أجنيب من غري املقررإىل  دائنة متوجبةأو  مدينة مطلوبة من أرصدةوفروقات القطع على بنـود مالية متثل  أجنبية

رغ عن صايف عند التف الدخلضمن حقوق املسامهني ومن مث تقيد يف  أجنبيةها يف حساب فـروقات حتويل عمالت إظهار يف الدخل الشامل اآلخر و 
  واملسامهة
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 األدوات املالية (ب)

 .يف األحخمار التعاقدية لإلداة صبح املصرف طرفاً ياملايل للمصرف عندما  بيان الوضعيُعرتف ابملوجودات واملطلوابت املالية يف 

ات املالية ابلقيمة العادلةو كما ُتضاف تخماليف املعامالت املتعلقة مباشرة ابقتناء أو إصدار املوجود تُقاس املوجودات واملطلوابت املالية املعرتف هبا مبدئياً 
ودات املالية أو ( إىل القيمة العادلة للموجاألراب  أو اخلســـــــــــــــائرواملطلوابت املـالية )خبالف املوجودات املالية واملطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خالل 

الية، أو تطر  منها، حســــــــــــــ  اىقتضــــــــــــــاء، عند اىعرتاف األويلو كما تُثبت تخماليف املعاملة املتعلقة مباشــــــــــــــرة ابقتناء موجودات مالية أو املطلوابت امل
 .مباشرة يف الربح أو اخلسارة ئرأو اخلسا ألراب مطلوابت مالية ابلقيمة العادلة من خالل ا

 :عاجل ه ا الفرق حماسبياً على النحو التايلياىعرتاف األويل، فإن املصرف إذا كان سعر املعاملة خيتلف عن القيمة العادلة عند 
إذا مت إثبات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملوجودات أو مطلوابت متماثلة أو بناًء على أسلوب تقييم يستخدر فقط بياانت من  •

 ؛اليور األول(من  د اىعرتاف األويل )أي ربح أو خسارة أسواق ميخمن مالحظتها، فإنه يُعرتف ابلفرق يف الربح أو اخلسارة عن

ألول من خالل اليور ا من  يف مجيع احلاالت األخرى، تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر املعاملة )أي أنه سيتم أتجيل ربح أو خسارة •
 تضمينه / تضمينها يف القيمة الدفرتية األولية لإلصل أو اىلتزار(و

غيري يف عامل ، فقط إىل احلد ال ي ينشــأ فيه عن تمنطقيالربح أو اخلســارة املؤجلة إىل الربح أو اخلســارة على أســاس  تســجيلألويل، يتم عرتاف ابعد اال
 .)جا يف ذلك الوقت( أيخ ه املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعري األصل أو اىلتزار

 املوجودات املالية
ألصل املايل ا تُثبت مجيع املوجودات املالية ويعرتف هبا يف خري  املتاجرة حيث يخمون شراء أو بيع أحد األصول املالية جوج  عقد تتطل  شروطه تسليم

ودات املالية املصنفة على وجضـمن اىطار الزمين احملدد من السـوق املعين، ويقاس مبدئياً ابلقيمة العادلة ابىضـافة إىل تخماليف املعاملة، ابستثناء تلك امل
و كما تُثبت تخماليف املعامالت املتعلقة مباشـرة ابقتناء موجودات مالية مصنفة ابلقيمة (FVTPL)أسـاس القيمة العادلة من خالل األراب  أو اخلسـائر 

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

الحقاً ابلخملفة املطفأة أو القيمة العادلة  9رقم املعرتف هبا واليت تقع ضمن نطاق املعيار الدويل ىعداد التقارير املالية جي  قياس مجيع املوجودات املالية 
 :على أساس منوذج أعمال املنشأة ىدارة األصول املالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املاليةو وعلى وجه التحديد

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

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

ألسهم بعد ذلك اأساس القيمة العادلة أو احملتفظ هبا للبيع( واستثمارات تُقاس مجيع أدوات الدين األخرى )مثل أدوات الدين اليت تدار على  •
  .ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
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 :ى حدةعلى أساس كل أصل عل ةاملالي ابملوجوداتختيار / التعيني غري القابل لإللغاء بعد االعرتاف األويل ومع ذلك، جيوز للمصرف إجراء اال
خيتار بشخمل غري قابل لإللغاء إدراج التغيريات الالحقة يف القيمة العادلة الستثمار أسهم غري حمتفظ هبا للمتاجرة أو ىعتبار جيوز للمصرف أن  •

الدخل الشامل اآلخر؛  يف ،(IFRS 3) 3الدويل للتقارير املالية رقم  حوذ يف جمموعة األعمال اليت ينطبق عليها املعيارستحمتمل معرتف به من امل
 و

  (FVTOCI)القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  جيوز للمصرف تعيني أداة دين غري قابلة لإللغاء تتوافق مع الخملفة املطفأة أو معايري •
ليه خبيار إخلسارة إذا أدى ذلك إىل إزالة عدر التطابق احملاسيب أو تقليله بشخمل كبري )يشار اتم قياسها ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو يكما 

 .القيمة العادلة(

 أدوات الدين ابلخملفة املطفأة أو ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (ج)

لتصــــنيف األصــــل املايلو كما حيدد املصــــرف مناذج العمل على مســــتوى يعخمس كيفية إدارة  أســــاســــياً  يعترب تقييم مناذج العمل ىدارة األصــــول املالية أمراً 
لتحقيق هدف أعمال معنيو ال يعتمد منوذج العمل اخلاص ابملصــــــــرف على نوااي اىدارة فيما يتعلق أبداة فردية، وابلتايل  جمموعات األصــــــــول املالية معاً 

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

نقديةو حتدد للدى املصــــرف أكثر من منوذج أعمال واحد ىدارة أدواته املالية اليت تعخمس كيفية إدارة املصــــرف ألصــــوله املالية من أجل توليد التدفقات ا
 .هماة أو بيع األصول املالية أو كليمناذج أعمال املصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن حتصيل التدفقات النقدية التعاقدي

، يُعاد تصــنيف الربح / اخلســارة املرتاكمة املعرتف هبا (FVTOCI)  عندما ُتســتبعد أداة الدين املقاســة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر
على أهنا  ةذلك، وخبصــــوص االســــتثمار يف األســــهم املعينمن حقوق امللخمية إىل الربح أو اخلســــارةو وعلى النقيض من  ســــابقاً يف الدخل الشــــامل اآلخر

 الحقاً  آلخرامقاســة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر، ال يعاد تصــنيف الربح / اخلســارة املرتاكمة املعرتف هبا ســابقاً يف الدخل الشــامل 
 وإىل الربح أو اخلسارة ولخمن حتول ضمن حقوق امللخمية

 و تقاس الحقاً ابلخملفة املطفأة أو ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للتدينختضع أدوات الدين اليت

لقيمة العادلة من ا يف فرتة التقرير احلالية والســـــــــــابقة، طبق املصـــــــــــرف خيار القيمة العادلة وك لك حدد أدوات الدين اليت تفي ابلخملفة املطفأة أو معايري
 و(FVTPL) ئرأو اخلسا راب األ كما مت قياسها ابلقيمة العادلة من خالل  (FVTOCI)خالل الدخل الشامل اآلخر 

 رئأو اخلسا راب املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل األ

 :هي (FVTPL) ئرأو اخلسا راب املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل األ

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

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

 .يار القيمة العادلةابستخدار خ ئرأو اخلسا راب املوجودات احملددة ابلقيمة العادلة من خالل األ •

 يف الربح أو اخلسارةو لقياسدة اعاإ انجتة عن خسائر  أو باأر أبية عرتافالامع ، لةدلعاا ابلقيمة تقاس ه ه املوجودات
 :إعادة التصنيف

طلبات التصنيف والقياس تسري متو املالية املتأثرة املوجودات تصنيف، فإنه يعاد جوجودات ماليةتفظ جوجبه املصرف حيي ال  تغري منوذج األعمالإذا 
ي ينتج عنه إعادة تصنيف اليت تعق  التغيري يف منوذج األعمال وال  من اليور األول من فرتة التقرير األويل اً املتعلقة ابلفئة اجلديدة أبثر مستقبلي اعتبار 

 لمصرفو لاألصول املالية 
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 تدين قيمة املوجودات املالية:

 اخلسائر االئتمانية املتوقعة على األدوات املالية التالية اليت مل تقاس ابلقيمة العادلة من خالل األراب  أو اخلسائر:خصصات يستدرك املصرف 

 .القروض والسلف للبنوك •

 قروض ودفعات مقدمة للعمالءو •

 مدينون جوج  قبوالتو •

 أوراق استثمار الديونو •

 التزامات القروض الصادرةو  •

 .الصادرةعقود الضمان املايل  •

 .ال يتم إثبات خسارة تدين القيمة يف استثمارات األسهم

خســــائر اىئتمان  عتبارها بشــــخمل منفصـــل أدانه(، جي  قياسا)اليت يتم  (POCI) ابســـتثناء املوجودات املالية املشــــرتاة أو الناشــــئة ذات التدين االئتماين
 :من خالل خصص خسارة جبلغ مساوي املتوقعة

مدى احلياة الناجتة عن تلك األحداث االفرتاضية على األدوات املالية  خسارة إئتمانية متوقعة شهراً، أي 10متوقعة ملدة خسارة إئتمانية  •
 ( ؛ أو1بعد خري  اىبالغ، )يشار إليها يف املرحلة  شهراً  10اليت ميخمن حتقيقها يف غضون 

ملدى احلياة اليت تنتج عن مجيع األحداث االفرتاضية احملتملة على مدى  خسارة إئتمانية متوقعة خسارة إئتمانية متوقعة ملدى احلياة، أي •
 .(3واملرحلة  0عمر األداة املالية )املشار إليها يف املرحلة 

كبري من    لخســــارة للخســــارة اىئتمانية املتوقعة على مدى احلياة لإلداة املالية إذا زادت خاطر االئتمان على تلك األداة املالية بشــــخم تخموين مؤونةجي  
 و شهراً  10اخلسارة اىئتمانية املتوقعة ملدة  جبلغ يعادل اخلسارة اىئتمانية املتوقعة االعرتاف األويلو وخبصوص مجيع األدوات املالية األخرى، تقاس

ت النقدية حتمالية للقيمة احلالية خلســـائر االئتمان، وتقاس على أهنا القيمة احلالية للفرق بني التدفقااخلســـائر اىئتمانية املتوقعة هي تقدير مرجح ابالإن 
ية، خصــومة توقع املصــرف تلقيها واليت تنشــأ من ترجيح عدة ســيناريوهات اقتصــادية مســتقبلياملســتحقة للمصــرف جوج  العقد والتدفقات النقدية اليت 

 .لإلصل ليةوفقاً لسعر الفائدة الفع
هي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعاقدية املستحقة  اخلسارة اىئتمانية املتوقعة خبصوص التزامات القروض غري املسحوبة، فإن •

 توقع املصرف تلقيها يف حالة السح  من القرض ؛ ويللمصرف إذا قار املقرتض بسح  القرض والتدفقات النقدية اليت 

 هي الفرق بني املدفوعات املتوقعة لتسديد حامل أداة الدين املضمونة انقصاً  اخلسارة اىئتمانية املتوقعة ضمان املايل، فإنخبصوص عقود ال •
 .توقع املصرف استالمها من املالك أو املدين أو أي طرف آخريأي مبالغ 

حملافظ القروض اليت تتقاســـــم خصـــــائص خاطر اقتصـــــادية مماثلةو على أســـــاس فردي، أو على أســـــاس مجاعي  يقيس املصـــــرف اخلســـــارة اىئتمانية املتوقعة
ر عما إذا  ظويســتند قياس بدل اخلســارة إىل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة لإلصــل ابســتخدار ســعر الفائدة الفعال األصــلي لإلصــل، بصــرف الن

 .كان يُقاس على أساس فردي أو على أساس مجاعي
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 :ئتمانياً اتدنية املوجودات املالية امل

و ويشار لموجودات املاليةلإئتمانياً عند وقو  حدث أو أكثر له أتثري ضار على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة  ةاملالي وجوداتحيصل "التدين" يف امل
 :االئتماين بياانت ميخمن مالحظتها حول األحداث التاليةو تشمل األدلة على التدين 3إىل املوجودات املالية ذات التدين اىئتماين كموجودات املرحلة 

 صعوبة مالية كبرية للمقرتض أو املصدر ؛ أو •

 خرق للعقد مثل احلدث االفرتاضي أو املتأخر ؛ أو •

 ، ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق ابلصعوبة املالية للمقرتض، تنازالً ؛ أوقيار املصرف جنح املقرتض •

 لإلوراق املالية بسب  الصعوابت املالية ؛ أواختفاء سوق نشط  •

 .شراء أصل مايل بسعر خفض ختفيضاً كبرياً يعخمس خسائر االئتمان املتخمبدة •

إىل موجودات ذات  يةاألصول املال ولوبدالً من ذلك، قد يتسب  التأثري املشرتك لعدة أحداث يف حت، حتديد حدث منفرد يقور املصرف ويف حال تع ر
 القيمةأو  املطفأة ابلخملفة ةساملقا املوجودات املالية اليت متثل لدينقد حصل تدين إئتماين ألدوات ا نکاإذا ما يقور املصرف بتقييم و قيمة ائتمانية متدنية

العائدة و  الدين الســـياديةئتماين يف أدوات ان هناك تدين کاإذا ما  لتقييمو تقرير كل خري في  (FVTOCI) ل الدخل الشـــامل اآلخرخال منلة دلعاا
 .زايدة التمويلعلی  ملقرتضاعائدات السندات والتصنيف االئتماين وقدرة  عوامل مثلللشركات، يعترب املصرف 

 :POCI)(املوجودات املالية املشرتاة أو املنشأة املتدنية إئتمانياً 

ألن األصل يخمون ذو قيمة ائتمانية منخفضة عند  بطريقة ختلفة نظراً  (POCI)املتدنية إئتمانيًا  يتم التعامل مع املوجودات املالية املشرتاة أو املنشأة
ألويل  ا االعرتاف األويلو وخبصوص ه ه املوجودات، يستدرك املصرف مجيع التغريات يف اخلسارة اىئتمانية املتوقعة على مدى احلياة من  االعرتاف

 .مةه ه األصول إىل حتقيق مخماس  تدين القي كمخصص خسارة، وتستدرك أي تغيريات يف الربح أو اخلسارةو يؤدي التغيري اىجياي ملثل
 :التخلف عن السداد

اس قيمة اخلسارة ييُعترب تعريف التخلف عن السداد أمراً يف غاية األمهية عند حتديد اخلسارة اىئتمانية املتوقعةو يستخدر تعريف التخلف عن السداد يف ق
شهراً أو ملدى احلياة، ألن التخلف عن السداد  10ملدة  ستند إىل اخلسارة اىئتمانية املتوقعةاىئتمانية املتوقعة ويف حتديد ما إذا كان خصص اخلسارة ي

وحتديد الزايدة الخمبرية  اخلسائر اىئتمانية املتوقعة اليت تؤثر على كل من قياس ؛( Probability of Default)هو أحد مخموانت نسبة احتمال التعثر 
 .يف خاطر االئتمان

 :ما يلي جثابة حدث ختلف عن السداديعترب املصرف 
 يوماً خبصوص أي التزار ائتماين مهم إىل املصرف ؛ أو 92ختلف املقرتض عن السداد ألكثر من  •
 .من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزاماته اىئتمانية للمصرف ابلخمامل •

ت ائتمانية ختلفة من األصولو وتعترب السحوابت على تسهيال ُيصمم تعريف التخلف عن السداد بشخمل مناس  ليعخمس اخلصائص املختلفة ألنوا 
 .مستحقة الدفع ججرد إنتهاك العميل حداً حمدداً أو مت إعالمه حبد أصغر من املبلغ احلايل غري املسدد

املعلومات اليت  دعند تقييم ما إذا كان من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزامه االئتماين، أيخ  املصرف يف احلسبان املؤشرات النوعية والخمميةو وتعتم
س  لإلقراض ابلتجزئةو اتقييم على نو  األصل، وعلى سبيل املثال يف اىقراض املؤسسي، فإن املؤشر النوعي املستخدر هو خرق العهود، وهو أمر غري من

ملصرف ا إن املؤشرات الخممية، مثل التأخر يف السداد وعدر سداد إلتزار آخر للطرف املقابل ذاته، هي مدخالت رئيسية يف ه ا التحليلو كما يستخدر
 و مصادر معلومات متنوعة لتقييم التخلف عن السداد واليت ُتَطور داخلياً أو يتم احلصول عليها من مصادر خارجية

  



 
 

- 05 - 

 :الزايدة الخمبرية يف خاطر االئتمان
ا كانت هناك ذيراق  املصرف مجيع املوجودات املالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتقييم ما إ

أساس   خاطر االئتمان، فإن املصرف يقيس خصصات اخلسارة علىزايدة كبرية يف خاطر االئتمان من  االعرتاف األويلو إذا كانت هناك زايدة كبرية يف
 .شهراً  10اخلسارة اىئتمانية املتوقعة مدى احلياة بدالً من 

يف  طر حدوث التخلفاعند تقييم ما إذا كانت خاطر االئتمان على األداة املالية قد ارتفعت ارتفاعاً كبرياً من  االعرتاف األويل، يقور املصرف جقارنة خ
فرتة االستحقاق لالسداد على األداة املالية يف خري  التقرير استناداً إىل اىستحقاق املتبقي لإلداة مع وجود خطر حدوث ختلف عن السداد كان متوقعاً 

اًل من املعلومات الخممية ابالعتبار ك املتبقية يف خري  التقرير احلايل عندما مت االعرتاف ابألداة املالية ألول مرةو عند إجراء ه ا التقييم، أيخ  املصرف
بناًء على اخلربة التارخيية  ،والنوعية اليت تخمون معقولة وقابلة للدعم، جا يف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تخملفة أو جهد ال مربر له

 للمصرف وتقييم اخلبري اىئتماين جا يف ذلك املعلومات املستقبليةو
 :املالية وجوداتديل واستبعاد املتع

و تُعدل بطريقة أخرى أ للموجودات املاليةعند إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية اليت حتخمم التدفقات النقدية  املوجودات املاليةحيدث التعديل يف 
ري  مستقبليو بني االعرتاف األويل واستحقاق األصل املايلو يؤثر التعديل على مبلغ و/أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سواء على الفور أو يف خ

لى التدفقات النقدية اثيق اجلديدة أو املعدلة بعد عابىضافة ل لك، سيشخمل إدخال أو تعديل املواثيق القائمة لقرض قائم تعديالً حر إذا مل تؤثر ه ه املو 
ائدة ال ي على ما إذا كان امليثاق مستوفياً أر ال ) على سبيل املثال التغيري يف زايدة معدل الف على الفور ولخمنها قد تؤثر على التدفقات النقدية اعتماداً 

 .ينشأ عندما يتم خرق املواثيق(
عدر االعرتاف  لسياسة املصرف، يؤدي التعديل إىل اً عرتافو ووفقيم املصرف ما إذا كان ه ا التعديل يؤدي إىل إلغاء االقي، املوجودات املاليةعند تعديل 

 عندما ينتج عنه اختالف كبري يف الشروطو 
انتهاء الصالحية الناجتة عن  لكعرتاف ابألصل املايل فقط عندما تنتهي صالحية احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية لإلصل )جا يف ذيلغي املصرف اال

تفظ حيف أو ر التعديل مع شروط ختلفة إىل حد كبري(، أو عندما حيول األصل املايل وكافة خاطر ومزااي ملخمية األصل إىل كيان آخرو إذا مل حيول املص
 األصل وااللتزار املرتبط يعرتف حبصته احملتفظ هبا يف بخمافة خاطر ومزااي امللخمية بشخمل جوهري واستمر يف السيطرة على املوجودات احملولة، فإن املصرف

قر يضطر لدفعهاو إذا احتفظ املصرف بخمافة خاطر ومزااي ملخمية األصل املايل احملول، فإن املصرف يستمر يف اىعرتاف ابألصل املايل و يابملبالغ اليت قد 
 .قرتاض مضمون للعائدات املستلمةاب أيضاً 

ملدين واألراب / اخلسائر وجممو  اىعتبار املستلم وا لموجوداتابلخمامل، فإنه يُعرتف ابلفرق بني القيمة الدفرتية ل جودات املاليةابملو عند إلغاء اىعرتاف 
 مة العادلةيمت يف حقوق امللخمية يف الربح أو اخلسارة، إبستثناء االستثمار يف األسهم احملددة ابلقتراكاملرتاكمة اليت مت إثباهتا يف الدخل الشامل اآلخر و 

أو  يف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح ، حيث ال تصنف األراب  / اخلسائر املرتاكمة املعرتف هبا سابقاً (FVTOCI) من خالل الدخل الشامل اآلخر
 .اخلسارة

(، فإن ةاحملول اتملوجودخبالف ابلخمامل )على سبيل املثال عندما حيتفظ املصرف خبيار إعادة شراء جزء من ا ابملوجودات املاليةعرتاف عند إلغاء اال
عرتف به على أساس ي عديدرجه كتحسني مستمر واجلزء ال ي مل يزال يبني اجلزء ال ي ما  للموجودات املاليةاملصرف خيصص القيمة الدفرتية السابقة 

املستلم  لك األجزاء يف خري  التحويلو يتم إثبات الفرق بني القيمة الدفرتية املخصصة للجزء ال ي مل يعد معرتف به وجممو  اىعتبارالقيم العادلة النسبية لت
  / ألرابا للجزء ال ي مل يعد معرتف به وأي أراب  / خسائر تراكمية ُخصصت له واعرتف هبا يف الدخل الشامل اآلخر يف الربح أو اخلسارةو يتم توزيع

لقيم العادلة النسبية ااخلسائر املرتاكمة اليت اعرتف هبا يف الدخل الشامل اآلخر بني اجلزء ال ي ما يزال يعرتف به واجلزء ال ي مل يعد يُعرتف به على أساس 
نيف اآلخر، حيث ال يعاد تصلتلك األجزاءو ال ينطبق ه ا على االستثمارات يف األسهم احملددة كمقاسة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 .يف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو اخلسارة األراب  / اخلسائر املرتاكمة املعرتف هبا سابقاً 
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 :الشط 

هي  ه ه يتم شط  القروض وأوراق الدين عندما ال يخمون لدى املصرف توقعات معقولة السرتداد املوجودات املالية )إما يف جمملها أو يف جزء منها(و
ال يوجد لدى املقرتض أصول أو مصادر دخل قد تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املبالغ اخلاضعة للشط و ميثل الشط   هاحلالة عندما يقرر املصرف أبن

ى املوجودات املالية املشطوبة ليف حال قار املصرف ابالستعانة ابلقوانني والتعليمات الناف ة حملاولة اسرتداد ال مم املدينة املستحقة عحدث إلغاء اىعرتاف، 
 فإنه يتم قيدها يف بيان الدخل عند اسرتدادهاو

 :املايل الوضعيف بيان  عرض خصص اخلسارة اىئتمانية املتوقعة

 :املايل كما يلي وضعيف بيان ال يتم عرض خصصات اخلسائر اىئتمانية املتوقعة

 كاستقطا  من القيمة الدفرتية اىمجالية لإلصول؛للموجودات املالية املقاسة ابلخملفة املطفأة:   •
ال يتم إثبات خصص خسارة يف بيان الوضع املايل  (FVTOCI) :ألدوات الدين اليت تقاس ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر •

ري املرتاكم يف القيمة عادة التقييم يف التغحيث أن القيمة الدفرتية هي ابلقيمة العادلةو ومع ذلك، يتم تضمني خصص اخلسارة كجزء من مبلغ إ
 وراق مالية؛أالعادلة الستثمارات يف 

 التزامات القروض وعقود الضمان املايل: كمخصص ؛ و •
على مخمون التزار  اخلسارة اىئتمانية املتوقعة عندما تشتمل األداة املالية على مخمون مسحوب وغري مسحوب، وال ميخمن للمصرف حتديد  •

منفصل عن تلك على املخمون املسحوب: فإن املصرف يقدر خصص خسارة جممع لخمال املخموننيو يُعرض املبلغ اجملمع كخصم القرض بشخمل 
 ومن القيمة الدفرتية اىمجالية للمخمون املسحوبو تُعرض أي زايدة يف خصص اخلسارة عن املبلغ اىمجايل للمخمون املسحوب كمخصص

 امللخميةاملطلوابت املالية وحقوق   (د)

 .تصنف أدوات الدين وحقوق امللخمية الصادرة إما كمطلوابت مالية أو كحقوق ملخمية وفقاً ملضمون الرتتي  التعاقدي

قد تخمون  طإن املطلوابت املالية هي التزار تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مايل آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوابت مالية مع كيان آخر وفق شرو 
حيث يخمون املصرف  اتتقشاملغري  من دوات حقوق امللخمية اخلاصة ابملصرف وهو عقدأبة للمصرف أو عقد سيتم تسويته أو رجا يتم تسويته غري مواتي

ا هخمون ملزر بتسليم عدد متغري من أدوات حقوق امللخمية اخلاصة به، أو عقد املشتقات على حقوق امللخمية اخلاصة اليت سيتم أو ميخمن تسويتيملزر أو قد 
 وخبالف تبادل مبلغ حمدد من النقد )أو أصل مايل آخر( لعدد حمدد من أدوات حقوق امللخمية اخلاصة ابملصرف

 :أدوات حقوق امللخمية

يُعرتف أبدوات حقوق امللخمية الصادرة عن املصرف  .أداة حقوق امللخمية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية يف موجودات املنشأة بعد خصم مجيع مطلوابهتا
 .وفقاً للعوائد املستلمة، بعد خصم تخماليف اىصدار املباشرة

 أسهم اخلزينة:

 الربح أو اخلسارة عند / خسارة يف ربحيُعرتف إبعادة شراء أدوات حقوق امللخمية اخلاصة ابملصرف وختصم مباشرة يف حقوق املسامهنيو ال يتم إثبات أي 
 .اخلاصة ابملصرف شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللخمية

 :أدوات مركبة

ملضمون  قاً بشخمل منفصل كمطلوابت مالية وحقوق ملخمية وفصرف تصنف األجزاء املخمونة لإلدوات املركبة )مثل األوراق القابلة للتحويل( الصادرة من امل
غ نقدي اثبت أو أصل سيتم تسويته من خالل تبديل مبلالرتتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزامات املالية وأدوات حقوق امللخميةو إن خيار التحويل ال ي 

 .هو أداة حقوق ملخمية صرفمايل آخر بعدد حمدد من أدوات حقوق امللخمية اخلاصة ابمل
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ويف حالة وجود لو ييف خري  اىصدار، تُقدر القيمة العادلة ملخمون املطلوابت ابستخدار معدل الفائدة السائد يف سوق األدوات املماثلة غري القابلة للتحو 
حر إطفائها  ةمشتقات غري مضمنة ذات صلة، يتم فصلها أوالً وتسجل ابقي املطلوابت املالية على أساس التخملفة املطفأة ابستخدار طريقة الفائدة الفعال

 .عند التحويل أو يف خري  استحقاق األداة

 :املطلوابت املالية
 ."" أو "املطلوابت املالية األخرىئرأو اخلسا راب ابلقيمة العادلة من خالل األُتصنف املطلوابت املالية إما كمطلوابت مالية "

 :املطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

الحقاً  (FVTPL)ائر سيتم قياس االلتزامات املالية غري احملتفظ هبا للمتاجرة واليت مل يتم حتديدها على أهنا ابلقيمة العادلة من خالل األراب  أو اخل
 ابلخملفة املطفأة ابستخدار طريقة الفائدة الفعليةو

 و(FVTPL)عندما يتم االحتفاظ اباللتزار املايل للتداول أو يتم تعيينها على أهنا  (FVTPL)يتم تصنيف املطلوابت املالية على أهنا 
دمج األعمال ابلقيمة  نميخمن حتديد اىلتزار املايل خبالف االلتزار املايل احملتفظ به لغرض املتاجرة أو اىعتبار احملتمل ال ي ميخمن أن يدفعه مشرتي كجزء م

 :عند االعرتاف األويل إذا (FVTPL)العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 
 در تناسق القياس أو االعرتاف ال ي قد ينشأ خالفاً ل لك ؛ أوكان ه ا التعيني يلغي أو يقلل بشخمل كبري من ع •
عادلة، ها على أساس القيمة الءمن جمموعة موجودات مالية أو مطلوابت مالية أو كليهما، واليت تدار ويقيم أدا كان اىلتزار املايل ُيشخمل جزءاً  •

 ،لى ه ا األساس؛ أوع ىسرتاتيجية إدارة املخاطر أو االستثمار املوثق للمصرف، وكانت املعلومات املتعلقة بتشخميل املصرف مقدمة داخلياً  وفقاً 
عقد ب 9قم ر من عقد حيتوي على مشتق واحد أو أكثر من املشتقات، ويسمح املعيار الدويل للتقارير املالية  اً إذا كان اىلتزار املايل يشخمل جزء •

 و ((FVTPLهجني ابلخمامل )املرك ( ليتم حتديده ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 

 تقاص املوجودات واملطلوابت املالية (ه)
املصرف  نوييتقاص املوجودات واملطلوابت املالية وتظهر يف بيان الوضع املايل ابلقيمة الصافية فقط عندما يخمون هناك حق قانوين لعمل ذلك أو عندما 

 إما القيار ابلتسوية على أساس صايف القيمة وإما أن حيقق املوجودات ويسدد املطلوابت بشخمل متزامنو

 القيمة العادلة (و)
ري  أو دفعه لتحويل التزار جوج  عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يف خصل ن القيمـة العادلة هي السعر ال ي ميخمن احلصول عليه من بيع األإ
 قياسوال

االعتبار عند عملية  عنيبخ ها أو االلتزار واليت يقور املتشاركني يف السوق أبصل والتزار معني استنادًا إىل خصائص األصل يتم قياس القيمة العادلة أل
 وتسعري األصل أو االلتزار يف خري  القياس

لفضلى متشارك يف السوق على انتاج منافع اقتصادية من خالل التوظيفات ا خ  بعني االعتبار قدرةية ابأللغري املاصول لة لإلديتم قياس القيمة العا
 وصللإلصل أو من خالل بيعه ملتشارك آخر يف السوق ال ي قد يقور بتوظيفات فضلى لإل

ابعتماد تقنيات لقياس  ر املصرفيقو  داة نشطاً ذا مل يخمن سوق األإ ودواته املالية املتداولة يف سوق مايل نشطأيقور املصرف ابعتماد أسعار السوق لتقييم 
 وقصى ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبقالقيمة العادلة أتخ  يف االعتبار االستعمال األ

 مستوايت التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة : 13رقم  حدد املعيار الدويل للتقارير املالية
يف األسواق النشطة لإلصول أو االلتزامات املتطابقة اليت ميخمن للمنشأة الوصول إليها يف خري  سعار املعلنة )غري املعدلة( األ : 1املستوى  -

 القياس؛ 
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 املدخالت عدا األسعار املعلنة املتضمنة يف املستوى األول واليت تعترب ملحوظة لإلصل أو التزار إما بشخمل مباشر أو غري مباشر؛ : 0املستوى  -
 غري امللحوظة لإلصل أو االلتزارواملدخالت  : 3املستوى  -

و يتم يان وضع مايلبابلقيمة العادلة يف خري  إبرار عقد املشتقات ويعاد قياسها الحقاً إىل قيمتها العادلة يف خري  كل  يتم إثبات املشتقات املالية مبدئياً 
ت االعرتاف يف شتقة وتخمون فعالة كأداة حتوط، ويف ه ه احلالة يعتمد توقيإثبات األراب  / اخلسائر الناجتة يف الربح أو اخلسارة على الفور ما مل حتدد امل

 الربح أو اخلسارة على طبيعة عالقة التحوطو 

 األدوات املالية املشتقة (ز)

مايلو يتم  يان وضعبابلقيمة العادلة يف خري  إبرار عقد املشتقات ويعاد قياسها الحقاً إىل قيمتها العادلة يف خري  كل  يتم إثبات املشتقات املالية مبدئياً 
عرتاف قيت االعلى الفور ما مل حتدد املشتقة وتخمون فعالة كأداة حتوط، ويف ه ه احلالة يعتمد تو  بيان األراب  أو اخلسائرإثبات األراب  / اخلسائر الناجتة يف 

 وعلى طبيعة عالقة التحوط بيان األراب  أو اخلسائريف 

 :املشتقات املتضمنة

صلة عندما ال تخمون كمشتقات منف  األدوات املالية واألخرى أو العقود املتضمنة األخرى ذات املشتقات املتضمنةيتم التعامل مع املشتقات املتضمنة يف 
 :لعقود املضيفةخاطرها وخصائصها مرتبطة بشخمل وثيق جخاطر ا

 ال تقاس العقود املضيفة ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة  
  و9ليست من ضمن األصول ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

 عقود الضمان املايل ( )

يف سداد  اليت تخمبدها بسب  إخفاق املدين احملددعقد الضمان املايل هو عقد يتطل  من املصدر أن يسدد دفعات حمددة لتعويض حامله عن اخلسارة 
 .املدفوعات عند استحقاقها وفقاً لشروط أداة الدين

 ابلقيمة العادلة هلا، ويف حالة عدر حتديدها ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو تقاس عقود الضماانت املالية الصادرة من كيان يعود للمصرف مبدئياً 
 :اخلسارة واليت ال تنتج عن حتويل أصل مايل، يتم قياسها الحقاً 

 ؛ و9جبلغ خصص اخلسارة احملدد وفقاً للمعيار الدويل ىعداد التقارير املالية رقم  •

يرادات للمصرف، املرتاكم املعرتف به وفقاً لسياسات حتصيل اى ربح، مبلغ العندما يخمون ذلك مناسباً  ، مطروحاً منه،املبلغ املعرتف به مبدئياً  •
 أيهما أكربو

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

التدفقات  تحُيدد املصرف بعض املشتقات كأدوات حتوط فيما يتعلق جخاطر العمالت األجنبية وخاطر سعر الفائدة يف حتوطات القيمة العادلة أو حتوطا
التزامات  علىجنيب األالنقدية أو حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية حس  االقتضاءو كما يتم احملاسبة عن حتوطات خاطر الصرف 

ال ، ل لكاىضافة بكتحوطات للتدفق النقديو ال يطبق املصرف حماسبة التحوط للقيمة العادلة على حتوطات حمفظة خاطر سعر الفائدةو صرف  امل
التحوط ملعيار يطبق قواعد حماسبة ، أي أن املصرف 39 قواعد حماسبة التحوط ابستخدار معيار احملاسبة الدويل رقم ملواصلةء ىعفااملصرف ا يستخدر

 و9 رقم التقارير املالية الدويل
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يوثق املصرف العالقة بني أداة التحوط والبند املتحوط له، ابىضافة إىل أهداف إدارة املخاطر وإسرتاتيجيتها للقيار جعامالت ، عند بداية عالقة التحوط
يمة املصرف ما إذا كانت أداة التحوط فعالة يف تقاص التغريات يف القعند بداية التحوط وعلى أساس مستمر، يوثق ، حتوط متنوعةو عالوة على ذلك

عالية التحوط فالعادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحوط له اليت ميخمن أن تعزى للخطر املتحوط له، واليت تليب عندها مجيع عالقات التحوط متطلبات 
 :التالية
 وبني أداة التحوط ؛ وجد عالقة اقتصادية بني البند املتحوط له اتو  •

 ؛ وخاطر االئتمان على تغريات القيمة اليت تنتج عن ه ه العالقة االقتصاديةر ثأ يهيمنال  •

 نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناجتة عن كمية البند املتحوط له واليت يقور املصرف ابلتحوط له فعليًا وكمية أداة التحوط اليت •
 .لتحوط لتلك الخممية من البند املتحوط لهيستخدمها املصرف ابلفعل ل

اف على قيقور املصرف إبعادة توازن عالقة التحوط من أجل االمتثال ملتطلبات نسبة التحوط عند الضرورةو يف مثل ه ه احلاالت، قد يتم تطبيق اىي
ط، وابلتايل ال د التحوط ال يعد جزءاً من عالقة التحو جزء فقط من عالقة التحوطو على سبيل املثال، قد تُعدل نسبة التحوط بطريقة جتعل جزء من بن

 ويتم إيقاف حماسبة التحوط إال حلجم بند التحوط ال ي مل يعد جزءاً من عالقة التحوط

و ذات هتوقفت عالقة التحوط عن الوفاء جتطلبات فعالية التحوط املتعلقة بنسبة التحوط ولخمن ما زال هدف إدارة املخاطر لعالقة التحوط ه ه إذا 
 الشيء، فإن املصرف يعدل نسبة التحوط لعالقة التحوط )مثل إعادة توازن التحوط( حبيث جتتمع معايري التأهيل مرة أخرىو 

يف  لعقد اخليار ةيف بعض عالقات التحوط، حيدد املصرف القيمة احلقيقية للخيارات فقطو ويف ه ه احلالة، يؤجل تغيري القيمة العادلة ملخمون القيمة الزمني
سارة عندما خلالدخل الشامل اآلخر، على مدى فرتة التحوط، إىل احلد ال ي يتعلق به ابلبند املتحوط له ويعاد تصنيفه من حقوق امللخمية إىل الربح أو ا

ؤدي إىل االعرتاف ابلبنود غري ت ال يؤدي البند املتحوط له إىل اىعرتاف ابلبنود غري املاليةو ال تتضمن سياسة املصرف ىدارة املخاطر حتوطات البنود اليت
 .املالية، وذلك ألن خاطر املصرف تتعلق ابملواد املالية فقط

ار املتعلق ابلبند املتحوط يإن البنود املتحوط هلا واليت حيددها املصرف هي بنود حتوط ذات صلة ابلفرتة الزمنية، مما يعين أنه ُتطفأ القيمة الزمنية األصلية للخ
 .امللخمية إىل الربح أو اخلسارة على أساس منطقي )على سبيل املثال، وفقاً لطريقة القسط الثابت( على مدى فرتة عالقة التحوطله من حقوق 

 ورب العمالتط علتحو دوات األأو الفرق على أساس العمالت  للعقود اآلجلة اآلجلت التحوط، يستبعد املصرف من التحديد العنصر عالقابعض في 
ى أساس العملة وتعترب معاجلة العنصر اآلجل للعقد اآلجل والعنصر عل ،ُتطبق معاملة مماثلة للحالة املطبقة على القيمة الزمنية للخياراتيف ه ه احلالة، 

حوط لتا أمرًا اختياراًي ويطبق اخليار على أساس كل حتوط على حدى، خبالف معاجلة القيمة الزمنية للخيارات اليت تعترب إلزاميةو وخبصوص عالقات
ة من لواملشتقات اآلجلة أو العمالت األجنبية مثل مقايضات أسعار الفائدة عرب العمالت، عندما ُيستبعد العنصر اآلجل أو الفرق على أساس العم

 التصنيف، فإن املصرف يعرتف عموماً ابلعنصر املستبعد يف الدخل الشامل اآلخرو

 :التحوطات ابلقيمة العادلة

عادلة ألدوات التحوط املؤهلة يف األراب  أو اخلسائر فيما عدا عندما حتوط أداة التحوط أداة حقوق امللخمية احملددة ابلقيمة العادلة يُعرتف بتغري القيمة ال
ة أدا وطحتعندما لة دلعاالقيمة ط اتحوت عالقا املصرفحيدد لم من خالل الدخل الشامل اآلخر، ويف ه ه احلالة، يُعرتف به يف الدخل الشامل اآلخرو 

 و (FVTOCI)ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر احملددة لملخمية ط أداة حقوق التحوا
 هلا  املخاطر املتحوطی لال ي ميخمن أن يعزى إلة دلعاا القيمةغيري يف تابللة دلعاا يتم قياسه ابلقيمةللبند املتحوط له ال ي مل  القيمة الدفرتية تُعدل

، ال تُعدل (FVTOCI)  و وخبصوص أدوات الدين اليت تُقاس ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراخلسارةأو بح رلافي  مقابلجراء قيد إو 
له يف خلطر املتحوط اب القيمة الدفرتية كما هي ابلفعل ابلقيمة العادلة، ولخمن يُدرج جزء الربح أو اخلسارة من القيمة العادلة على البند املتحوط له املرتبط

لشامل ا الربح أو اخلسارة بدالً من الدخل الشامل اآلخرو عندما يخمون البند املتحوط له أداة حقوق ملخمية حمددة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل
 .ملطابقة أداة التحوط الدخل الشامل اآلخر (، تبقى أراب  / خسائر التحوط يفFVTOCIاآلخر )
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 .التحوط يف األراب  أو اخلسائر، فإنه يُعرتف هبا يف نفس البند مثل البند املتحوط لهعندما يُعرتف جخماس  / خسائر 

وجدت(و  نال يتوقف املصرف عن حماسبة التحوط إال عندما تتوقف عالقة التحوط )أو جزء منها( عن الوفاء ابملعايري املؤهلة )بعد إعادة التوازن، إ
لقيمة اتعديل ء طفاإيتم أو بيعها أو إهنايها أو ممارستها، وحيتس  االستبعاد لإلثر املستقبليو كما  يتضمن ذلك حاالت انتهاء صالحية أداة التحوط

بالقيمة ة أو لمطفأالمقاسة بالخملفة الدين )أي أدوات ا الفعليةة لفائدل اطريقة معدُتستخدر بشأهنا لتي ط هلا والمتحود الدفترية للبنوالة للقيمة دلعاا
محاسبة ال يتجاوز خري  التوقف عن ي  رمن تا اً ءبدرة لخساأو الربح الها في ط لمتحوالمخاطر اعن  الناتجخل الشامل اآلخر( العادلة من خالل الد

 طو لتحوا
 :حتوطات التدفق النقدي

لتدفقات النقدية يف طات لُيستدرك اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى املؤهلة واليت حتدد وتؤهل كتحو 
حوط له من بداية ابلتغري الرتاكمي يف القيمة العادلة للبند املت احتياطي التحوط للتدفقات النقدية، وهو مخمون منفصل يف الدخل الشامل اآلخر، حمصوراً 

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

 يؤثر فيها بند التحوط يف بيان الربح أو اخلسارة يف الفرتات اليت لخميةا سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر وتراكم يف حقوق امليعاد تصنيف املبالغ املعرتف هب
ح الربلی إ فوراً  ه ا املبلغ تصنيف، فإنه يعاد حدوث املعاملة يتوقعيعد املصرف  ملعلى الربح أو اخلسارة، يف نفس سطر البند املتحوط له املستدركو إذا 

 أو اخلسارةو

دت(و ويشمل جيتوقف املصرف عن حماسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط )أو جزء منها( عن الوفاء ابملعايري املؤهلة )بعد إعادة التوازن، إن و 
بدرجة كبرية، الً ممعاملة حتوط حمددة أمراً حمتذلك احلاالت اليت تنتهي فيها أداة التحوط أو يتم بيعها أو إهنايها أو ممارستها، أو عندما ال يعترب حدوث 

ق و وحُيتس  التوقف أبثر مستقبليو تبقى أي أراب  / خسائر معرتف هبا يف الدخل الشامل اآلخر ومراكمة يف حقوق امللخمية يف ذلك الوقت يف حق
ع، فإنه يعاد تصنيف ا يصبح حدوث معاملة كانت متوقعة غري متوقامللخمية ويعرتف هبا عند تسجيل املعاملة املتوقعة يف النهاية يف الربح أو اخلسارةو عندم

 وويعرتف هبا مباشرة يف الربح أو اخلسارة لخميةاألراب  / اخلسائر املرتاكمة يف حقوق امل

 :وطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبيةحت

أداة علی  خسائر/  أراب ي أبتُعاجل حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األجنبية حماسبياً على حنو مشابه لتحوطات التدفقات النقديةو ويعرتف 
 .وتراكم يف احتياطي حتويل العمالت األجنبية ل للتحوط يف الدخل الشامل اآلخرلفعاا التحوط املتعلقة ابجلزء

ألراب  أو اخلسائر اىل إيُعاد تصنيف األراب  واخلسائر الناجتة عن أداة التحوط املتعلقة ابجلزء الفعال للتحوط املرتاكم يف احتياطي حتويل العمالت األجنبية 
 .بنفس الطريقة كفروقات أسعار صرف العمالت األجنبية العائدة للعملة األجنبية كما هو موضح أعاله

 قروض وتسليفات (ي)

يفات لالقروض والتسليفات هي موجودات مالية غري مشتقة ذات دفعات اثبتة أو قابلة للتحديد، وغري مدرجة يف سوق مايل انشطو تظهر القروض والتس
 على أساس الخملفة املطفأة بعد تنـزيل مؤونة اخلسائر االئتمانية املتوقعةو 
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 ممتلخمات ومعدات: )ك(

 و ن وجدتإ ،بعد تنـزيل االستهالكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة ،الخملفة التارخيية أساستظهر املمتلخمات واملعدات على 

ابستعمال طريقة  ،ابستثناء االراضي والدفعات على حساب نفقـات رأمسالية ،الثابتة املادية الطفاء تخملفة املوجودات صوليتم احتساب استهالك األ
 :املعنية كما يلي صولرة لإلالقسط الثابت على مدى مدة اخلدمة املقد

  سنوات   
 52  مباين وعقارات 
 7  حتسينات املباينمعدات  
 7  آالت وأجهزة وأاثث  
 5  سيارات  
 7-3  احلاس  اآليل 

 ستقبليومتغيري يف التقديرات أبثر أي  يتم مراجعة طريقة احتساب االستهالك ومدى مدة اخلدمة املقدرة ويتم تسجيل ،يف هناية كل عار

يتم تسجيلها الثابتة يتم حتديدها ابلفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفرتية للموجودات و  صولمن األأي  تقاعدأو  واخلسائر الناجتة عن استبعاد إن األراب 
  والدخلضمن 

 :موجودات غري ملموسة (ل)

 وهي ختضع الختبار التدين يف قيمتهاو %33يتم اطفاء املوجودات غري امللموسة، ابستثناء الشهرة، ابستعمال طريقة القسط الثابت وبنسبة 

 :ملموسة وغري ملموسة )ابستثاء الشهرة( أصولالتدين يف قيمة  (ر)

قد  صولمؤشر إبن تلك األي أ كان يوجد إذا موسة وغري امللموسة لتحديد فيماه امللصوليف هناية كل فرتة تقرير، يقور املصرف جراجعة القيم الدفرتية أل
 ودت (ن وجإ) لتحديد مدى خسارة تدين القيمة صليتم تقدير القيمة االسرتدادية لإل ،ان وجد هخم ا مؤشرو اصاهبا خسارة تدين يف قيمتها

يتم حسم التدفقات  ،عند حتديد القيمة االستعماليةو كلفة البيع والقيمة االستعماليةالقيمة االسرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة انقص  
 صلمة لإلقيمتها احلالية ابستعمال نسبة حسم قبل الضريبة تعخمس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املالز إىل  النقدية املستقبلية املقدرة

 وات التدفقات النقدية املستقبليةال ي مل يتم بشأنه تعديل تقدير 

 تقيد خسارة تدنـي القيمة ولتوازي القيمة االسرتدادية صليتم انقاص القيمة الدفرتية لإل ،من قيمته الدفرتيةأقل  صلذا كان تقدير القيمـة االسرتدادية لإلإ
التقييم  عادةإويف ه ه احلالة تعامل خسارة تدين القيمة كتخفيض لوفر  ،التقييم إعادةبقيمة  دفرتايً املختص مسجل  صلكان األ إذا إال ،الدخليف حااًل 
 و(سابقاً )املقيد 

التقدير املعّدل لقيمتها  إىل ان تصلإىل  (وحدة منتجة لتدفقات نقدية) صليتم زايدة القيمة الدفرتية لإل الحقاً،يف حال ان خسارة تدين القيمة انعخمست 
)  صللخمن حبيث ان القيمة الدفرتية بعد الزايدة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميخمن ان حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة لإل ،االسرتدادية

بقيمة  دفرتايً ل املختص مسج صلكان األ إذا إال ،الدخليف حاالً  يتم قيد عخمس خسارة تدين القيمةو وحدة منتجة لتدفقات نقدية ( يف سنوات سابقة
 و(سابقاً التقييم ) املقيد  إعادةويف ه ه احلالة يعامل عخمس خسارة تدين القيمة كزايدة لوفر  ،التقييم إعادة

ارات على قن القيمة العادلة ملمتلخمات املصرف اخلاصة واملمتلخمات املأخوذة استيفاء لقروض هي القيمة السوقية املقدرة كما حتدد من قبل خمين العإ
ني مشرتي راغ  القيمة املتوقعة لعملية بيع حالية ب أساسالسوق من خالل املقارنة مع عمليات مشاهبة يف املنطقة اجلغرافية نفسها وعلى توافق  أساس

 ويل عامل عدر السيولة وقيود السوقالتصفية بعد تعدأو  يف غري عمليات البيع القسريةأي  ،وابئع راغ 
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 :للمصرف وفاًء لديون مستحقةاملوجودات اليت آلت ملخميتها  (ن)
الدفرتية للموجودات  متظهر املوجودات اليت آلت ملخميتها للمصرف ابلخملفة أو ابلقيمة العادلة أيهما أقلو يف هناية كل فرتة تقرير، يقور املصرف جراجعة القي

يمتهاو إن املوجودات قد أصاهبا أي خسارة تدين يف ق اليت آلت ملخميتها للمصرف وفاًء لديون مستحقة لتحديد فيما إذا كان يوجد أي مؤشر أبن تلك
 وجد هخم ا مؤشر، يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات لتحديد مدى خسارة تدين القيمة )إن وجدت(و 

يد خسارة تدين القيمة العادلةو تقإن كانت القيمة العادلة للموجودات بشخمل إفرادي أقل من قيمتها الدفرتية، يتم إنقاص القيمة الدفرتية لتوازي القيمة 
ة كتخفيض لوفر محااًل يف األراب  أو اخلسائر، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتايً بقيمة إعادة التقييم،  ويف ه ه احلالة تعامل خسارة تدين القي

 إعادة التقييم )املقيد سابقاً(و
قيمة القيمة الدفرتية لإلصل إىل أن تصل إىل التقدير املعدل لقيمته العادلة، لخمن حبيث أن اليف حال أن خسارة تدين القيمة انعخمست الحقاً، يتم زايدة 

م قيد عخمس خسارة تالدفرتية بعد الزايدة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميخمن أن حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة لإلصل يف سنوات سابقةو ي
  أو اخلسائر، إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتايً بقيمة إعادة التقييم، ويف ه ه احلالة يعامل عخمس خسارة تدين القيمة  تدين القيمة حاالً يف األراب

 كزايدة لوفر إعادة التقييم )املقيد سابقاً(و 
ار قانون النقد األساسي ذ عليها وفقاً ألحخمجي  على املصرف بيع املوجودات اليت آلت ملخميتها له وفاءً لديون مستحقة خالل سنتني من خري  االستحوا

 و0220لعار  03رقم 

 :املؤوانت ( )

 إجراءن يتوج  أتمل نه من احملإاستنتاجي ميخمن تقديره بشخمل موثوق، و أو  ترت  على املصرف موج  قانوين ،نتيجة حدث سابق ،إذا يتم قيد املؤوانت
ة قبل الضريبة حتديد املؤوانت عن طريق حسم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة ابستعمال نسبيتم و اخلارج لتسديد املوج إىل  تدفق منافع اقتصادية

 وحسبما ينطبق ،اليت تعخمس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر احملددة لاللتزار

 عباء:ات واألاىيراد حتقق (ف)

ات املصنفة دون ابستثناء القروض والتسليف ،والنسبة املطبقة صلابحلسبان رصيد األ األخ مع  ،االستحقاق أساسالفوائد على  أعباءات و إيراد تقيد
الفوائد اطفاء احلسومات  باءأعات و إيراد اليت يتم االعرتاف بعائداهتا فقط عند حتقق اسرتدادهاو تتضمن والرديئة شخموك بتحصيلهااملالعادي و املستوى 
 ووالعالوات

من نسـبـة الفـائـدة الفعـليــة علـى موجــودات مـالية أو مطـلوبـات مـاليـة ) مثل العموالت  جزءًا أساسياً الرسـور والعـموالت اليت تشخمـل  أعباءو  اتإيراد نإ
 والفوائد أعباءات و إيراد ها ضمنإدراجوالرسور املخمتسبة على القروض( يتم 

 وعند تنفي  اخلدمات املعنية خرىات الرسور والعموالت األإيراد تقيد
 وأو اخلسائر القيمة العادلة من خالل األراب  أساسات الفوائد على حمفظة املتاجرة على وإيرادات الفوائد على املوجودات املالية احملددة إظهار إيراديتم 

 :ضريبة الدخل (ص)

 متثل مصاريف الضرائ  مبالغ الضرائ  املستحقة والضرائ  املؤجلةو

اخلاضعة  راب من صايف األ % 05، وال ي حدد الضريبة جعدل 0221نيسان  16خري   08املصرف مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحخمار القانون حيتس  
 للضريبةو
املبالغ غري اجلائز تنـزيلها ة ضافإالصافية الواردة يف بيان الدخل بسب  استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة و  راب اخلاضعة للضريبة عن األ راب ختتلف األ

 من الوعاء الضرييبو
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يف البياانت املالية والقيمة  املطلوابتأو  اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجوداتأو  إن الضرائ  املؤجلة هي الضرائ  املتوقع دفعها
حتقيق أو  لتزار الضرييبؤجلة وفقاً للنس  الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية االوحتتس  الضرائ  امل هاوأساساليت يتم احتساب الربح الضرييب على 

 املوجودات الضريبية املؤجلةو

بينما يتم االعرتاف  ويتم االعرتاف ابملطلوابت الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقبالً 
 ووجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقباًل عند احتساب الربح الضرييبابمل

وجودات الضريبية مليتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف خري  البياانت املالية ويتم ختفيضها يف حالة توقع عدر امخمانية االستفادة من تلك ا
 كلياًوأو   جزئياً 

 :النقد وما يوازي النقد (ق)

لدى بنوك مركزية  دةرصية ثالثة أشهر فأقل(، وتتضمن: النقد واألصلالنقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشهر)استحقاقاهتا األ رصدةهو النقد واأل
ية ثالثة أشهر صلقاهتا األثالثة أشهر)استحقا تستحق خالل مدةلدى البنوك واملؤسسات املصرفية، وتنـزل ودائع البنوك واملؤسسات املصرفية اليت  رصدةواأل

 املقيدة السح و رصدةفأقل( واأل

 :راب حصة السهم من األ (ر)

اب حصة يتم احتسو ه العاديةسهماملخفضة ابلنسبة أل راب ية وحصة السهم من األساساأل راب يعرض املصرف معلومات حول حصة السهم من األ
العادية املتداولة  سهمالعادية للمصرف على املعدل املوزون لعدد األ سهماخلسارة للفرتة العائد حلملة األأو  ية بتقسيم صايف الربحساساأل راب السهم من األ
العادية  همسد األالعادية واملعدل املوزون لعد سهماخلسارة على  لة األأو  املخفضة عرب تعديل الربح راب يتم احتساب حصة السهم من األو خالل الفرتة

 وبقحسبما ينط ،املمنو  للموظفني سهمالعادية واليت تتضمن خيار األ سهماملتداولة جلميع أتثريات التخفيضات احملتملة على األ

 
 املقررات احملاسبية اهلامة واملصادر األساسية لعدر اليقني يف التقدير - 4

، يتوج  على اىدارة أن تتخ  قرارات وتقور بتقديرات وافرتاضات بشأن القيم الدفرتية 3عند تطبيق السياسات احملاسبية للمصرف، امل كورة يف االيضا  
ل أخرى تعترب مملوجودات ومطلوابت ال تتوضح بسهولة من مصادر أخرىو إن التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا تبىن على أساس اخلربة السابقة وعوا

 ذات صلةو إن النتائج الفعلية قد ختتلف عن ه ه التقديراتو 

لية اليت حيصل فيها ايتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا بصورة مستمرة، يتم إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة امل
فرتات قط على تلك الفرتة، أو يف فرتة التعديل وفرتات الحقة إذا كان التعديل يؤثر على الفرتة احلالية و تعديل التقدير وذلك إذا كان التعديل يؤثر ف

 الحقةو 
 املقررات احملاسبية اهلامة عند تطبيق السياسات احملاسبية: وأ(4)

 خصص اخلسائر اىئتمانية املتوقعة

خاطر  لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاهتا وتقدير خاطر الزايدة اهلامة يفيتطل  من إدارة املصرف استخدار إجتهادات وتقديرات هامة 
يرات املستخدمة داىئتمان للموجودات املالية بعد اىعرتاف األويل هبا ومعلومات القياس املستقبلية خلسائر اىئتمان املتوقعةو إن أهم السياسات والتق

 انه:من قبل إدارة املصرف مفصلة أد
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 تقييم منوذج األعمال
الو حيدد مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم واختبار منوذج األعم نتائج اختبارعلی يعتمد تصنيف وقياس املوجودات املالية 

خمم لتحقيق هدف أعمال معنيو ويتضمن ه ا التقييم احل منوذج األعمال على مستوى يعخمس كيفية إدارة جمموعات املوجودات املالية معاً  املصرف
و كيفية إدارهتاو  ال ي يعخمس مجيع األدلة ذات الصلة جا يف ذلك كيفية تقييم أداء املوجودات وقياس أدائها، واملخاطر اليت تؤثر على أداء املوجودات

ا لفهم دلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واليت مت استبعادها قبل استحقاقهيراق  املصرف املوجودات املالية املقاسة ابلخملفة املطفأة أو القيمة العا
حول ما إذا   صرفصل للماسب  استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلدف من األعمال احملتفظ هباو وتعترب املراقبة جزءاً من التقييم املتو 

 منوذج األعمال هناك تغيري يف ألنوإذا كان من غري املناس  ، املالية املتبقية مناسباً  كان منوذج األعمال ال ي يتم جوجبه االحتفاظ ابملوجودات
 لتصنيف تلك املوجوداتو اً مستقبلي اً وابلتايل يتم إدخال تغيري 

 زايدة هامة يف خاطر االئتمان
اخلسارة االئتمانية األوىل، أو شهرًا ملوجودات املرحلة  (10)يتم قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة كمخصص يعادل اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة 

كبري   و ينتقل األصل إىل املرحلة الثانية يف حال زايدة خاطر االئتمان بشخملالثالثةأو املرحلة  الثانيةعلى مدى العمر الزمين للموجودات من املرحلة 
ما ال ي يشخمل زايدة كبرية يف خاطر االئتمانو وعند تقييم ما إذا كانت خاطر  (9)رقم لتقارير املالية لو ال حيدد املعيار الدويل ويلمن  االعرتاف األ

 التقديرات يف يف االعتبار املعلومات الخممية والنوعية املستقبلية املعقولة واملدعومة صرفأيخ  امل، االئتمان ألي من املوجودات قد ارتفعت بشخمل كبري
 (و3و 0و 1واليت تؤدي إىل تغري التصنيف ضمن املراحل الثالث ) لقة ابلتغري املهم يف خاطر اىئتماناملستخدمة من قبل إدارة املصرف املتع

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

خل(و يراق  ا درجة خاطر االئتمان، نو  الضماانت، خري  االعرتاف األويل، الفرتة املتبقية لتاري  اىستحقاق، الصناعة، املوقع اجلغرايف للمقرتض،
يري األمر مطلوب لضمان أنه يف حالة تغ مدى مالءمة خصائص خاطر االئتمان بشخمل مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال مماثلةو إن ه ا املصرف

خصائص خاطر االئتمان، تخمون هناك إعادة تقسيم للموجودات بشخمل مناس و وقد ينتج عن ذلك إنشاء حمافظ جديدة أو نقل موجودات إىل 
 حمفظة حالية تعخمس بشخمل أفضل خصائص خاطر االئتمان املماثلة لتلك اجملموعة من املوجوداتو

 احملافظ واحلركات بني احملافظإعادة تقسيم 
ة( عند حدوث زايدة كبرية يف خاطر االئتمان )أو عندما تنعخمس تلك الزايدة الخمبري  يعد إعادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ أكثر شيوعاً 

ضمن احملافظ  أو العخمس، ولخمنها قد حتدث أيضاً  إىل آخر، شهراً  (10)وابلتايل تنتقل األصول من اخلسائر االئتمانية املتوقعة اليت ترتاو  مدهتا بني 
أو مدى احلياة ولخمن مقدار تغيريات اخلسائر االئتمانية املتوقعة  شهراً  (10)اليت يستمر قياسها على نفس األساس من اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدة 

 والختالف خاطر االئتمان من احملافظ نظراً 

 ات غري املؤكدة املصادر الرئيسية للتقدير  وب(4)
ثر أمهية على املبالغ املعرتف هبا واليت هلا التأثري األك مصرففيما يلي التقديرات الرئيسية اليت استخدمتها اىدارة يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية لل

 :البياانت املاليةيف 
 مبدأ االستمرارية:

شأة مستمرة وهي مقتنعة أبن املصرف ميتلك املوارد الالزمة ملواصلة األعمال يف قامت إدارة املصرف بتقييم قدرة املصرف على االستمرار كمن
املستقبل املنظورو ابىضافة إىل ذلك، إن إدارة املصرف ليست على علم أبي شخموك جوهرية اليت قد تؤثر بشخمل جوهري على قدرة املصرف 

 حمضرة على أساس مبدأ االستمراريةو البياانت املاليةعلى االستمرار كمنشأة مستمرةو وابلتايل إن 
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 حتديد القيم العادلة:
)ز(و  3إن حتديد القيمة العادلة ملوجودات مالية ليس هلا سعر سوق ميخمن حلظه يتطل  استعمال تقنيات تقييم كما هو م كور يف االيضا  

رجات متفاوتة فإن القيمة العادلـة تخمون أقل موضوعية، وتتطل  دوابلنسبة لإلدوات املالية املتداولة بشخمل غري متخمرر وأسعارها قليلة الشفافية، 
 من األحخمار تعتمد على السيولة، الرتكيز، عوامل سوق غري أكيدة، افرتاضات تسعري، وخاطر أخرى تؤثر على األداة املعنيةو

االت اليت تخمون فيها متوفرة، وابلتايل تنطبق يف احل تستخدر املعطيات غري املنظورة يف قياس الوحدة العادلة عندما تخمون املعطيات املنظورة غري
ل للتفرغ و حركة السـوق بتاري  التقييم ضعيفة ه ا إن وجدت، وجي  أن تبقى الغـاية من قيــاس القــيمة العــادلة نفسها، أي أن متثل السعر املقب

مات الوصول إىل املعطيات غري املنظورة ابالعتماد على أفضل املعلو  عنها من مالك األدوات املالية أو صاح  االلتزار ملطلوابت أدوات ماليةو يتم
الجراءات املتوفرة يف ظل الظروف احمليطة، واليت ميخمن أن تتضمن املعلومات املتوفرة لدى املنشأة ابىضافة إىل تطبيق معدالت حسم معينة عمالً اب

و فظة األوراق املالية الظاهرة على أساس القيمة العادلة من خالل األراب  أالداخلية للمصرف وذلك ضمن منوذج التقييم املستخدر يف تقييم حم
 اخلسائر وعلى أساس الخملفة املطفأةو

لة بخمل املستقبلية لخمل نو  من أنوا  املنتجات / السوق وحتديد املعلومات املستقبلية ذات الصالنظرة  ،حتديد العدد والوزن النسيب للسيناريوهات
 سيناريو

ختلف معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية مل صرفيستخدر امل، اخلسارة االئتمانية املتوقعة عند قياس
 احملركات االقتصادية وكيف تؤثر ه ه احملركات على بعضها البعضو

 احتمال التعثرنسبة 
 على السداد عن التعثر الحتمالية راً تقدياحتمال التعثر  نسبةيف قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعةو وتعترب  رئيسياً  احتمال التعثر مدخالً  نسبة تشخمل
 فرته زمنية معينة، واليت تشمل إحتساب البياانت التارخيية واالفرتاضات والتوقعات املتعلقة ابلظروف املستقبليةو مدى

 يف حال التعثراخلسارة 
ة التعاقدية املستحقة و وهو يستند إىل الفرق بني التدفقات النقدييف السدادالتعثر  عنهي تقدير للخسارة الناجتة التعثر يف حال تعترب اخلسارة 

 وتلك اليت يتوقع املمول حتصيلها، مع األخ  يف اىعتبار التدفقات النقدية من الضماانت اىضافية والتعديالت االئتمانية املتخماملةو
 املقدرة للموجودات الثابتة:األعمار اىنتاجية 

( أعاله إن املصرف يراجع األعمار اىنتاجية يف هناية كل فرتة ماليةو خالل الفرتة مل تظهر أية مؤشرات تدعو 3يف اىيضا  رقم ) موضحكما هو 
 إىل تغيري األعمار املقدرة للموجودات الثابتةو

 مة:تدين قيمة املوجودات غري املالية وتخموين املؤوانت الالز 

لية وذلك من خالل إجراء غري املاالراهنة اليت متر هبا اجلمهورية العربية السورية، قامت اىدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لإلصول  الظروفيف ظل 
لتخموين مؤوانت  تو ابعتقاد اىدارة، ال توجد مؤشراالدفرتية هل ه األصول لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر على تدين قيمتها للقيممراجعة 

 تدين إضافيةو
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  مصرف سورية املركزيلدى  أرصدةو  نقد -5

 يلي: اممه ا البند  يتخمون
  كانون األول  31كما يف      
     0202     0219   
   لوسو     لوسو     

   8390533753639    05395438493695  نقد يف اخلزينة
  لدى مصرف سورية املركزي: أرصدة

   15351732383159    51327636313465  جارية وحتت الطل حساابت  
 ودائع ألجل )استحقاقها األصلي  
   1374432223222    5301630423002  (أكثر أشهر أو 3خالل فرتة   
   3399730023736    8328539223190  احتياطي نقدي الزامي* 

    92333336013570    32318336343534   
 ( 837043894) ( 3130623275) االئتمانية املتوقعةخصص اخلسائر  

    92332033613497    32317439293642   

 :خالل السنةنقد وأرصدة لدى بنوك مركزية فيما يلي احلركة على 
  0202كانون األول   31يف كما     
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

  01305830583895    -     -     01305830583895  بداية السنةيف  كما  الرصيد
 عن التغري يف ةانجت/ )نقص( زايدة 
 18331933563857    -     -     18331933563857  أرصدة لدى بنوك مركزية 

   04382131563105    -     -     04382131563105  فروقات أسعار الصرف

  64337837713877    -     -     64337837713877  الرصيد كما يف هناية السنة
 

  0219كانون األول   31يف كما     
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

   01349034043425    -     -     01349034043425  بداية السنةيف  كما  الرصيد
  1374432223222    -     -     1374432223222  اجلديدة خالل السنة األرصدة
 عن التغري يف ةانجت/ )نقص( زايدة 
 ( 1394836223470)   -     -   ( 1394836223470) أرصدة لدى بنوك مركزية 

 ( 0935653238)   -     -   ( 0935653238) فروقات أسعار الصرف

  01305830583895    -     -     01305830583895  الرصيد كما يف هناية السنة
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 :خصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة خالل السنةفيما يلي احلركة على 
  0202كانون األول   31يف  كما    
  اجملمو      الثالثةاملرحلة      املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

  837043894    -     -     837043894  بداية السنةيف  كما  الرصيد
 عن التغري يف ةانجت/ )نقص( زايدة 
 ( 1636573358)   -     -   ( 1636573358) االئتمان رخاط 

   3931903539    -     -     3931903539  فروقات أسعار الصرف

  3130623275    -     -     3130623275  الرصيد كما يف هناية السنة
 

  9021كانون األول   31يف  كما    
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

   -     -     -     -   بداية السنةيف  كما  الرصيد
 خسائر تدين على األرصدة 

  739343696    -     -     739343696 اجلديدة خالل السنة 
 عن التغري يف ةانجت/ )نقص( زايدة 
   7883266    -     -      7883266  خاطر االئتمان 

    03130    -     -      03130  فروقات أسعار الصرف

  837043894    -     -     837043894  الرصيد كما يف هناية السنة

، وال يوجد 0219كانون األول   31وكما يف  0202كانون األول   31لدى مصرف سورية املركزي مصنفة ضمن املرحلة األوىل كما يف األرصدة إن 
كانون األول   31والسنة املنتهية يف  0202األول كانون   31املنتهية يف  السنةحتويالت بني املراحل )األوىل، الثانية، والثالثة( أو أرصدة معدومة خالل 

 و0219

 0202كانون الثاين   01/رون خري  7جملس النقد والتسليف رقم  عن الصادرة السورية العربية اجلمهورية يف املطبقة املصرفية والتشريعات للقوانني وفقاً  *
 لدى زاميإل نقدي حتياطياب حتتفظ أن املصارف على 0211أاير  0ي  خر  5938املعّدل ألحخمار القرار الصادر عن رائسة جملس الوزراء رقم 

 االحتياطي  اه إن، السخمين اىدخار ودائع ابستثناء ألجل والودائع التوفري ودائع الطل ، حتت الودائع متوسط من %5 نسبةب املركزي ةسوري مصرف
 وللمصرف التشغيلية األنشطة يف استعماله يتم وال إلزامي

املركزي  ةالعمل لفرعني مؤقتاً نتيجة للظروف االستثنائية اليت متر فيها اجلمهورية العربية السورية بعد احلصول على املوافقة من قبل مصرف سوريمت إيقاف 
إلغاء  ئر ومتمت نقل كامل رصيد النقد يف الفرو  املغلقة إىل فرو  عاملة دون أي خسا 0215حلني زوال ه ه الظروف لتعود بعدها للخدمةو خالل عار 

 املخصص املقابل هلا ضمن بند خصصات متنوعةو
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 لدى مصارف أرصدة -6

 يتخمون ه ا البند مما يلي:
  0202كانون األول   31 كما يف   
  اجملمو    مصارف خارجية   مصارف حملية   
 لوسو   لوسو   لوسو   

  44339439603041  17320134893560  07337334703679 حساابت جارية وحتت الطل 
  09311235383796  00303036043141  6387739143655 أشهر أوأقل( 3ودائع ألجل )استحقاقها األصلي خالل فرتة 

  34305133873334  39305431133723  73352535213237  
 ( 0363833013762) ( 0363738623653) ( 4613127) خصص خسائر ائتمانية متوقعة 

  34305239063007  36361630533252  72386731793077  
 

  0219كانون األول   31 كما يف   
  اجملمو    مصارف خارجية   مصارف حملية   
 لوسو   لوسو   لوسو   

 04383530133429  9334130923790  15349339003617 حساابت جارية وحتت الطل 
  7368037813541  7368037813541  -  أشهر أوأقل( 3ودائع ألجل )استحقاقها األصلي خالل فرتة 

  15349339003617  17320432703333  30351739943952  
 ( 00934993504) ( 00831823867) ( 133183657) خصص خسائر ائتمانية متوقعة 

  15349036233962  16379538913466  30308834953406  

 :خالل السنةاألرصدة لدى املصارف فيما يلي احلركة على 
  0202كانون األول   31يف كما     
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

  30351739943952    -     17322936563601     15352833383309 بداية السنةيف  كما  الرصيد
 ( 939433176)   -     -   ( 939433176) األرصدة املسددة

 انجتة عن التغري يف/ )نقص( زايدة 
 ( 16333930543840)   -   ( 5337131023241) ( 12396831343821) املصارفرصدة لدى األ 

  57333637243125    -     07362031243888    09373435993017  فروقات أسعار الصرف

  73352535213237    -     39304236413468    34306438593569  الرصيد كما يف هناية السنة
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  0219كانون األول   31يف كما     
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

   31346234483732    -     -     31346234483732  بداية السنةيف  كما  الرصيد
  -     -     13335434013774   ( 13335434013774) ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية 

 ( 5342431883085)   -     -   ( 5342431883085) األرصدة املسددة
 انجتة عن التغري يف/ )نقص( زايدة 
   6368636543501    -     3375332973231    0393335573492  املصارفرصدة لدى األ 

 ( 00439023216)   -   ( 9738603184) ( 10732573830) فروقات أسعار الصرف

  30351739943952    -     17322936563601     15352833383309  الرصيد كما يف هناية السنة

 

 :خالل السنةلإلرصدة لدى املصارف خصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة فيما يلي احلركة على 
  0202كانون األول   31يف  كما    
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

  00934993504    -     00831793868    133193656  بداية السنةيف  كما  الرصيد
 انجتة عن التغري يف/ )نقص( زايدة 
  0323739143550    -     0324138003331  ( 339273779) خاطر االئتمان 

   37239273684    -     36738583455    332493009  فروقات أسعار الصرف
  0363833013762    -     0363738623654     4613126  الرصيد كما يف هناية السنة

 
  0219كانون األول   31يف  كما    
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

  832593924    -     -     832593924 بداية السنةيف  كما  الرصيد
  -     -     138783518  ( 138783518) ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

 املسرتدة من خسائر التدين على
 ( 532253299)   -     -   ( 532253299) األرصدة املسددة 
 انجتة عن التغري يف/ )نقص( زايدة 
  00634593464    -     00633013030    1383030  خاطر االئتمان 

 (  143745)   -   (  193880)    53137  فروقات أسعار الصرف
  00934993504    -     00831793868    133193656  الرصيد كما يف هناية السنة

  



 
 

- 42 - 

لرية  04383530133429)مقابل  0202كانون األول   31كما يف لرية سورية   44339439603041بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال تتقاضى فوائد 
 (و0219كانون األول   31سورية كما يف 

كانون   31، والتوجد لدى املصرف إيداعات مقيدة السح  كما يف 0202كانون األول   31التوجد لدى املصرف إيداعات مقيدة السح  كما يف 
 و0219األول 

 
 مصارف ات لدى إيداع -7

 يتخمون ه ا البند مما يلي:
  0202كانون األول   31كما يف    
  اجملمو    مصارف خارجية   مصارف حملية   
 لوسو   لوسو   لوسو   
  -     -     -   أشهر( 3ي أكثر من صل)استحقاقها األ جلودائع أل

  -     -     -   خصص خسائر ائتمانية متوقعة
    -     -     -  

 
  0219كانون األول   31كما يف    
  اجملمو    مصارف خارجية   مصارف حملية   
 لوسو   لوسو   لوسو   
  0336634773466    -     0336634773466  أشهر( 3ي أكثر من صل)استحقاقها األ جلودائع أل

 (  1135473010)   -   ( 1135473010) خصص خسائر ائتمانية متوقعة
   0335439323054     -    0335439323054  

 :خالل السنةلدى املصارف  يداعاتاىفيما يلي احلركة على 
  0202األول كانون   31يف كما     
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

  0336634773466    -     -     0336634773466 بداية السنةيف  كما  الرصيد
 ( 0336634773466)   -     -   ( 0336634773466) الرصدة املسددة خالل السنة
  -     -     -     -   الرصيد كما يف هناية السنة

 
  0219كانون األول   31يف كما     
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

   3366231883087    -     -     3366231883087  بداية السنةيف  كما  الرصيد
  5137493489    -     -     5137493489  اجلديدة خالل السنة األرصدة

 صايف التغري يف اىيداعات 
 ( 1334534623312)   -     -   ( 1334534623312) لدى املصارف 

   0336634773466    -     -     0336634773466  الرصيد كما يف هناية السنة
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 :لدى املصارف خالل السنة يداعاتاحلركة على خصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة لإل فيما يلي
  0202كانون األول   31يف  كما    
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

  1135473010    -     -     1135473010  بداية السنةيف  كما  الرصيد
 انتج عن التغري يف/ )نقص( زايدة 
 ( 3335193341)   -     -   ( 3335193341) خاطر االئتمان 

  0139703109    -     -     0139703109  فروقات أسعار الصرف
  -     -     -     -   هناية السنةالرصيد كما يف 

 
  0219كانون األول   31كما يف     
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

  الرصيد املعدل بعد
  134223958    -     -     134223958  (9تطبيق املعيار رقم ) 

 تدين على  مخماس 
   7473329    -     -      7473329  األرصدة اجلديدة خالل السنة 
 عن التغري يف ةانجت/ )نقص( زايدة 
  933983945    -     -     933983945  خاطر االئتمان 

  1135473010    -     -     1135473010  هناية السنةالرصيد كما يف 

، وال يوجد حتويالت بني 0219كانون األول   31وكما يف  0202كانون األول   31إن اىيداعات لدى مصارف مصنفة ضمن املرحلة األوىل كما يف 
 و0219كانون األول   31والسنة املنتهية يف  0202كانون األول   31املنتهية يف  السنةاملراحل )األوىل، الثانية، والثالثة( أو أرصدة معدومة خالل 

 و0219كانون األول   31ما يف وك 0202كانون األول   31فوائد كما يف  ال توجد لدى املصرف إيداعات ال تتقاضى

 وال توجد لدى املصرف إيداعات مقيدة السح  كما يف 0202كانون األول   31السح  كما يف  ال توجد لدى املصرف إيداعات مقيدة
  و9021كانون األول   31
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 صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة -8

 يتخمون ه ا البند مما يلي:
 
   كانون األول  31كما يف      
     0202     0219   
   لوسو     لوسو     

 :خمربىالشركات تسهيالت ال
   3358231283365    3321132463912  حساابت جارية مدينة 
   0336603478    1235253195  حساابت دائنة صدفة مدينة 
   43324234743533   59368737683122  قروض وسلف 
 (  6732073861)   -   فوائد مقبوضة مقدماً على القروض 

    60372933023025    46357730173515   
 :صغريةالتوسطة و املشركات تسهيالت ال

   5332663855    6334643749  حساابت جارية مدينة 
   1326338993847    0346637093123  قروض وسلف 
   033883648    039243930  حساابت دائنة صدفة مدينة 
 (  435923046)   -   على القروض فوائد مقبوضة مقدماً  

    0353332983784    1311437653124   
 فراد:تسهيالت األ

   32834453496    65633293606  قروض وسلف 
    4573221     5843843  حساابت دائنة صدفة مدينة 

    65638943469    32839203497   
 :سخمنيةالقروض ال

   0356734913429    3356737983794  قروض سخمنية 

    3356737983794    0356734913429   

    69346731103050    52356833763505   
 ينـزل:
 (  6332033773536) ( 11340136163311) خصص خسائر ائتمانية متوقعة 
 (  4350731543653) ( 7324132423195) الفوائد والعموالت املعلقة 

   39373838443336    51322434553746  املباشرةصايف التسهيالت االئتمانية   
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باشرة كما من رصيد التسهيالت االئتمانية امل %05314لرية سورية أي ما نسبته  17346533123893بلغت التسهيالت االئتمانية غري العاملة املباشرة 
  31من رصيد التسهيالت االئتمانية املباشرة كما يف  %01397لرية سورية أي ما نسبته  11311339033484)مقابل  0202كانون األول   31يف 

 (و0219كانون األول 

من رصيد التسهيالت  %16372لرية سورية أي ما نسبته  12340430723698التسهيالت االئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة  تبلغ
كما يف  %14332لرية سورية أي ما نسبته  6358637683831)مقابل  0202األول كانون   31االئتمانية املباشرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف 

 (و0219كانون األول   31

لرية سورية كما  0233653752)مقابل  0202كانون األول   31سورية كما يف  لرية 733163149بلغت التسهيالت االئتمانية غري املباشرة وغري العاملة 
 (و0219كانون األول   31يف 

لرية سورية   0435683149)مقابل  0202كانون األول   31سورية كما يف  لرية 1631653829بلغ خصص تدين التسهيالت االئتمانية غري املباشرة 
 (و19( واليت تظهر ضمن املخصصات املتنوعة )اىيضا  0219كانون األول   31كما يف 

)مقابل  0202كانون األول   31لرية سورية كما يف  0336123446مبلغ الزابئن  نتيجة قيار املصرف بعمليات تسوية معبلغت الديون املعدومة 
 (و0219كانون األول   31كما يف   لرية سورية 739693103

 اليوجد تسهيالت ائتمانية ممنوحة للحخمومة السورية أو بخمفالتهاو
 

 :خالل السنة باشرةاملئتمانية االتسهيالت فيما يلي احلركة على أرصدة ال
  0202كانون األول   31نة املنتهية يفللس    
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

   52356833763505    11311339033483    0308131413301    37317333113701  السنةبداية يف  كما  الرصيد
  -     -   ( 81531733832)   81531733832  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
  -     -     09032783727  ( 09032783727) ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
  -     09036613937  ( 14335453743) ( 14931163194) ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

 ( 0336123446) ( 0336123446)   -     -   الديون املعدومة
 زايدة / )نقص( انتج عن

 ( 7323130343081)   1373733743907    1371939403948  ( 12348835503156) تغري أرصدة الزابئن  
   3321438853764    -     339593735    3321239063209  السنةالتسهيالت اجلديدة خالل 
 ( 5350935653627) ( 7833473192) ( 62733683043) ( 4384338523174) السنةالتسهيالت املسددة خالل 

  08346830623097    4340333283180    -     04324439503115   تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

   69346731103050    17346533123893    0373132343895    49307237663464  السنةالرصيد كما يف هناية 
  



 
 

- 44 - 

  0219كانون األول   31للسنة املنتهية يف    
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

 36358636223270    13315832823398    3307935863627    02314839333267  السنةبداية يف  كما  الرصيد
  -   ( 3338232653533) ( 3322038663081)   6338039313814  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
  -   ( 06037913876)   1349832213811  ( 1303530293935) ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
  -     33837633246  ( 0636583511) ( 31031243535) ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

 ( 4337823397) ( 4337823397)   -     -   الديون املعدومة
 زايدة / )نقص( انتج عن

 ( 4387634533090)   1308435643962 ( 13537823389) ( 6320530373863) تغري أرصدة الزابئن  
   01306433723563   01233333386    88934373234   02316436223143  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 0329036173065) ( 16032773991) ( 00235783952) ( 1372939623304) التسهيالت املسددة خالل السنة

 ( 06937433156) ( 0931203512)   -   ( 04236423646)  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

   52356833763505    11311339033483    0308131413301    37317333113701   الرصيد كما يف هناية السنة
 
 

 فيما يلي احلركة على خصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة خالل السنة:
  0202كانون األول   31نة املنتهية يفللس    
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

   6332033773536    4377138633959    12939533965    1340235593610  السنةبداية يف  كما  الرصيد
  -     -   ( 10531633359)   10531633359  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
  -     -     333493682  ( 333493682) ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

  -     0534953772  ( 0534953772)   -   مت حتويله إىل املرحلة الثالثةما 
 (  5833380) ( 5833380)   -     -   الديون املعدومة

 زايدة / )نقص( انتج عن
  0322231773736    0310332533327    12335723323  ( 00634453874) يف خاطر االئتمانتغري   

   56833543395    -     6833853803    49939683570  السنةالتسهيالت اجلديدة خالل 
 ( 0330134313146) ( 6237153646) ( 3032973907) ( 0300836173573) السنةالتسهيالت املسددة خالل 

  4387037013170    0324438023014     423816    0380738623140  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

   11340136163311    8392339343000    12035433531    0341531383558  السنةالرصيد كما يف هناية 
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  0219كانون األول   31للسنة املنتهية يف    
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

  7307736243829    6395538173545    -     30137873064  السنةبداية يف  كما  الرصيد
  -   ( 0353132193846)   -     0353132193846  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
  -   ( 12531163752)   5830033344    4638933426  ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

  -     5435953964    -   ( 5435953964) الثالثةما مت حتويله إىل املرحلة 
 ( 739693103) ( 739693103)   -     -   الديون املعدومة

 زايدة / )نقص( انتج عن
 ( 97439623505)   43637253892    0433355  ( 1341139293772) يف خاطر االئتمانتغري   

   15236093798    8131303983    0031083418    4733683397  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 8530113554) ( 5930623643)   -   ( 0539523911) التسهيالت املسددة خالل السنة

 ( 5737153869) ( 6123533200)   0933583848  ( 3432503656) تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

   6332033773536    4377138633959    12939533965    0134023559361  الرصيد كما يف هناية السنة
 

  تتلخص حركة الفوائد املعلقة كما يلي:
   كانون األول  31كما يف      
     0202     0219   
   لوسو     لوسو     

   3301333303582   4350731543653  السنة بداية يف الرصيد
 يضاف:

   1339838163688    1395238003658  الفوائد املعلقة خالل السنة 
 ينـزل:
 (  4335483982) ( 0332073264) الفوائد املعلقة اليت مت شطبها خالل السنة 
 (  3936143339) ( 4935013549) الفوائد املعلقة املسرتدة خالل السنة 

 (  138313096)   63536113497  فروقات اسعار الصرف 

   4350731543653    7324132423195  السنةالرصيد كما يف هناية 
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 ابلخملفة املطفأةموجودات مالية  -9

   األول كانون  31كما يف      
     0202     0219   
   لوسو     لوسو     
   3391436103206    -   سندات صادرة عن مصارف )ذات عائد اثبت(  
   12392232223222    31342232223222  شهادات إيدا  )ذات عائد اثبت(  
   1329332833560    -   شهادات إيدا  مصرف سوراي املركزي  

    31342232223222    15392736953588   
 (  1319634503343) ( 4346536253447) خصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    06393433943553    14371130433045   
 
 سندات شركات )ذات عائد اثبت(: -أ

  كانون األول  31كما يف      
     0202     0219   
   لوسو     لوسو     

 سندات صادرة عن مصارف )ذات عائد اثبت(
   5388632223222    11332432223222  القيمة االمسية للسندات  
 (  1396032223222) ( 11332432223222) املباعة  املستحقة / القيمة االمسية للسندات  
  ( 5131643622) ( 11538663222) احلسم  
   15332233322    0239103422  العالوة  

   4320538383722  ( 9439533622) القيمة الدفرتية للسندات  
 (  15237333213) ( 1735503622) إطفاء العالوة  
   3935263339    12239763748  إطفاء احلسم  
   -   ( 333593822) إطفاء الباقي من عالوة للسندات املباعة   
   -     1438893050  إطفاء الباقي من حسم للسندات املباعة  

     -    3391436103206   
 (   8823608 )   -   خصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  

     -    3391337313398   
 و%735إىل  %0375سندات صادرة عن مصارف جتارية غري مقيمة ابلدوالر األمريخمي بفائدة ترتاو  بني ابلخملفة املطفأة متثل املوجودات املالية 

، ونتج عن عملية بيع املوجودات املالية ابلخملفة املطفأة خسائر 0202من عار  مليون دوالر أمريخمي خالل الربع الثاين 9قار املصرف ببيع سندات بقيمة 
  لرية سورية واليت متثل التغري يف قيمة تلك السندات من خري  شرائها مضافاً هلا عموالت البيعو 983808684بقيمة 
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 ستحقاقخري  اال
  0202كانون األول   31كما يف    
  الفائدةمعدل    القيمة االمسية   
   ابللرية السورية   دوالر أمريخمي   

 %0375   5365032223222   435223222 0202تشرين األول  07
  %3352   5365032223222   435223222 0202تشرين الثاين  05

  932223222   11332432223222  
 
 شهادات شركات )ذات عائد اثبت(: -ب

  كانون األول  31كما يف      
     0202     0219   
   لوسو     لوسو     
   12392232223222    -   القيمة االمسية للسندات  
   -     31342232223222  القيمة االمسية للسندات املشرتاة   

   12392232223222    31342232223222  القيمة االمسية للسندات  

 (  1319535713715) ( 4346536253447) خصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة  

    06393433943553    9372434083085   

بفائدة مليون دوالر أمريخمي  05)شـــهادات إيدا ( قيمة شـــهادات إيدا  صـــادرة عن مصــــارف جتارية غري مقيمة بقيمة  ابلخملفة املطفأةمتثل املوجودات 
 و%735سنوية 

 خري  اىستحقاق
  0202كانون األول   31كما يف    
  معدل الفائدة   االمسيةالقيمة    
   ابللرية السورية   دوالر أمريخمي   

  %735   31342232223222  0532223222  0203 نيسان 08
  0532223222  31342232223222  
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 شهادات إيدا  مصرف سوراي املركزي 
   كانون األول  31كما يف      
     0202     9021   
  لوسو     لوسو     
  -     1312232223222  االمسية للسنداتالقيمة   
   1362232223222    -   القيمة االمسية للسندات املشرتاة   
 (  52232223222) ( 1312232223222) القيمة االمسية للسندات املباعة  
 (  7032223222) ( 5839933151) العالوة  

   1320832223222  ( 5839933151) القيمة الدفرتية للسندات  
   5032763713    5839933151  إطفاء احلسم  
   1332263849    -   إطفاء الباقي من عالوة السندات املباعة  

     -    1329332833560   
للرية الســـورية املركزي ابمتثل املوجودات املالية ابلخملفة املطفأة )شـــهادات إيدا  مصـــرف ســـوراي املركزي( قيمة شـــهادات إيدا  صـــادرة عن مصـــرف ســـوراي 

  تستحق خالل سنةو %435بفائدة سنوية 
جعدل خصم  0219مليون لرية سـورية لدى مصرف سوراي املركزي خالل الربع الثالث من عار  522قار املصـرف إبعادة خصـم شـهادات إيدا  بقيمة 

 و0219خالل عار لرية سورية  135133721، وننتج عن عملية خصم تلك الشهادات خسائر بقيمة 5%

 :خالل السنة حركة املوجودات املالية ابلخملفة املطفأةفيما يلي 
  0202كانون األول   31يف كما     
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

   15392736953588    -     12392232223222    5322736953588  بداية السنةيف  كما  الرصيد
 ( 10342432223222)   -     -   ( 10342432223222) االستثمارات املستحقة خالل السنة

 التغري يف القيمة الدفرتية 
  1633243410    -     -     1633243410  للسندات )عالوة / خصم( 

  07388232223222    -     02352232223222    7338232223222  نتيجة فروقات أسعار الصرف تعديالت
   31342232223222    -     31342232223222    -   الرصيد كما يف هناية السنة
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  0219كانون األول   31يف كما     
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

   16383237503169    -     -     16383237503169  بداية السنةيف  كما  الرصيد
  -     -     12392232223222  ( 12392232223222) ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية 

  1350832223222    -     -     1350832223222  االستثمارات اجلديدة خالل السنة
 ( 0344839933151)   -     -   ( 0344839933151) االستثمارات املستحقة خالل السنة

 التغري يف القيمة الدفرتية 
 ( 032633432)   -     -   ( 032633432) للسندات )عالوة / خصم( 

   15392736953588    -     12392232223222    5322736953588  الرصيد كما يف هناية السنة

 

 :خالل السنة للموجودات املالية ابلخملفة املطفأة خصص اخلسارة االئتمانية املتوقعةفيما يلي احلركة على 
  0202كانون األول   31يف  كما    
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

  1319634503343    -     1319535713716    8823607  بداية السنةيف  كما  الرصيد
 عن التغري يف ةانجت زايدة / )نقص(

  77837473882    -     78239873859  ( 030393979)  خاطر االئتمان 
  0349234253004    -     0348932453870    133593350  فروقات أسعار الصرف

  4346536253447    -     4346536253447   -   السنةالرصيد كما يف هناية 
 

  9021كانون األول   31يف  كما    
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

  16330463806    -     -     16330463806  بداية السنةيف  كما  الرصيد
  -     -     16238653290  ( 16238653290) ثانيةما مت حتويله إىل املرحلة ال

 الناتج عن (النقصالزايدة / )
 ( 135213127)   -     -   ( 135213127) أرصدة مسددة 
 عن التغري  ةانجت/ )نقص( زايدة 
  1323437263604    -     1323437263604    -   خاطر االئتمان يف 

  1319634503343    -     1319535713716    8823607  الرصيد كما يف هناية السنة
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 ملموسة موجودات اثبتة -21

 يتخمون ه ا البند مما يلي:
  اجملمو    احلاس  اآليل   سيارات   أاثثو  أجهزةو  آالت  املباينحتسينات معدات    عقاراتو  مباين   أرض  :0202
 لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو  خملفة التارخيية:ال

  5396934953089    19930203123    0635513849    30638663729    75231853683    4364837513233    1739373910  0202 الثاينكانون   1الرصيد، 
 04132033087     8239383822    -     1735613222    6531003542    7734223947    -   إضافات 
  -     -     -     -     -   ( 5435823222)   5435823222  مناقالت

  44230343002    -     -     3439523222    42430843002    132223222    -   حتويل من مشاريع حتت التنفي 
 ( 337753990) ( 336223222)   -   (  1753990)   -     -     -   استيعادات
  6364639763824    07635423923    0635513849    37930213717    1301935903443    4367035713982    7035173910  0202 كانون األول  31الرصيد، 

 :اىستهالكات املرتاكمة
 ( 58633333140) ( 11338403479) ( 636303668) (  13734853919) ( 06135213277) ( 6638723999)   -   0202 كانون الثاين  1الرصيد، 

 ( 02837333226) ( 3135303971) ( 437803502) (  4136213670) ( 12035273152) ( 0833283693)   -   إضافات، أعباء السنة
  336933603    336223222    -      933603    -     -     -   استبعادات
 ( 79133703505) ( 14137753452) ( 1134153188) (  17839933968) ( 36432283007) ( 9531793690)   -   0202 كانون األول  31الرصيد، 

 مشاريع قيد التنفي :
  0350933373746    4030133522    -     11235473052    0337435383201    032383975    -   0202 كانون الثاين  1الرصيد، 
 5361333453962     3035463622    -     5332723722    5350737083662    -     -   إضافات 

 ( 44230343002)   -     -   (  3439523222) ( 42430843002) ( 132223222)      حتويل إىل أصول اثبتة ملموسة
  7372034493486    7437623122    -     10836673952    7349739803461    132383975    -   0202 كانون األول  31الرصيد، 

 :صايف القيمة الدفرتية
  13355832533765    02935053553    1531363661    30838753699    8335335663677    4357834313063    7035173910  0202 كانون األول  31الرصيد، 
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  اجملمو    احلاس  اآليل   سيارات   آالت وأجهزة وأاثث  حتسينات املباينمعدات    مباين وعقارات   أرض  :0219
 لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو  الخملفة التارخيية:

  4371533633263    10030573819    036513849    06430393229    56032333632    3374534743950    1837253824  0219 كانون الثاين  1الرصيد، 
  132973342774     7435613684    0339223222    6437843452    3135863451   92035283189    -   إضافات 
  -     -     -     -     -      7673890  ( 7673890) مناقالت
  15934023232    035303622    -     -     15638873432    -     -   من مشاريع حتت التنفي  حتويل

 ( 036083578) ( 1523222)   -   (  031563752) ( 3013808)   -     -   استيعادات
  5396934953089    19930203123    0635513849    30638663729    75231853683    4364837513233    1739373910  9021 كانون األول  31الرصيد، 

 :املرتاكمةاىستهالكات 
 ( 43830813416) ( 9635103659) ( 033963490) (  12337063871) ( 19131423547) ( 4435243847)   -   0219 كانون الثاين  1الرصيد، 

 ( 14939653673) ( 1734793802) ( 430363176) (  3530963737) ( 7235863788) ( 0033663150)   -   إضافات، أعباء السنة
  139133947    1523222    -     135373689    0063058    -     -   استبعادات
 ( 58633333140) ( 11338403479) ( 636303668) (  13734853919) ( 06135213277) ( 6638723999)   -   0219 كانون األول  31الرصيد، 

 مشاريع قيد التنفي :
  42033433919    333603622    -     1643422    39637773944    032383975    -   0219 كانون الثاين  1الرصيد، 
  0308634133857     4133833522    -     11233803852    0313436473527    -     -   إضافات 
  -     -     -     -     -     -        مناقالت

 ( 15934023232) ( 035303622)   -     -   ( 15638873432)   -     -   حتويل إىل أصول اثبتة ملموسة
  0350933373746    4030133522    -     11235473052    0337435383201    032383975    -   0219 كانون األول  31الرصيد، 

 صايف القيمة الدفرتية:
  7391034993893    10735733104    1939193181    09939083242    0386330003607    4358339193229    1739373910  0219 كانون األول  31الرصيد، 

ني زوال الظروف االستثنائية بعد احلصول على موافقة مصرف سورية املركزي وذلك حل نتيجة للظروف االستثنائية اليت تشهدها بعض املناطق يف اجلمهورية العربية السورية، مت إيقاف العمل مؤقتاً يف بعض الفرو  وذلك
تعرضت يت املوجودات المت نقل موجودات ه ه الفرو  إىل مستودعات املصرف والفرو  األخرى العاملة حيث مت استبعاد اجلزء غري الصاحل وبيع اجلزء اآلخر من ه ه  0215بعدها إىل اخلدمةو خالل العار  ليعود

 .للتخري  والتلف
   و0219خالل عار  الغساينمت افتتا  فر 

 و(9021كانون األول   31سورية كما يف لرية  31639933128)مقابل 0202كانون األول   31لرية سورية كما يف  33738373392بلغت قيمة املوجودات الثابتة اليت استهلخمت ومازالت يف اخلدمة 
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 ملموسةغري  موجودات -11

 يتخمون ه ا البند مما يلي:
0202: 

  اجملمو      فروغ     برامج معلوماتية    
  لوسو     لوسو     لوسو    

 الخملفة التارخيية
  06134193941    02936473463    5137703478 0202كانون الثاين   1الرصيد كما يف 

  1931473522    -     1931473522   اىضافات
  1534003718    -     1534003718  حتويل من مشاريع قيد التنفي 

  09539923159    02936473463    8633403696  0202كانون األول   31الرصيد كما يف 
 املرتاكمةاىطفاءات 

 ( 4134213201)   -   ( 4134213201) 0202كانون الثاين   1الرصيد كما يف 
 ( 931973382)   -   ( 931973382) السنة أعباءات، إضاف

 ( 5235983421)   -   ( 5235983421) 0202كانون األول   31الرصيد كما يف 
 مشاريع قيد التنفي 
  0539003719    -     0539003719  0202كانون الثاين   1الرصيد كما يف 

  035223222    -     035223222   إضافات
 ( 1534003718)   -   ( 1534003718) إىل موجودات غري ملموسة تحتويال

  1332223221    -     1332223221  0202كانون األول   31الرصيد كما يف 
 صايف القيمة الدفرتية

  05833913759    02936473463    4837443096  0202كانون األول   31كما يف الرصيد  
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9021: 
  اجملمو      فروغ     برامج معلوماتية    
  لوسو     لوسو     لوسو    

 الخملفة التارخيية
  04936063221    02936473463    3939783538  9021كانون الثاين   1الرصيد كما يف 

  331743222    -     331743222   اىضافات
  836193942    -     836193942  حتويل من مشاريع قيد التنفي 

  06134193941    02936473463    5137703478  9021كانون األول   31الرصيد كما يف 
 اىطفاءات املرتاكمة
 ( 3638983088)   -   ( 3638983088) 9021كانون الثاين   1الرصيد كما يف 

 ( 435203733)   -   ( 435203733) إضافات، أعباء السنة

 ( 4134213201)   -   ( 4134213201) 9021كانون األول   31الرصيد كما يف 
 مشاريع قيد التنفي 
  1636193941    -     1636193941  9021كانون الثاين   1الرصيد كما يف 

  1739003718    -     1739003718   إضافات
 ( 836193942)   -   ( 836193942) حتويالت إىل موجودات غري ملموسة

  0539003719    -     0539003719  9021كانون األول   31الرصيد كما يف 
 صايف القيمة الدفرتية

  04539413639    02936473463    3630943176  9021كانون األول   31الرصيد كما يف 
 

 حقوق استخدار األصول املستأجرة -10

 يتخمون ه ا البند ممايلي:
   كانون األول  31كما يف      
     0202     0219   
   لوسو     لوسو     

   1324135523222    1325935523222   استخدار أصول مستأجرةحقوق 
 (  15732523728) ( 31534573681)  جممع استهالك حقوق استخدار موجودات مستأجرة

   88434993090    74432903319   التزامات عقود التأجري
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 كما يلي:  تتوز  حقوق استخدار أصول مستأجرة والتزامات عقود التأجري
  التزامات     حقوق استخدار    
  عقود التأجري     األصول املستأجرة    
  لوسو     لوسو    

  -     88434993090  الرصيد كما يف بداية السنة 
  94138803412    -   (16)رقم الدويل للتقارير املالية تطبيق األويل للمعيار لأثر ا

  -     1832223222  دفعات متعلقة حبقوق استخدار األصول املستأجرة
 ( 8573383311) ( 15834263973) مصروف االستهالك

   88434993090    74432903319  الرصيد كما يف هناية السنة
 
 موجودات ضريبية مؤجلة -31

 يتخمون ه ا البند ممايلي:

  كانون األول  31كما يف     
    0202     0219   
   لوسو     لوسو    

 :مؤجلة انجتة عنموجودات ضريبية 
   13139973819    -   السنةالرصيد كما يف بداية 

 ( 13139973819)   -   مصروف ضريبة الدخل 

  -     -   السنةهناية  الرصيد كما يف

 دخل الشامل اآلخروالابلقيمة العادلة من خالل مت إتبا  أسلوب التقاص يف احتساب املوجودات واملطلوابت الضريبية فيما خيص املوجودات املالية 
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 مت احتساب املوجودات الضريبية املؤجلة الناجتة عن ربح السنة كما يلي:
  كانون األول  31يف  للسنة املنتهية    
    0202     9021  
  لوسو     لوسو    
   66433713490    49321633033724  ةريبقبل الض الربح صايف

   0033663150    0833283693  ستهالك املباينا
   4430393527    5931093755  الك حتسينات على املباين اململوكةستها

  -   ( 48309334363722) أراب  غري حمققة انجتة عن تقييم مركزالقطع البنيوي
 ( 4398839243998) ( 3303639193769) للضريبة اسرتداد مؤوانت خضعت مسبقاً 

   737373106  ( 837103106) ديون معدومة
   134143458     6043331  ضريبة عقود غري مقيمني

 ( 336143929)   0033913222  القطع أسعارتقل   مؤونة
   4630093242  ( 1439223222)  خصص ملواجهة أعباء حمتملة

 ( 1319537293285) ( 1394839683894) فوائد حمققة من خارج األراضي السورية 
   4389433593824    4314932333349  )املرحلة األوىل والثانية( الديون املنتجةخصص تدين قيمة 

   133623222    131023222  غرامة
 ( 52631513413) ( 00632263657) الضرييبالربح )اخلسارة( / 

   -     -   (%05) السنةأراب   عن الدخل ضريبة مصروف
   -     -   *(%12)ضريبة إعادة إعمار 

   12736133817    17534273021  ضريبة ريع ريوس أموال متداولة
   12736133817    17534273021  إمجايل الضريبة

 0211 العار يف مت تغيري املعاجلة الضريبية ملصروف خصص اخلسائر االئتمانية اىفرادي مقابل تسهيالت غري منتجة حيث مت اعتباره نفقة مقبولة ضريبياً 
 و0212واخلاص ابلعار  0211للبيان الضرييب للمصارف الصادر عن وزارة املالية للعار استناداً 

كانون  31وكما يف  0202كانون األول   31قررت إدارة املصرف عدر احتساب ضريبة دخل مؤجل وعدر اطفاء أي موجودات ضريبية للفرتة  املنتهية يف  
 واليت مل يتم تسجيلها  كموجودات ضريبية 0219األول 

 0211 العار يف مت تغيري املعاجلة الضريبية ملصروف خصص اخلسائر االئتمانية اىفرادي مقابل تسهيالت غري منتجة حيث مت اعتباره نفقة مقبولة ضريبياً 
     و 0212واخلاص ابلعار  0211استناداً للبيان الضرييب للمصارف الصادر عن وزارة املالية للعار 
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لفوائد النامجة عن ، وال ي بني عدر خضو  األراب  وا0219نيسان  09الصادر بتاري   3/1038العامة للضرائ  والرسور رقم   بناء على قرار اهليئة
 يف اخلارج لضريبة الدخل على األراب  احلقيقية، وإمنا ختضع لضريبة ريع ريوس األموال املتدوالة واليت مت احتساهبا كما يلي: أعمال املصارف
 س األمول املتداولةضريبة ريع ريو 

  كانون األول  31كما يف     
    0202     9021   
   لوسو     لوسو    

  1819587298285    1894889688894  فوائد حمققة من خارج األراضي السورية 
  %735     %735   معدل الضريبة 

  8986788181    14681708667  الضريبة 
   889678818    1486178067  إدارة حملية 
   889678818    1486178067  إعادة إعمار

   17584278021    12786138817  
 
 أخرىموجودات  -41

 يتخمون ه ا البند مما يلي:
   كانون األول  31كما يف      
     0202     0219   
   لوسو     لوسو     

 فوائد وإيرادات حمققة غري مستحقة القبض
   6831093206    01239643166  مصارف 
   1131183712    1633273196  تسهيالت ائتمانية مباشرة 
   13338773584    36538313523  موجودات مالية ابلخملفة املطفأة 
    59331203865    01331053302   

   3435423909    7839153116  مقدماً مصاريف مدفوعة 
   7939953153    8239103892  خزون طباعة وقرطاسية

   48935913691    72239623148  سلف لقاء تعهدات أعمال
    0553222     0553222   طوابع

   16238243570    04438613609  موجودات أخرى
   05334863660    -   *االسرتداد ضريبة قابلة

   1135983806    132703222  تقاص بطاقات الصراف اآليل
   032523222    032523222  اىجتماعية والعملأتمينات مدفوعة وزارة الشؤون 

   12433673102    12433673102  سلفة عن شراء أسهم مؤسسة ضمان القروض**
   5738493378    5738493378  للمصرف وفاًء لديون مستحقة*** موجودات اثبتة آلت ملخميتها

    1386433463146    1342736643651    
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، حيث مل يتم حسمها من خسائر السنوات السابقة وذلك مت دفعها من قبل املصرف 0216عار متثل الضريبة قابلة لالسرتداد قيمة ضريبة أعمال  *
 و0202ومت اسرتداد كامل القيمة خالل عار  0223لعار  4من قانون ضريبة الدخل رقم  12استناداً إىل املادة 

 لرية سوريةو 06239173822فعة األوىل من حصة املصرف من أسهم شركة ضمان القروض والبالغ قيمتها ميثل سلفة عن شراء األسهم الد **

، ومت ختفيض 0216كانون األول   16آلت ملخميتها للمصرف ىيفاء ديون مستحقة موجودات انتقلت ملخميتها للمصرف بتاري   اليتمتثل املوجودات  ***
/ب من القانون رقم 122/0وج  تصفية العقارين خالل عامني من خري  التملك، وفق أحخمار املادة دين العميل املستحق بنفس القيمة حيث يت

 ، حر خري  إصدار البياانت املالية مل يتم تصفية العقارينو0220لعار  03

 تتمثل حركة املوجودات اليت آلت ملخميتها للمصرف كما يلي:
    0202     9021  
  لوسو     لوسو    

   5738493378    5738493378  يف بداية السنةالرصيد 

   5738493378    5738493378  الرصيد يف هناية السنة
 
 مصرف سورية املركزيوديعة جممدة لدى  -51

حتتجز يتوجـ  على مصـــــــــــــــارف القطـا  اخلـاص أن  0221( لعــار 08رقم )( للفقرة )ب( من التعليمـات التنفيــ يـة للقـانون 10بنـاًء على أحخمـار املــادة )
 من رأمساهلا لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد بدون فوائد ميخمن اسرتداده عند تصفية املصرفو 12%

 بلغ رصيد الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي كالتايل:
   كانون األول  31كما يف     
    0202     0219   
   لوسو     لوسو    

   18938413752    18938413752  لرية سورية
   0392231273153    8335434373119  دوالر أمريخمي

   8354430783869    3328939483923   
 
 مصارفودائع   -61

 يلي: يتخمون ه ا البند مما
  0202كانون األول   31كما يف      
  اجملمو      مصارف خارجية     مصارف حملية     
 لوسو     لوسو     لوسو     

  19340030833422    -     19340030833422  جارية وحتت الطل حساابت 
  03318939703589    -     03318939703589  أشهر( 3)استحقاقها األصلي أقل من  ودائع ألجل

    40361030553989     -    40361030553989  
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  0219كانون األول   31كما يف      
  اجملمو      مصارف خارجية     مصارف حملية     
 لوسو     لوسو     لوسو     

  17320035783512    -     17320035783512  حساابت جارية وحتت الطل 
  10350134103694    -     10350134103694  أشهر( 3)استحقاقها األصلي أقل من  ودائع ألجل

    09354339913024     -    09354339913024  
 
 ودائع الزابئن -71

 :يتخمون ه ا البند ممايلي

    كانون األول  31كما يف     
    0202     0219   
   لوسو     لوسو    

   02366538903648    75305130983770  حساابت جارية وحتت الطل   
   53352339873788    64394334913932  ودائع ألجل وخاضعة ىشعار  
   40639023178    36831063916  * حساابت جممدة أخرى  
   3306531593780    3312835403406  ودائع التوفري  
    143367134623244    77386139623396   

)مقابل  0202 كانون األول  31 من إمجايل الودائع كما يف %45344لرية سورية أي ما نسبته  65307836883466بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد 
 (و0219كانون األول   31 من إمجايل الودائع كما يف %02331لرية سورية أي ما نسبته  15381431573154

  أس مال ر ميثل ه ا البند مبلغ الودائع اجملمدة لقاء رأس مال قطا  مايل غري مصريف لشركات قيد التأسيس وقيمة حقوق األفضلية الناشئة عن زايدة
كانون األول   31لرية سورية كما يف  16339613760)مقابل  0202 كانون األول 31سورية كما يف  لرية 16332693576املصرف بقيمة 

 و0218آذار  11(، وبدأ املصرف بتوزيعها على املسامهني ال ين مل ميارسوا حق األفضلية يف االكتتاب بتاري  0219

 كما يف لرية سورية 1369330213968)مقابل  0202كانون األول   31كما يف سورية   لرية 4351630773882بلغت ودائع مقيدة السح  مبلغ 
 و(0219كانون األول   31

كانون األول   31كما يف سورية   لرية 04335034723405مبلغ  0216متوز  04خري   4/ر ن/ب1418اجلامدة حس  القرارا رقم ودائع البلغت 
 و(0219كانون األول   31كما يف لرية سورية 01360639433171)مقابل  0202

 
 مينات نقديةأت -81

 يلي: يتخمون ه ا البند مما

  كانون األول  31كما يف     
    0202     0219  
  لوسو     لوسو    

    1386936813526    0372938013067  أتمينات مقابل تسهيالت مباشرة
   88937373857    0308432033780  أتمينات مقابل تسهيالت غري مباشرة

   -     02236583222  أتمينات نقدية أخرى
   5319435233249    0375934193363   
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 خصصات متنوعة -91
 احلركة على املخصصات املتنوعة هي كما يلي:

 رصيد هناية     أتثري فروقات     ما مت رده خالل     املستخدر خالل     املخمون خالل     رصيد بداية   
   السنة     أسعار الصرف     السنة     السنة     السنة     السنة   
 لوسو     لوسو     لوسو     لوسو     لوسو     لوسو   

 0202كانون األول   31
 غري املباشرة: خصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية

  1631653829    1232743133  (  0837693937)   -     1230933464    0435683149  مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة خصص  
   0435683149    1230933464     -   (0837693937  ) 1232743133    1631653829  
  3133093242    -     -   ( 1439223222)   -     4630093242  *خصص ملواجهة أعباء حمتملة 
  0331303430    -     -     -     0033913222     7413430  **ؤونة نقلبات أسعار الصرفم 

   7135383601    3036843464   (1439223222 ) (0837693937  )  1232743133    7236073081  
 

 0219كانون األول   31
 غري املباشرة: خصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية

  0435683149  (   0593146) (  431033873)   -      493248    3102083920  مقابل تسهيالت ائتمانية غري مباشرة خصص  
   0839203102    493248      -   (431033873  ) (0593146   )  0435683149  
  4630093242    -     -   ( 0337723962)   7232223222    -   *خصص ملواجهة أعباء حمتملة 
   7413430    -   (  738253869)   -     431923962    433563341  ؤونة نقلبات أسعار الصرف**م 

   3330583461    7430423228   (0337723962 ) (1139093740  ) (0593146   )  7135383601  

 

  ن تظهر أو يتوج  سدادها خالل سنوات الحقةواحملتمل أمتعلقة بسنوات سابقة من مت تخموين خصص ملواجهة أية أعباء حمتملة 

 متوز  04الصادر بتاري   4/ر ن/ب1416ملعّدل ابلقرار او  0228شباط  4خري   1/ ر ن/ ب360القطع التشغيلي بناًء على املادة السابعة من قرار جملس النقد والتسليف رقم مركز يتم احتساب مؤونة
 من وسطي مراكز القطع التشغيلي خالل الشهرو %5العاملة يف سورية أن حتجز مؤونة لتقلبات أسعار الصرف على أساس  ، حيث يتوج  على املصارف0216
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 خالل السنة:فيما يلي احلركة على التسهيالت االئتمانية غري املباشرة 
  0202كانون األول   31املنتهية يف للسنة    
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     األوىل املرحلة    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

   10306338043316    0233653752    5637773522   10318636813266  السنةبداية يف  كما  الرصيد
  -     -   ( 4034423222)   4034423222  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

 زايدة / )نقص( انتج عن
 ( 7371434253013) ( 830683621)   -   ( 7372631363610) أرصدة الزابئنيف تغري ال  

  4345433503313    -     02232223222    4305433503313  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 9347932613237) ( 437813222) ( 1433373522) ( 9345939403537) التسهيالت املسددة خالل السنة

   12316935993335    -     -     12316935993335  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

   9369433293714    733163149    02232223222   9348639933565  الرصيد كما يف هناية السنة
 

  0219كانون األول   31للسنة املنتهية يف    
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     األوىلاملرحلة     
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

  9319333723512    0531563302    430533604    9316339623566  السنةبداية يف  كما  الرصيد
  -   ( 536313572)   -     536313572  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 

  -     -     6533363322  ( 6533363322) مت حتويله إىل املرحلة الثانيةما 
  -     038063222  ( 038063222)   -   ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

 زايدة / )نقص( انتج عن
   15136833323  ( 139853222) ( 835583822)   16030073123 أرصدة الزابئنيف تغري ال  

   3373638263822    -     -     3373638263822  اجلديدة خالل السنةالتسهيالت 
 ( 73635463826)   -   ( 134073604) ( 73531193180) التسهيالت املسددة خالل السنة

 ( 8134893491)   -     -   ( 8134893491) تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

   10306338043316    0233653752    5637773522   10318636813266  الرصيد كما يف هناية السنة
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 فيما يلي احلركة على خصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة خالل السنة:
  0202كانون األول   31ملنتهية يفللسنة ا    
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

  0435683149    835863225     795    1539813349 سنةالبداية يف  كما  الرصيد
  -     -   (  373264)    373264  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
  -     -     3983922  ( 3983922) ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية

 زايدة / )نقص( انتج عن
 ( 1835463697) ( 436863437)   3223753  ( 1431613213) خاطر االئتمان يف تغريال  

  1230933464    -      53776    1230873688  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 1230033042) ( 1523344) ( 5423493) ( 935303423) التسهيالت املسددة خالل السنة

  1232743133    -     -     1232743133  تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

   1631653829    337493004    1083667    1030873918  الرصيد كما يف هناية الفرتة
 

  0219كانون األول   31للسنة املنتهية يف    
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

  0839203102    430383508    -     0436633590  سنةالبداية يف  كما  الرصيد
  -   ( 131063314)   -     131063314  ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل 
  -     -      583962  (  583962) ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
  -     -     -     -   ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة

  -     -     -     -   الديون املعدومة
 زايدة / )نقص( انتج عن

 ( 034813454)   534733791  (  583165) ( 738973282) خاطر االئتمان يف تغريال  
   493248    -     -      493248  التسهيالت اجلديدة خالل السنة
 ( 136403419)   -     -   ( 136403419) التسهيالت املسددة خالل السنة

 (  0593146)   -     -   ( 0593146) تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

   0435683149    835863225     795    1539813349  الرصيد كما يف هناية الفرتة
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 أخرىمطلوابت  -02

 يلي: يتخمون ه ا البند مما

   كانون األول  31كما يف      
     0202     0219  
  لوسو     لوسو     

   63730413461    71033273801  فوائد مستحقة غري مدفوعة:
   1839553075    11436623186  ات مقبوضة مقدماً إيراد

   0036503082    12136493099  دائنون ختلفون
   15232223222    -   روات  مستحقة وغري مدفوعة

   739013733    830603164  اشرتاكات مؤسسة التأمينات االجتماعية املستحقة
   04130973328    34331123011  ضرائ  مقتطعة على روات  وأجور املوظفني

 ضرائ  مقتطعة على الفوائد
   4735013045    3434393432  املدفوعة على حساابت الزابئن  

   34432223222    66031883222  مستحقات ملوردي أصول اثبتة
   12135853942    50736613740  شيخمات برسم الدفع

   15230653422    -   دفعحواالت وشيخمات برسم ال
   7230153615    13730773999  شيخمات مصدقة

   735133479     9623222  تقاص بطاقات صراف آيل
   7233073422    17835033023  آخرونموردون 

   12736133817    07137943068  املدفوعة يف اخلارج ضرائ  مقتطعة على الفوائد

    3329038343303    1397731123953   
 

 رأس املال -10

 يتخمون رأس املال ممايلي:
  كانون األول  31كما يف   
  لتاري  االكتتابالقيمة املعادلة التارخيية    سهمعدد األ  
  0202   9021   0202   9021  

 5305232223222  5305232223222  5035223222  5035223222 واملسدد ابلخمامل رأس املال املصر  به

 5035223222  5035223222  5305232223222  5305232223222 
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 يتخمون رأس املال الصادر واملخمتت  به واملسدد ابلخمامل مما يلي:
  0202كانون األول   31يف كما   

 فروقات تقييم    القيمة املعادلة التارخيية         
  مركز قطع بنيوي   لتاري  االكتتاب   دوالر أمريخمي   سهمعدد األ   

 0211كانون األول   31رأس املال املخمتت  كما يف 
  1327632263222     1237623262 ابللرية السورية 
  16393531223222  67339943222  1432223222  637393942 ابلدوالر األمريخمي 
  1735223222  1432223222  1375232223222  16393531223222  

 رأس املال املخمتت  به عند الزايدة
 :ابللرية السورية

  08937663522     038973665 0210عار  
  7830113922     7803119 0213أيلول  32 
  435223222      453222 0213كانون األول   31 
  732273822      723278 0214كانون الثاين   14 
  01732753222     031723752 0214آب  14 
  59431213122     539413211 0216كانون األول   31 
  1638373722     1683377 0217كانون الثاين   14 

 53366833933679  0309035223222  4435543850  0039053222 ابلدوالر األمريخمي
  05238253816   -    3393583  -  تخموين قطع بينيوي

  5035223222  5838943435  5305232223222  54309934958372  
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 يتخمون رأس املال الصادر واملخمتت  به واملسدد ابلخمامل مما يلي:
  1902كانون األول   31كما يف   

 فروقات تقييم    القيمة املعادلة التارخيية         
  مركز قطع بنيوي   لتاري  االكتتاب   دوالر أمريخمي   سهمعدد األ   

 0211كانون األول   31رأس املال املخمتت  كما يف 
  1327632263222     1237623262 ابللرية السورية 
  5345531223222  67339943222  1432223222  637393942 ابلدوالر األمريخمي 
  1735223222  1432223222  1375232223222  5345531223222  

 رأس املال املخمتت  به عند الزايدة
 :ابللرية السورية

  08937663522     038973665 0210عار  
  7830113922     7803119 0213أيلول  32 
  435223222      453222 0213كانون األول   31 
  732273822      723278 0214كانون الثاين   14 
  01732753222     031723752 0214آب  14 
  59431213122     539413211 0216كانون األول   31 
  1638373722     1683377 0217كانون الثاين   14 

  17313334153239  0309035223222  4435543850  0039053222 ابلدوالر األمريخمي
 ( 0736503044)  -    3393583  -  تخموين قطع بينيوي

  5035223222  5838943435  5305232223222  00356238603795  

ابلعملة األجنبية بقيمة  (031223222، مت االكتتاب أبسهم عددها )0217خالل الربع األول من العار  عند إمتار االكتتاب برأس مال املصرف *
 مسية(،كمبلغ فائض عن القيمة اى  أمريخميدوالر  3393583ومسية إكقيمة   أمريخميدوالر  4253850 منها) أمريخميدوالر  7453435 إمجالية
قد ن، كونه ضمن حدود النس  الرقابية املسموحة جوج  قرار جملس الي بخمامل املسامهات املسددة أعالهف تدعيم مركز القطع البنيو املصر  ارأتى

 ورية املركزي للموافقة على ذلكووتقدر املصرف بطل  إىل مصرف س ،0228شباط 4خري   1/ر ن / ب 360و التسليف رقم 

 0211 لعار األجنبية ابلعملة املسددة املسامهات كافة اعتبار على 0218 آذار 05 خري ( ن ر/42) رقم ابلقرار التسليف و النقد جملس وافق 
 7453435 والبالغة 0217 لعار املال رأس زايدة استخممال عن الناجتة األجنبية ابلعملة املسددة واملسامهات ،أمريخمي دوالر 4431493222 والبالغة
 واملصرف لدى احملمول القطع مركز ضمن أمريخمي دوالر

 تقسم إىل: مسيةاملصرف اى أسهممجيع 
يف ني املقيمني اعتباريني وتســـدد قيمتها ابللريات الســـورية، ابســـتثناء الســـوريأو  ألشـــخاص ســـوريني طبيعينيإال  اليت ال جيوز متلخمها ســـهمهي األ :أفئة ال

 الصــادرةلصــرف احلرة طي أســعار اوســأســعار الصــرف احلرة حبســ  نشــرة ابلقطع األجنيب  ســهماخلارج ال ين يتوج  عليهم تســديد قيمة اكتتاابهتم ابأل
 ويف اليور السابق لبدء االكتتابعن مصرف سورية املركزي 

وفق احلد األعلى و أجان  بقرار من جملس الوزراء أو  غري سوريني عرباعتباريني أو  اليت جيوز متلخمها من قبل أشخاص طبيعيني سهمهي األ :فئة بال
الســـابق  املعتمدة يف اليور حبســـ  نشـــرة أســـعار الصـــرفوتســـدد قيمتها ابلقطع األجنيب وتعديالته  0212لعار  3للنســـ  كما هي واردة ابلقانون رقم 

 ولبدء االكتتاب
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 0225لعار  35واملرســــور رقم  0221لعار  08املتضــــمن تعديل بعض أحخمار مواد القانون رقم  3صــــدر القانون رقم  0212كانون الثاين   4بتاري  
مليار لرية ســورية وقد  12ال ي تضــمن زايدة احلد األدل لرأمسال املصــارف العاملة يف اجلمهورية العربية الســورية ليصــبح فيما خيص املصــارف التقليدية 

 توفيق أوضاعها بزايدة رأمساهلا إىل احلد األدل املطلوب، وقد مت متديد املهلة لتصبح أربع سنوات جوج منحت املصارف املرخصة مهلة ثالث سنوات ل
 و0211لعار  17القانون رقم 

األدل  د/ وال ي تضمن زايدة املهلة املمنوحة للمصارف التقليدية يف اجلمهورية العربية السورية لزايدة احل63صدر املرسور التشريعي رقم / 0213يف عار 
متديد ه ه املهلة حر هناية  0215نيسان  00/ر و( الصادر بتاري  13رقم ) قرار رائسة جملس الوزراءجوج   ومت 0214لرأمساهلا حر هناية العار 

 و 0215العار 

 من الفئة بو سهممن رأس مال املصرف من خالل متلخمه أل %55366ميتلك فرنسبنك سورولو ما نسبته 
 732223222وطر   صــــدارعلى قيار مصــــرف فرنســــبنك ســــورية إب 0211حزيران  13/ر املنعقد بتاري  69املفوضــــني جوج  القرار رقم وافق جملس 
 لرية سورية وذلك بغرض زايدة رأمسال املصرفو 3352232223222لرية سورية للسهم الواحد وبقيمة إمجالية تبلغ  522تبلغ  امسيةسهم بقيمة 

 إصدارات جراءالفرتات الزمنية ى 0211حزيران  14إور( خري   –/ص 800املالية السـورية جوج  القرار رقم ) سـواقواألق وراكما حددت هيئة األ
 الزايدة كما يلي: أسهموطر  
 و0211حزيران  07الزايدة: هناية يور االثنني الواقع يف  سهمخري  اكتساب حق األفضلية أب 

  و0211متوز  17وحر هناية  0211حزيران  09واليت تبدأ يف فرتة تداول حقوق األفضلية يف السوق 

 و0211آب  14وحر هناية  0211متوز  04واليت تبدأ يف  سهمفرتة اىكتتاب ابأل 

 من الزايدةو أسهم إدراجغري املخمتت  هبا خالل ثالثة أشهر من خري   سهمفرتة بيع األ 

 –/ص 1132املالية جوج  القرار رقم ) ســــــــواقواأل وراقفقد وافقت هيئة األ %72مل تتجاوز  ولخمون نســــــــبة التغطية احملققة حر هناية فرتة االكتتاب
 و0211أيلول  11زايدة رأس مال مصرف "فرنسبنك سورية" حر خري   سهمعلى متديد فرتة اىكتتاب أب 0211آب  14إور( خري  
إور( على متديد فرتة اىكتتاب ملرة اثنية نظراً لخمون  –/ص 1026وج  القرار رقم )املالية ج سواقواأل وراقوافقت هيئة األ 0211أيلول  10ويف خري  

 و0211تشرين األول  03حر خري   %72نسبة التغطية احملققة حر خرخيه مل تتجاوز الـ
 سهمى نتائج االكتتاب وبيع األعل 0211تشرين األول  32ر خري  وإ-/ص1335املالية السورية جوج  الخمتاب رقم  سواقواأل وراقوافقت هيئة األ

جيلها يف اهليئة ست اتإجراءاملالية بعد االنتهاء من  وراقدمشق لإلسهماً( عن طريق سوق  030553467والبالغ عددها ) ا  هبالفائضة غري املخمتت
 و0211/ر لعار 38الصادرة جوج  قرار اجمللس رقم فضلية ابالكتتاب مل حبقوق األ/ من تعليماته التعا9ها يف السوق وذلك وفقاً ألحخمار املادة /إدراجو 

على اعتبار رأس مال املصرف املصر   0211تشرين الثاين  14ر خري  وإ-/ص375املالية السورية جوج  الخمتاب رقم  سواقواأل وراقوافقت هيئة األ
ات بيع إجراءلرية سورية، وذلك حلني االنتهاء من مجيع  4310030663522املال املدفو  )أو املخمتت  به( رأس و  لرية سورية 5305232223222به 

املالية خالل مهلة  وراقلرية سورية عن طريق سوق دمشق لإل 1310737333522اىمجالية  مسيةقيمتها االغري املخمتت  هبا والبالغة  سهماألوتسجيل 
هناية  حر متديد الفرتة وقد مت وسابقاً الزايدة وفقاً ألحخمار تعليمات التعامل حبقوق األفضلية ابالكتتاب املشار إليها  مأسه إدراجثالثة اشهر من خري  

األول  كانون  08خري   ( / ر16املالية السورية رقم ) وراقاأل زايدة رأس املال غري املخمتت  عليها جوج  القرار الصادر عن هيئة أسهملبيع  0213عار 
 و0210
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لبيع أسهم زايدة رأس املال غري  0213كانون األول   31مت منح املصرف مهلة إضافية قدرها عار كامل تنتهي يف  0210كانون األول   08يف خري  
لس املفوضني رقم كانون األول صدر قرار جم  14(/ر ومن خري  16املخمتت  هبا جوج  القرار الصادر عن هيئة األوراق واألسواق املالية السورية رقم )

( 33لبيع ابقي أسهم زايدة رأس املال، كما مت منح مهلة أخرى ابلقرار ) 0214/ر املتضمن املوافقة على منح املصرف مهلة إضافية حر هناية عار 3
نح مهلة أخرى إور القاضي ج -/ص 1189صدر القرار رقم  0215كانون األول   32و بتاري  0215كانون األول   31تنتهي بتاري   0215لعار 
القرار الصادر رقم بناًء على  0217، مت منح املصرف مهلة إضافية حر هناية عار 0216كانون األول   08 ، ويف خري 0216األول  كانون  31لغاية 
 /رو175

س املال املخمتت  به مساٍو لرأس ، ليصبح رأ0217كانون الثاين   04أمت فرنسبنك سورية بيع كامل األسهم الفائضة عن عملية زايدة رأس املال بتاري  
 لرية سوريةو 5305232223222املال املصر  به والبالغ 

 0225لعار  35واملرسور رقم  0221لعار  08املتضمن تعديل بعض أحخمار مواد القانون رقم  3صدر القانون رقم  0212كانون الثاين   4بتاري  
لرية سورية وقد منحت البنوك مهلة  12322232223222العاملة يف اجلمهورية العربية السورية ليصبح ال ي يتضمن زايدة احلد األدل لرأس مال البنوك 
 احلد األدل املطلوب وقد مت متديد املهلة لتصبح مخس سنوات جوج  املرسور التشريعيإىل  ثالث سنوات لتوفيق أوضاعها بزايدة رأمساهلا

ات جديدة من السلطات املصرفية والرقابية املختصة الختاذ اىجراءات املناسبة هب ا اخلصوص يف ينتظر املصرف صدور تعليم و0213لعار  63رقم 
 حينهو

 

 واخلاص القانوين االحتياطي -00

من صــايف األراب  الســـنوية حر بلوغه  % 12االحتياطي القانوين جعدل  0211شـــباط  04خري   09من قانون الشــركات رقم  197حددت املادة 
من صـــــــــايف األراب   %12االحتياطي اخلاص جعدل  0220( لعار 03ي رقم )ســــــــاســــــــمن قانون النقد األ 97حددت املادة  رأس املالومن  % 05

 من رأس املالو %122السنوية حر بلوغه 

ات احملققة اىيراد  أبهنا تشخمل الفارق بني جممو  0211شباط  04خري   09من قانون الشركات رقم  022مت تعريف األراب  الصافية حس  املادة 
من الربح قبل الضريبة  %12مت تشخميل احتياطي قانوين وخاص بقيمة  ووجممو  املصروفات واالستهالك قبل تنـزيل خصص ضريبة الدخل على األراب 

 وملوافقة اهليئة العامة للمسامهني ه االحتياطات هوختضع  ،0202لعامي  بعد تنزيل أراب  تقييم القطع البنيوي

كانون   02بتاري   369/122/3وابىشــــارة إىل التعميمني الصــــادرين عن مصــــرف ســــورية املركزي رقم  0219و 0202لعامي  ابالســـتناد إىل ماســــبق
 مت احتساب االحتياطي كما يلي:، 0229شباط  10الصادر بتاري   950/122/1والتعميم رقم  0229الثاين 

  األول كانون 31للسنة املنتهية يف        
       0202     9021   
  وسول     وسول       
   66433713490     49321633033724    الضريبة قبل الربح

   -   ( 48309334363722)  البنيوي القطع مركز تقييميضاف / )ينزل( خسائر 
      70038873224    66433713490   

   6634373149    7030883722    (%12) القانوين االحتياطي

   6634373149    7030883722    (%12) اخلاص االحتياطي
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 إن حركة االحتياطي القانوين كما يلي:
  األول كانون 31       
       0202     9021   
  وسول     وسول       

  17830933221    04437323152    رصيد بداية السنة
  6634373149    7030883722    االحتياطي القانوين املشخمل خالل السنة

  04437323152    31732183852    رصيد هناية السنة
 

 إن حركة االحتياطي اخلاص كمايلي:
  األول كانون 31       
       0202     9021   
  وسول     وسول       

   17830933221    04437323152    رصيد بداية السنة
   6634373149    7030883722    السنةاالحتياطي اخلاص املشخمل خالل 

   04437323152    31732183852    رصيد هناية السنة
 
 احملققة واألراب  املدورة غري احملققة رتاكمةاخلسائر امل -30

املرتاكمة  راب األأو  يتم فصـــل اخلســـائر (1/ر ن/ب 360)على قرار جملس النقد والتســـليف رقم  بناءً طبقاً لتعليمات مصـــرف ســـورية املركزي الصـــادرة 
تشــخمل الصـافية  إن األراب ا ج واملدورة راب وي من حسـاب األينتقييم مركز القطع الب إعادةلفروقات القطع غري احملققة وغري القابلة للتوزيع الناجتة عن 

 وعلى األراب ات احملققة وجممو  املصروفات واالستهالك قبل تنـزيل خصص ضريبة الدخل اىيراد الفارق بني جممو 

لرية ســــــــــــورية متثل أراب  مدورة غري حمققة من اخلســــــــــــائر املرتاكمة احملققة واليت متثل تعديل  0532933622بتحويل مبلغ  0218قار البنك خالل عار 
 و0228الرصيد االفتتاحي لفرق تقييم مركز القطع البنيوي لعار 

لرية ســـورية كما يف 7372533663353)مقابل  0202كانون األول   31لرية ســـورية كما يف  7332034633952بلغت قيمة اخلســـائر املرتاكمة احملققة 
 (و0219كانون األول   31

لرية ســـــورية   00356238603795)مقابل  0202كانون األول   31لرية ســـــورية كما يف  72385430993495غري احملققة  املدورة بلغت قيمة األراب 
 (و0219كانون األول   31كما يف 

 و0219كانون األول   31وبتاري   0202كانون األول   31لتوزيع بتاري  يوجد أراب  قابلة لال 
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 الدائنة فوائدال -40

 :مما يلي يتخمون ه ا البند
  كانون األول  31للسنة املنتهية يف     

   0202     9021  
  لوسو     لوسو    

   31333433218    39335933322  ات لدى مصارف إيداعو  أرصدة
   96933643789    1382838223638  ابلخملفة املطفأةموجودات مالية 

   0302033933938    1308037273827   
 التسهيالت االئتمانية املباشرة:

   06636913719    51438593831  حساابت جارية مدينة 

   3374439533676    5355636203318  سلفو  قروض 

   6327134603149    4321136453395   

   8307338563287    5309433533020   
 
 املدينة الفوائد -50

 مما يلي:يتخمون ه ا البند 
  كانون األول  31للسنة املنتهية يف     

   0202     9021  
 لوسو     لوسو    

   05937403115    88136413890  ودائع مصارف
 :ودائع زابئن

   5837593361    12831053593  حساابت جارية 
   15538603865    18133363375  ودائع توفري 
   0348731973591    0355339903059  شعارخاضعة ىو  جلودائع أل 
   0384334543007    0372138193817   

   1332353222    1838653068  أتمينات نقدية

   3374339613387    0397435963930   
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 الدائنة عموالتالرسور و ال -60
 يتضمن ه ا البند ما يلي: 

  كانون األول  31للسنة املنتهية يف      
   0202     9021  
 لوسو     لوسو   

  4038273337    5637923383  عموالت تسهيالت مباشرة
  12833643611    07339853492  عموالت تسهيالت غري مباشرة

  5038163356    4336893301   خدمات مصرفيةعموالت 
  0036573198    1320037553265  عموالت إيدا  حساابت ابلعمالت األجنبية

  62633813066    1321938033152  عموالت على عمليات القطع
  4031943767    4513559310  أخرىعموالت 

   0346836203533    87530013535  
 
 املدينة عموالتالرسور و ال -70

  يلي:يتضمن ه ا البند ما 

  كانون األول  31للسنة املنتهية يف      
   0202     9021  
 لوسو     لوسو   

   131923729    01932523724   عموالت مدفوعة )حواالت وشيخمات(
    133847    4532173913  أخرىعموالت مدفوعة 

   06432683617    130243556   
 
 رأمسالية خسائر -80

 و0219و 0202كانون األول   31اثبتة مادية كما يف  أصولرأمسالية انجتة عن بيع خسائر ميثل ه ا البند 
 

 نفقات املوظفني -09

 يتضمن ه ا البند ما يلي: 

  كانون األول  31للسنة املنتهية يف      
    0202     1902  
 لوسو     لوسو     
   1355739963311    0372535193617  مخمافآت املوظفنيو  منافعو  روات 

   6031493288    7331863608  مسامهة املصرف يف التأمينات االجتماعية
   0330513484    7030693939  نفقات طبية

   530963514    036783183  تدري  املوظفني
   933873800    635633452  نقل وانتقالمصاريف 

   0386230173817    1365832813019   
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 خسائر ائتمانية متوقعةمصروف / )اسرتداد(  -23

  مما يلي:ه ا البند  يتخمون
  كانون األول  31للسنة املنتهية يف     
    0202     9021  
  لوسو     لوسو     

   837003760  (  1636573358 ) مصروف خصص أرصدة لدى مصرف سورية املركزي)اسرتداد( / 
   00134543365    0323739143550  مصروف خصص أرصدة لدى املصارف

   1231463054  (  3335193341 ) مصروف خصص إيداعات لدى املصارف)اسرتداد( / 
   1323330253518    77837473882  مصروف خصص استثمارات مالية ابلخملفة املطفأة

    4243859    -   مصروف خصص فوائد مستحقة القبض
 (   6503504 )   -   املركزي مصروف / )اسرتداد( الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية
 :مصروف / )اسرتداد( خصص تسهيالت ائتمانية مباشرة

 (  1339234903084 ) (  1383330813196 ) املرحلة األوىل 
   0033713773  (  734513052 ) املرحلة الثانية 
   45835783032    0328738333431  املرحلة الثالثة 

 :مباشرةغري مصروف / )اسرتداد( خصص تسهيالت ائتمانية 
 (  934923451) (  1337673564 ) املرحلة األوىل 
 (   583165 )    1073870  املرحلة الثانية 
   534733791  (  438363781 )  املرحلة الثالثة 

  -   (  837103140 ) ديون معدومة

   0398633983123    35936643108   
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 أخرىمصاريف تشغيلية  -13

  مما يلي:يتخمون ه ا البند 
  كانون األول  31للسنة املنتهية يف     
    0202     9021  
  لوسو     لوسو     

  4035373766    6638943915  تسويقو  مصاريف إعالانت
  6235243706    4134163920  حخمومية مصاريف

  133623222    131023222  ضرائ  ورسور
  1936563871    0834233495  إجيارات

  3536553221    6339313996  ضيافةو  سفر
  6935713166    11137493816  أتعاب مهنية

  9035733148    13537503883  حاتصالإو  صيانة
  536173852    1238343070  شحن مصاريف

  3239253134    4031403213  مصاريف كهرابء ومياه
  0832953372    5139433271  حمروقاتمصاريف 

  1336633535    1837583880  مصاريف تنقالت
  3132483091    4535293434  اتصاالتو  هاتف مصاريف

  6233153424    9032673473  أتمني
  3432843752    5636233722  تنظيفو  حراسة

  1836603467    5439263919  مطبوعاتو  قرطاسية
  1133163555    0730263376  لوازر احلواس 

  139623710    035303421  هبات ومساعدات
  0635313182    3436813965  أخرى مصاريف

   88634563513    58432593906  
 
 املخفضةو  يةساسالسهم األ حصة -03

  كانون األول  31للسنة املنتهية يف     مما يلي:يتخمون ه ا البند  
    0202     9021  
 لوسو     لوسو     

   40437593856    48384239163523  السنة ربح صايف

   5035223222    5035223222  سهماملتوسط املرجح لعدد األ

   8329     932332   املخفضةو  يةساسحصة السهم األ
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 كما يلي:  سهممت احتساب املتوسط املرجح لعدد األ
   0202  
 إعدادمتوسط          

  مرجح ابلفرتة أسهم   الفرتة/يور   سهمعدد األ  
   5035223222  653   5035223222 0202كانون األول   31املخمتت  هبا كما يف  أسهم

  5035223222  365     0202كانون األول   31كما يف   سهماملتوسط املرجح لعدد األ
 

   0219  
 إعدادمتوسط          

  مرجح ابلفرتة أسهم   الفرتة/يور   سهمعدد األ  
   5035223222  365   5035223222 0219كانون األول   31املخمتت  هبا كما يف  أسهم

  5035223222  365     0219كانون األول   31كما يف   سهماملتوسط املرجح لعدد األ
 

 ما يوازي النقدو  النقد -33

  كانون األول  31للسنة املنتهية يف     يتألف ه ا البند مما يلي:
   0202     9021  
 لوسو     لوسو   

 تستحق خالل ثالثة أشهرلدى مصرف سورية املركزي  أرصدةو  نقد
   04344034133798    77323134813162   )عدا اىحتياطي اىلزامي على الودائع( 
   30351739943952    73352535213237  تستحق خالل ثالثة أشهرلدى مصارف  أرصدة
 (  03324339913024) (  33361030553988 ) تستحق خالل ثالثة أشهرودائع مصارف  ينـزل

  116390437063029    33391634173544   

 مبلغ االحتياطي اىلزامي على الودائع ألنه ال يستخدر يف نشاطات املصرف التشغيلية كونه مقيد السح و إدراجمل يتم 
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 فروقات أسعار الصرف -43

الصادر عن مصرف سوراي املركزي، مت فصل فروقات سعر الصرف املتعلقة برتمجة بنود  0217متوز  04/ص بتاري  16/6054بناًء على القرار رقم 
واىفصا   ةالتدفقات ابلعمالت األجنبية إىل اللرية السورية، حيث مت عزل آثر فروق سعر الصرف من كافة األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلي

  ما يلي:عنها ك
  كانون األول  31للسنة املنتهية يف       

   0202     9021   
 لوسو     لوسو   

 (  932663366 )   3394036793456  احتياطي نقدي إلزامي
 (  09833483219)   07383036483822  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة

  -     07386834723084  موجودات مالية ابلخملفة املطفأة
 (  131833181)   71338603568  موجودات أخرى

   -     5345433093966  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
   33230133406  (  05309039083798 ) ودائع مصارف
   14431273845  (  70343133023598 ) ودائع الزابئن 
   331563200  (  4324433103239 ) أتمينات نقدية

    0593146  (  1232743133 ) خصصات متنوعة
 (   1543151 ) (  03534263438 ) مطلوابت أخرى

 ( 36302032523930  )  16839843700   
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 ذات العالقةعمليات األطراف  -53

 يتخمون ه ا البند مما يلي:
 :تعامالت مع أطراف ذات عالقة

  اجملمو      اجلهة ذات العالقة   
   كانون األول  31كما يف    كانون األول  31كما يف      أعضاء جملس اىدارة          مسامهون ميتلخمون أكثر   
   0219     0202     وكبار املوظفني     الشركات احلليفة     من األسهم %5من    
   لوسو     لوسو     لوسو     لوسو     لوسو   

 بنود داخل بيان الوضع املايل:
 احلساابت املدينة 

   9333133473616    17320134893563    -     1334703034    17322832173309  أرصدة لدى املصارف  
   7368037813541    00303036043141    -     -     00303036043141  ودائع ألجل املصارف 
   1534123381    337253439    -     -     337253439  فوائد مستحقة غري مقبوضة 
  39304433463929    1334703034     -    39305738193143    17320935393538  
 (  00831823818) ( 0363738623653)   -     -   ( 0363738623653) خصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

   36362634863056    1334703034     -    36361939583492    16382133583702   
 احلساابت الدائنة 

   9035043450    05434333777    05434333777    -     -   ودائع الزابئن 
    0553228     1343293     1343293    -     -   فوائد مستحقة وغري مدفوعة 

    -     -    05435673872    05435673872    9037793462   
 بنود بيان الدخل -ب

  اجملمو      اجلهة ذات العالقة   
   كانون األول  31كما يف    كانون األول  31كما يف      أعضاء جملس اىدارة          مسامهون ميتلخمون أكثر   
   0219     0202     وكبار املوظفني     الشركات احلليفة     من األسهم %5من    
   لوسو     لوسو     لوسو     لوسو     لوسو   

   01234533125    15532933864    -     -     15532933864  فوائد دائنة  
 (  334473421) ( 632353311) ( 632353311)   -     -   فوائد مدينة 
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ضمن النشاطات االعتيادية املسموحة للمصرف وابستخدار والشركات احلليفة من األسهم  %5من  مسامهون ميتلخمون أكثرقار املصرف بتعامالت مع 

 أسعار العمالت والفوائد التجاريةو

 )دوالر أمريكي(و %2)دوالر أمريكي( أما أدل معدل فبلغ  %234 األطراف ذات العالقةبلغ أعلى معدل فائدة على الودائع لدى 

 العليا هي كالتايل: التنفي يةإن منافع اىدارة 
  كانون األول  31املنتهية يف للسنة    
   0202     9021  
  لرية سورية     لرية سورية   

   7733063721    9584908104  روات  ومخمافآت 

  ال يوجد قروض ممنوحة ألعضاء جملس اىدارة واليتقاضى أعضاء جملس اىدارة أي تعويضاتو
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 املطلوابت املالية:و  القيمة العادلة للموجودات  -63

 املطلوابت املالية اليت ال تظهر ابلقيمة العادلة ابلبياانت املالية:و  يبني اجلدول التايل القيمة العادلة للموجودات :أوالً 
  0219كانون األول   31كما يف    0202كانون األول   31كما يف    
 )اخلسائر( / األراب          ( / األراب اخلسائر)         
  غري املعرتف هبا   )معّدلة( القيمة العادلة   )معّدلة( القيمة الدفرتية   غري املعرتف هبا    القيمة العادلة   القيمة الدفرتية   

  لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو  املوجودات املالية:

  -   32317439293642  32317439293642  -   92332033613497  92332033613497 لدى مصرف سورية املركزي أرصدةنقد و  
  -   30308834953406  30308834953406  -   72386731793077  72386731793077 لدى مصارف أرصدة 
  -   0335439323054  0335439323054  -   -   -  ات لدى مصارفإيداع 
 ( 56331053266)  39317537193072  39373838443336 ( 6343831943020)  44356630613544  51322434553746 املباشرةئتمانية التسهيالت االصايف  
  -   14371130433045  14371130433045  -   06393433943553  06393433943553 ابلخملفة املطفأةموجودات مالية  
  -   1342736643651  1342736643651  -   1386433463146  1386433463146 أخرىموجودات  
  -   3328939483923  3328939483923  -   8354430783869  8354430783869 مصرف سورية املركزي وديعة جممدة لدى 
  -   09354339913024  09354339913024  -   40361030553989  40361030553989 ودائع مصارف 
 ( 1531753258)  77387731353454  77386139623396 ( 635263294)  143367739663138  143367134623244 ودائع الزابئن 
  -   0375934193363  0375934193363  -   5319435233249  5319435233249 مينات نقديةأت 
  -   1397731123953  1397731123953  -   3329038343303  3329038343303 أخرىمطلوابت  
 ( 57833223104)       ( 6344437223096)       مو  اجمل

للودائع ابللرية الســــورية  %7305حســــم بلغ معدل  أســــاسعلى  ابلنســــبة للبنود ذات اســــتحقاق أكثر من ســــنة، مت احتســــاب القيمة العادلة على أهنا تســــاوي صــــايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة
 %8307( ومعدل حســـــم بلغ 0219للتســـــهيالت االئتمانية ابللرية الســـــورية لعار  %13328وللودائع  %731مقابل ) 0202كانون األول   31يف  الســـــورية كماللتســـــهيالت االئتمانية ابللرية  %13337و

 من سنة، مت اعتبار القيمة العادلة مساوية للقيمةأقل  استحقاقالبنود ذات إما  و(0219كانون األول   31كما يف   %735مقابل ) 0202كانون األول   31األمريخمي كما يف  للتسهيالت االئتمانية ابلدوالر
 الدفرتيةو
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 املخاطرإدارة  -73

املخاطر، دارة يواجه مصرف فرنَسـبنك سورية من خالل ممارسة نشاطه املصريف، عدداً من املخاطر اليت يقور بتحديدها وقياسها ومتابعتها ضمن إطار ى
 ينسجم ومتطلبات مصرف سورية املركزي وأفضل املعايري واملمارسات املصرفية يف ه ا اخلصوصو

املخاطر التعرف على املخاطر وقياسها ومتابعتها ومراقبتها بشخمل مستمرو فه ه املخاطر قد يخمون هلا أتثرياً سلبياً على أداء املصرف إدارة تشمل عملية 
اجهة وتوزيع رأس املال بشخمل فّعال يضمن كفاية ه ه األموال ملو إدارة املخاطر كيفية إدارة ر معاجلتهاو كما تشمل واستمراريته يف حال استمرارها وعد

 واملخاطر اليت يتعّرض هلا املصرف
 :املخاطرإدارة  إسرتاتيجية
 احملددة املستوايت ضمن هائبقا نم والتأكد ومتابعتها ومراقبتها وقياسها اليت يتعرض هلا املصرف املخاطر وفهم بتحديد املخاطرإدارة  إسرتاتيجية تتلخص
 واملال رأس لىع والعائد املخاطر بني األمثل التوازنإىل  للوصول املخاطر لتقليص الالزمة اتجراءاى واختاذ واملقبولة

 لتطور حثيثة مواكبةو  صرف،امل هلا يتعرض اليت املخاطر ملواجهة األموال ه ه كفاية يضمن فعال بشخمل املال راس وتوزيعإدارة تتضمن اىسرتاتيجية أيضاً و 
 ووتعديلها بتهاومراق ومراجعتها ضمنهاأو  هبا التعامل املسمو  احلدود حتديدإىل  ةضافابى ،وتركزاهتا واملالية التجارية ومنتجاته املصرف أعمال

إدارة  يف املصرفية املمارساتو  املعايري وأفضل ابزل جلنة وتوصيات املركزي سورية ومصرف والتسليف النقد جملس متطلبات مع اىسرتاتيجية ه ه وتنسجم
 .املصرفية املخاطر

ئتمانية االستثمارية لتحقيق التوازن األمثل ما بني العائد على االستثمار لصاحل املصرف وعامل املخاطر املخاطر من خالل السياسات االإدارة كما تسعى 
 وخالل ه ه املمارساتاليت يتعرض هلا املصرف من 

 :املخاطردارة إب العليادارة واىدارة اى جملس مسؤوليات
 املخاطرإدارة يف دارة مسؤولية جملس اى 

 :يلي ما عاتقه على يقع حيثواملصرف خاطرإدارة  عن املصاحل وأصحاب املسامهني أمار األول املسؤولدارة اى جملس يعترب
 واملصرف يف املخاطرإدارة  مديرإىل  ةضافابى ،املخاطردارة ى مستقلة وحدة تشخميل 
 واملصرف يف العاملة املستوايت كافة على وذلك أشخماهلا بخمافة املخاطرإدارة  ثقافة وتعزيز فهم 
 والتنفي يني غريدارة اى جملس أعضاء من أعضائها معظم يخمون املخاطرإدارة  جلنة تشخميل على العمل 
 وهبا القبولأو  حتملها للمصرف ميخمن اليت املخاطر مستوايت حتديد 
 واملخاطرإدارة  عمل اتإجراء دليل على املصادقة 
 واملخاطرإدارة  جلنة قبل من املعدة أنواعها بخمافة املصرف خاطردارة ى العامة السياسة على دورايً  املصادقة 
 للمصرف العليادارة اى مسؤوليات على التأكيد: 

  التخمنولوجية األنظمةو  الخمفء الخمادر،اتجراءاىو  السياسات ،العمليات،التنظيمي اهليخمل فيها جا وكافية مالئمة يةأساس بنيةأتسيس وإجياد 
 واعليه املصادق املخاطر وسياسات وحدود ينسجم جا املخاطر(وضبط متابعة، قياس، وحصر حتديد)وابستمرار تخمفل اليت

  التعرضات عندارة ىا جملسإىل  مباشرةتقارير  تقدمي على العمل مهامها أحد يخمون واليت املخاطردارة ى مستقلة حتتية بنيةأتسيس وإجياد 
 واملوضوعة احلدود على والتجاوزات

 بصالحيات تعلقي فيمااألداء  تقييم هبدف وذلك للمخاطر التعرضات حول املخاطرإدارة و  العليادارة اى قبل من تعد دورية تقارير استالر 
 وعليها املوافق املخاطر

 دارة اى جملس لىع ،ذلك على عالوة ومستقلة تدقيقأو  مراجعة على ابالعتماد وذلك املخاطرإدارة و  العليادارة اى فعالية ملدى الدورية املتابعة 

 املالحظات على بناءً  وذلك املخاطرإدارة  نظار فعالية وزايدة بتحسني والخمفيلة املناسبة التصحيحية اتجراءاى كافة ومتابعة اختاذ على العمل 
 وملهامهم ممارستهم نتيجةب احلخمومة مفوضية مراقيب وتقارير ،الداخلي التدقيق وتقارير املصرف يف املخاطرإدارة  تقارير يف الواردة والتوصيات
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  املخاطر إدارةمسؤولية جلنة 

 دائرةمدير إىل  ةضافىاب ،املخاطر املصرفيةإدارة من ذوي اخلربة يف دارة جملس اى أعضاءغري تنفي يني من  أعضاءخاطر تضم دارة مت تشخميل جلنة ى
 املخاطروإدارة 

إىل  ةضافىاب املخاطر املرتبطة ابلنشاط القائم للمصرف،إدارة املخاطر يف املصرف لرسم وحتديد سياسات إدارة مع دائرة  صلاتعمل اللجنة بشخمل متو 
 منتج مصريف جديدوأو  تلك املتعلقة أبي نشاط
 املخاطروإدارة العليا ابملعاجلة الفورية ألي جتاوزات يتم التقرير عنها من قبل دارة تتأكد اللجنة من قيار اى

 املخاطرإدارة  يف العليادارة اى مسؤولية: 
 ىعل العملإىل  ةضافابى ةمستمر  بشخمل املصرف هلا يتعرض اليت املخاطر كافة ومتابعةدارة ى الالزمة البىن كافة إجياد على املصرف يفدارة اى تعمل
، الصالحياتو  املهار فصل يضمن جا، واضح بشخمل والصالحيات املسؤوليات حتديد على تساعد تنظيمية وخططات، اتإجراء، سياسات وضع
 صلاالتو  نواتق حتديد خالل من اثنية جهة من الداخلي الضبط نظار ويفعل ،جهة من األقسار ختلف بني املصاحل يف تعارضأي  لتجن  وذلك

 املخاطر اتيجيةإسرت  تنفي  علىكما تعمل   املصرف هلا يتعرض قد اليت املخاطر أنوا  كافة مواجهة يف مباشر بشخمل يساهم ال ي مراأل، اىداري
 واحملددة املخاطر سقوف مع يتفق جا ،اىدارة جملس قبل من املعتمدة

 املخاطر قياسأنظمة تقارير و 
إدارة جلنة إىل  لرقابيةتقاريرها ا عداداملخاطر بشخمل مباشرو كما تقور إبإدارة املخاطر أبداء مهامها ابستقاللية، وهي خبعة أبعماهلا للجنة إدارة تقور دائرة 

 والتنفي يةدارة وإىل اىدارة املخاطرة املنبثقة عن جملس اى
 نة املصرف ورحبيتهويف احملافظة على متا ساساملخاطر بشخمل فعال تعترب األإدارة ن ة" حتتوي عدد من املخاطر وهل ا فإأنشطة مصرف "فرنسبنك سوريإن 

والرقابة املستمرة على املخاطر املالية وغري املالية اليت من املمخمن أن تؤثر بشخمل سليب على أداء دارة املخاطر تشمل التعرف، القياس، اىإدارة إن عملية 
 فعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعوائد مقابل املخاطرو ضمان توزيع إىل  ةإضافاملصرف ومسعته، 

 تندرج خاطر املصرف حتت األنوا  الرئيسية التالية:
 خاطر االئتمان -

 خاطر السوق -

 خاطر السيولة -

 املخاطر التشغيلية -

 خاطر االلتزار -

املخاطر لدى املصرف تسري وفق مبادئ رئيسية وحاكمية خاطر تنسجم مع حجم نشاطاته وتعقيد عملياته وتعليمات السلطات الرقابية وأفضل إدارة إن 
مدة ياسات املخاطر املعتاملخاطر وسإدارة يف دارة ي بتوجيهات واسرتاتيجيات جملس اىأساساملمارسات الدولية هب ا اخلصوصو تتمثل تلك املبادئ بشخمل 

 املخاطرو إدارة استقاللية دائرة إىل  ةإضافمن قبله 
املخاطر لدى املصرف للتطوير املستمر لتواك  كافة املستجدات والنمو يف اعمال املصرف والتوسع يف خدماته، كما أن فلسفة إدارة ختضع سياسات 

ن قبل ووجود دليل واضح للصالحيات موضو  م موراالشرافية على احلخمم على األدارة املخاطر لدى املصرف مبنية على املعرفة واخلربة وقدرة اىإدارة 
 دارةوجملس اى
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دوث خسائر، وعادة حإىل  عجز الطرف اآلخر عن الوفاء ابلتزاماته جتاه املصرف مما يؤديأو  : تنشأ املخاطر االئتمانية عن ختلفاملخاطر االئتمانية -أ
يتم تقييم خاطر االئتمان للعمالء دورايً بناًء  .االئتمانية وهي خاطر تعثر الطرف املقابل، خاطر التسوية، وخاطر البلديتم متييز ثالث أنوا  حتت املخاطر 

 و0219شباط  14/ رون خري  4على معايري مالية وغري مالية ومؤشرات تصنيف الديون الواردة يف القرار 
 فعال هي: خاطر االئتمان بشخملدارة ية ىساسإن العوامل األ

 املخاطر االئتمانيةدارة إجياد بيئة مناسبة ى -

 العمل ضمن إطار واضح وسليم للموافقات والصالحياتو -

 وللقياس والرقابة أدواتإئتمان مالئمة، وتوفري آليات و إدارة احملافظة على  -

 واالئتمانيةاملخاطر إدارة ات إجراءالتأكد من وجود ضوابط كافية على  -

ؤسسة( وجممو  التسهيالت مأو  يقور املصرف بوضع سياسة ائتمانية واضحة تتضمن سقوف ملبالغ التسهيالت االئتمانية املمنوحه )فردولتحقيق ما ذكر 
إىل  ةضافإلخمل قطا  وكل منطقة جغرافيةو يعمل املصرف على مراقبة خاطر االئتمان ويعمل ابستمرار على تقييم الوضع االئتماين للعمالء،  االئتمانية

 .صول املصرف على ضماانت مناسبة من العمالءح

اطر خحيرص املصرف على جودة عملية التسليف والتعامل مع العمالء املتميزين من خالل العمل على ختفيض احتماالت التعثر هبدف السيطرة على امل
ات رقابية راءإجة العميل على السدادو كما يتم اعتماد الدراسات االئتمانية املعمقة وحتديد نقاط القوة والضعف ومدى قدر  جراءوذلك إب ،االئتمانية

ثلى ملومتابعة مستمرة للتسهيالت املمنوحة جا يخمفل مصلحة املصرفو كما حيرص املصرف على أن تخمون نسبة )املخاطر على العائد( هي ضمن النس  ا
 وخاطر االئتمان والسوق والسيولة والتشغيلإدارة ات إجراءو على سياسات دارة املخاطر املنبثقة عن جملس اىإدارة للمصرفو ه ا وصادقت جلنة 

 :توصيات سياسة املنح
، يتّم تنفي  عمليات االستعالمات أخرىومن انحية  .know your customerيلتزر املسؤولون عن منح االئتمان بتطبيق مبدأ "اعرف عميلك" 

 القيار ب لك، مع مراعاة كافة القوانني واألنظمة ذات العالقة يف سورية، مع اتبا  أفضل املمارسات أصوالً االئتمانية من قبل األطراف املرخص هلا قانوانً و 
 املصرفية يف ه ا اجملالو 

التجزئة وقروض  قروضإىل  ةضافكما يتم متابعة القروض والتسهيالت املمنوحة يف قطا  الشركات وقطا  الشركات املتوسطة والصغرية احلجم، ابى
 وت والقروض السخمنيةالسيارا

 :توصيات سياسة التصنيف االئتماين ومتابعة القروض املتعثرة
كما يتم   و0219 شباط 14/رون( الصادر عن جملس النقد والتسليف بتاري  4يتم التأكد من االلتزار بتطبيق مبادئ التصنيف االئتماين وفق القرار )

ات جراءف جباشرة اىضرورة قيار املصر إىل  بعني االعتبار األخ تسوايت مع العمالء، مع إىل  والثالثةضمن املرحلة الثانية التأكيد على متابعة الديون 
 واملصنفة ضمن املرحلة الثالثة القضائية والتنفي  على كافة الضماانت املتخ ة لقاء الديون غري املنتجة

 حلد األدلواإىل  ض من املخاطر احملتملةيتخفالحقوق املصرف و  املصرف بشخمل دائم على القيار بتنفي  التوصيات لضمانإدارة كما تعمل 
 توصيات حول تركز املخاطر االئتمانية:

يع يف و يعمل املصرف على احلد من الرتكيز يف زابئن التسليف من حيث حجم التسهيالت جا يتوافق مع أفضل املمارسات الدوليةو كما يعمل على التن
 النشاط االقتصادي والضماانت املقدمة جا يتوافق مع الظروف الراهنةواحملفظة االئتمانية من حيث 

صادية واملالية بتقييمها على جمموعة من املؤشرات االقتدارة دورايً بتقييم مدى قدرة املصرف على االستمرار يف العمل حيث اعتمدت اىدارة ه ا وتقور اى
ى لتحسني ر هبا اجلمهورية العربية السورية، فإن املصرف ميتلك املوارد الخمافية لالستمرار ابلعمل، ويسعوالتشغيليةو وابلرغم من حالة عدر االستقرار اليت مت

  ويف سورية وللقطاعات االقتصادية مصلحة للمصرفاألداء املصريف ملا فيه من 
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 املخاطر االئتمانية ما يلي:إدارة ات إجراءتشمل 
 والسقوف: االئتمانيةحتديد الرتكزات  و1

جمموعة مرتابطة من العمالء وذلك حس  نس  الرتكزات أو  السياسة االئتمانية نس  حمددة وواضحة للحد االقصى املمخمن منحه ألي عميلتتضمن 
 نملنتج املصريف، كما أهيل وطبيعة اونو  التس ،املناطق اجلغرافيةأو  وضع سقوف للقطاعات االقتصاديةإىل  ةضافالتسليف ابىو  املقرة من جملس النقد

 داريول كل مستوى إحلجم االئتمان املمخمن منحه من قب هناك سقوفاً 
 و التصنيف االئتماين للعمالء: و0

جوج  منهجية احتساب للمخصصات تقور على مناذج اخلسائر ( IFRS 9) 9املعيار الدويل للتقارير املالية رقم إّن فرنَسـبنك سورية ملتزر بتطبيق 
ة عن الشركات، واملؤسسات املتوسطة والصغرية احلجم، والتجزئة، ابىضافة على املخاطر السيادية وخاطر املصارف املقدرة للمخاطر االئتمانية الناجت

 وخاطر األدوات املالية، وذلك بدالً عن منهجية االحتساب اليت كانت تقور على اخلسائر احملققة للمحفظة االئتمانيةو
 /رون، وهي تشمل البنود التالية:4امللحقة ابلقرار رقم  "9الدويل رقم  املالية عيار التقاريرمتوافقة مع تعليمات م املوضوعة اىجراءات إنّ 

 وSovereignالتعرضات االئتمانية جتاه احلخمومات وبنوكها املركزية  -1
 و3التعرضات االئتمانية جتاه البنوك واملؤسسات املالية اخلاضعة ملتطلبات رأس املال التنظيمي وفق ابزل  -0
(، 3زل اب التعرضات االئتمانية جتاه الشركات )جا يف ذلك التعرضات االئتمانية للشركات املالية اليت ال ختضع ملتطلبات رأس املال التنظيمي وفق -3

 اليت تقسم احملفظة إىل مخس حمافظ فرعية تتمثل يف:  
  متويل املشاريع(Project Finance)و 
  متويل األصول(Object Finance)و 
  البضائع واملخزون واملدينني متويل(Finance Commodities)و 
  متويل العقارات املنتجة للدخل(Income Producing Real Estate)و 
 متويل العقارات التجارية ذات التغري العايل يف األسعار(High-Volatility Commercial Real Estate)و 

 و(Small and Medium Entities)ة واملتوسطة التعرضات االئتمانية اجتاه الشركات واملشاريع الصغري   -4
 هي: ، وتقسم ه ه احملفظة اىل ثالث حمافظ فرعية(Retail Exposure)تعرضات التجزئة  -5

  القروض السخمنية(Residential Mortgage Loans)و 
  تسهيالت التجزئة املتجددة(Revolving Retail Exposures)و 
 حمفظة متويالت التجزئة األخرىو 

، وإصدار التوصيات 9 تتمّثل مسؤولية دائرة إدارة املخاطر ابختاذ اىجراءات الالزمة لربط السياسات اخلاصة إبدارة خاطر االئتمان مع متطلبات املعيار رقم
ألخرى املسؤولة عن املالية والدوائر االالزمة لضمان سري وفعالية املنهجيات واألنظمة املستخدمة ومتابعة تطويرها، وأتمني االتصال الالزر مع دائرة اىدارة 

الية يف الوقت األنشطة التشغيلية، وذلك لضمان احلصول على مدخالت عملية لتقييم اخلسائر االئتمانية املتوقعة بشخمل مالئم، وىبالغ دائرة اىدارة امل
 املناس  وابلدقة املطلوبةو 

يق املعيار ملدى التزار اىدارة التنفي ية وسائر الدوائر املعنية ابلسياسات واىجراءات املتعلقة بتطبتقور دائرة التدقيق الداخلي إبجراء تقييم دوري مستقل 
توقعة مل، وخاصة اىجراءات املتعلقة بتصنيف املوجودات املالية وتبويبها وااللتزار بنماذج االعمال املعتمدة، ومنهجية حساب خسائر االئتمان ا9رقم 

الية خلسارة يف حال التعثر، ابىضافة اىل أنظمة الضبط الداخلي املتعلقة آبلية احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة، وإىل اختبار فعوالتعرض عند التعثر وا
 اوهب نظار التصنيف االئتماين الداخلي وأنظمة تقييم وقياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة وصالحية النماذج واألنظمة املستخدمة وتقيد املصرف
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 جهة: 9يلتزر جملس إدارة املصرف هبيخمل حوكمة يتالءر مع تطبيق متطلبات املعيار رقم 
ائر االئتمانية سالتأكد من قيار اىدارة التنفي ية ابختاذ كافة اىجراءات املطلوبة لتعزيز وتطوير البىن التحتية الالزمة لتلبية متطلبات احتساب اخل -1

اذج داخلية أو شراء أنظمة من موردين خارجيني ألغراض تفعيل نظار التصنيف االئتماين الداخلي واحتساب من املتوقعة، جا يف ذلك بناء وتطوير
 معامالت اخلسائر االئتمانية املتوقعة وفق املنهجيات اليت يعتمدها املصرف يف ه ا اخلصوصو

خري عن مالئمة وحصافة ممارسات إدارة خاطر االئتمان املصادقة على كافة السياسات واىجراءات اهلامة ذات الصلة، وأن يخمون املسؤول األ -0
يف املصرف ومتانة وفعالّية بيئة الضبط الداخلي ذات العالقة لديه وجا يضمن كفاية املؤوانت اخلاصة واحتساهبا جا يتسق مع السياسات 

 و9واىجراءات الداخلية املعتمدة ومتطلبات ه ه التعليمات واملعيار رقم 
ار الوظائف املستقلة بخمل تدقيق وتقييم وخربة للتأكد من صالحية وفعالية األنظمة والنماذج املستخدمة، ومدى االلتزار ابلسياسات التأكد من قي -3

 واىجراءات املعتمدةو
املنبثقة عنه يف  رممارسة دوره االشرايف واالطال  على كافة اجملرايت عن كث  وتقييم النتائج واملخرجات من خالل تفعيل دور جلنة إدارة املخاط -4

ه ا اخلصوص، وك لك من خالل جلنة التدقيق اليت متارس دورها يف معاجلة خرجات عمليات التدقيق الداخلي واخلارجي وأن تخمون مسؤولة 
 و9عن التحقق من كفاية املؤوانت اخلاصة وفقاً ملتطلبات ه ه التعليمات واملعيار رقم 

ق وجلنة االلتزار ومخمافحة غسل األموال ومتويل اىرهاب املنبثقني عن جملس إدارة املصرف ابلتأكد من حسن تطبيق إدارة املخاطر وجلنة التدقي وتقور جلنة
، كّل حبس  اختصاصه وحبس  املهار الرقابية للدوائر التابعة لتلك اللجان، وذلك ابىضافة اىل مهامهم ابطال  جملس اىدارة على كافة 9املعيار رقم 

 ته يف ممارسة دوره االشرايفواملعطيات ملساعد
)األسوأ( وفق مالئتهم  12)األفضل( إىل  1كما يقور املصرف بتصنيف العمالء داخلياً ابعتماد نظار تصنيف ائتماين داخلي مخمّون من عدة درجات من 

 الل دائرة إدارة املخاطرو االئتمانية والتزامهم ابلسداد عرب استخدار معايري مالية وغري مالية حبيث يتّم مراجعته وتقييمه من خ
 درجات حتوطيةو 7إىل  5درجات استثمارية، ومن  4إىل  2تعترب الدرجات من 

 ىل إىل و إّن اخنفاض التقييم الداخلي ثالث درجات )مثاًل، من الدرجة األوىل إىل الدرجة الرابعة(، يوج  ختفيض التصنيف الرقاي من املرحلة األ
 إىل الثالثةو الثانية أو من املرحلة الثانية

  الدرجات التحوطية( واخنفض درجة واحدة، يتّم ختفيض تصنيفه الرقاي من  7إىل الدرجة  5يف حال كان التقييم الداخلي للعميل من الدرجة(
 املرحلة األوىل إىل الثانية أو من املرحلة الثانية إىل الثالثةو

  يؤدي اىل ختفيض التصنيف الرقاي للعميل من املرحلة 5اىل  4حتوطية، أي من إّن اخنفاض التقييم الداخلي من درجة استثمارية اىل درجة ،
 األوىل اىل الثانية أو من املرحلة الثانية اىل الثالثةو 

  ُيصّنف يف املرحلة الثالثة )ديون متعثرة(و 12أو  9أو  8يف حال كان التقييم الداخلي للعميل ، 
 :تعريف حالة التعثّر

ري يفيها العميل عاجزاً عن الوفاء ابلتزاماته جتاه املصرف، إما نتيجة تدهور أعماله أو لعدر رغبته يف السدادو وبناًء عليه ووفقاً للمعا هي احلالة اليت يخمون
 :الدولية ذات الصلة، ميخمن توصيف حالة التعثّر وفقاً ىحدى احلاالت التالية

 .دون اختاذ أية إجراءات حبقهعدر قدرة أو رغبة العميل يف سداد التزاماته جتاه املصرف  (1
 .إعالن العميل إفالسه أو وضعه حتت التصفية (0
 :يور وأكثر على واحدة مما يلي 92مضي  (3

 .استحقاق الدين أو أحد أقساطه أو فوائده 133
 .انخمشاف احلساابت اجلارية حتت الطل  033
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 .انقضاء خري  جتديد التسهيالت االئتمانية املتجددة 333
 .املطالبات النامجة عن احلساابت خارج امليزانية نيابة عن العمالء، دون أن يتم سدادهادفع  433
 .مجود احلساب اجلاري املدين 533
 . منه أو أكثر %12جتاوز السقف املمنو  للحساب اجلاري املدين بنسبة  633

 .اجلدولة األصوليةعدر التزار العميل بشروط إعادة اهليخملة مرتني متتاليتني، أو بشروط إعادة  (4
تجاوز ت عدر التزار العميل بشروط التعرضات اليت مت حتسني تصنيفها االئتماين وإخراجها من املرحلة الثالثة وذلك يف حالة املستحقات اليت مل (5

 يورو 182مدة التأخر عن سدادها 
 ل التايل:وابلتايل، جي  أن يتطابق التقييم الداخلي والتصنيف االئتماين الرقاي حبس  اجلدو 

 املرحلة
التقييم الداخلي احملّدث للعميل 

(override) 
 تصنيف

 مصرف سورية املركزي

 منتج
 األوىل: خاطر ائتمانية منخفضة

 7و 6و 5و 4و 3و 0و 1
1 

 0 الثانية: خاطر ائتمانية غري منخفضة
 3 12و 9و 8 الثالثة: متعثرة غري منتج

 
 واالفصا  عنها للجهات الرقابية، بناًء على املعادلة التالية:ويتّم تخموين املخصصات الالزمة 

ECL = EAD* LGD * PD*DF 
 ECL Expected Credit Lossاخلسائر االئتمانية املتوقّعة:  -
 EAD Exposure At Defaultالتعّرض عند السداد:  -
 LGD Loss Given Defaultاخلسارة عند التعثّر:  -
 PD Probability of Defaultإحتمالية التعثّر:  -
 DF Discount Factorعامل اخلصم:  -

 
 أسالي  ختفيف املخاطر:  و3

 ختفيف املخاطر منها: أجلاملخاطر يف املصرف على العديد من األسالي  من إدارة تعتمد عملية 
 ستمرةومالضماانت وحس  قابليتها للتسييل ونسبة تغطيتها لالئتمان املمنو  واليت يتم مراقبتها وتقييمها بصورة  -
 تبا  نظار اللجان يف منح االئتمان وتعتمد على حجم حمفظة العميل واالستحقاق ودرجة خاطرة العميلوإ -

ثمارات على حيث تتضمن خطة املصرف السنوية التوزيع املستهدف لالئتمان واالست ،ي يف ختفيف خاطر االئتمانأساس إن التنويع يف احملفظة هو مبدأ
 تلفة مع الرتكيز على القطاعات الواعدة، كما يوجد لدى املصرف نظار لتصنيف خاطر القطاعات االقتصاديةوخ أسواقعدة قطاعات و 

 :املقبولة الضماانت
 وحمددة ومعايري أسس فقو  تقيمها إعادةو  وتقسيمها قبوهلا يتم واليت االئتمان، خاطر لتخفيف املقبولة الضماانت أنوا  على املخاطرإدارة  جلنة صادقت

  ووغريها والروات  والسيارات املصرفية الخمفاالتو  النقدية والضماانت والسخمن واملباين العقارات رهون:الضماانت أنوا  وأبرز
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 :املخاطر لقياس املتبعة الطرق
 :املخاطر أنوا  من نو  كل حبس  التالية الطرق من كل على املخاطر ملواجهة اخلاصة األموال احتساب عند املخاطرإدارة  دائرة تعتمد
 واالئتمان خاطر ملواجهة اخلاصة األموال الحتساب :املبسطة املعيارية الطريقة
  والسوق خاطر ملواجهة اخلاصة األموال الحتساب :املعياري املنهج
 و التشغيل خاطر ملواجهة اخلاصة األموال الحتساب :يساساأل املؤشر أسلوب

 ومتابعته:دراسة االئتمان والرقابة عليه 
ن دراسة االئتمان واحملافظة على حيادية وتخمامل عملية اختاذ القرارات والتأكد من أ أسلوبات الالزمه لتحديد جراءيقور املصرف بتطوير السياسات واى

ة تتضمن وضع صالحيات االئتماني طار العار للسياسةإن اىخاطر االئتمان يتم تقييمها بدقة واملوافقة عليها بشخمل صحيح ومتابعة مراقبتها ابستمرارو 
 حتديد درجة املخاطرو  أسلوبللموافقة االئتمانية، توضح حدود االئتمان و 

خاطر االئتمان وظيفة منفصلة لضمان التنفي  املناس  للعمليات االئتمانية والرقابة الفعالة على مدد االستحقاق للتسهيالت وانتهاء إدارة تتوىل عملية 
 قييم الضماانتوصالحيات احلدود وت

 :املخاطر السوقية -ب

ار ابلسقوف احملددة ز إن مراقبة مجيع أنوا  املخاطر السوقية تتم بشخمل دوري عن طريق املراقبة املستمرة للتقارير الداخلية واخلارجية ويتم التأكد من االلت
 ووفق قرارات جملس النقد والتسليف والسقوف الداخلية املعتمدة من قبل جملس اىدارة

أو املطلوابت، وذلك  ولصخاطر السوق كيفية التعامل مع مجيع أنوا  املخاطر السوقية اليت قد تنجم عن عمليات املصرف، سواء يف األإدارة حتدد عملية 
ور التأكد من توفر سيولة وفق النس  املقبولة من كافة العمالت ويف كل األوقات، حيث يقإىل  ةضافالصرفو ه ا ابى أسعارالفوائد أو  أسعارعند تغري 

خاطر السيولة  ةاملصرف بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر الضماانت املمخمن استعماهلا عند احلاجةو كما متت املصادقة على خطة الطوارئ ملواجه
طلوابت يف اختاذ املوجودات واملإدارة املصرف وجلنة إدارة طار العار للسياسة اليت تعتمدها دارة لتخمون اىمن جملس اى املخاطر املنبثقةإدارة من قبل جلنة 

 طارئ على سيولة املصرفوأي  القرارات ملواجهة

 :خففات خاطر السوق
ال جي  أن تتخطى  وفقاً لفرضيات متعلقة بتغريات السوق واليتيستخدر املصرف نظاماً داخلياً لتقدير خاطر السوق واحلدود القصوى للخسائر املتوقعة، 

 ووأفضل املمارسات العاملية احلدود املوضوعة من قبل اجلهات الرقابية
اطر السوق اليت من فه ه تُعترب إحدى مصادر خ القطع على وضعه املايل، أسعاريتعرض املصرف ملخاطر عمليات القطع الناجتة عن أتثري تقلبات قد و 

لتنسيق اللرية السورية العملة الرئيسية للتعاملو وهبدف التخفيف من ه ه املخاطر تقور دائرة اخلزينة اب املصرف يعتربكما  أن يتعّرض هلا املصرفاملمخمن 
من عدر جتاوز  الثالث )التشغيلي والبنيوي واىمجايل( بشخمل مستمر لضمان التأكد ةجنبياملباشر مع دائرة احملاسبة والرقابة املالية جراقبة مراكز القطع األ
، املتعّلق ابعتماد التعليمات اخلاصة جراكز القطع األجنيبو كما 4/0/0228خري   360احلدود املنصوص عنها وفقاً لقرار جملس النقد والتسليف رقم 

 وعة مراكز القطع ابلتعاون مع الدائرتني امل كورتنياملخاطر من ضمن مهامها جتابإدارة تقور دائرة 
 وألغراض التداول حلساابت عمالئه حصراً  إمنان املصرف ال يقور بعمليات قطع ضمن مراكز القطع األجنيب ألغراض املضاربة، و أكما 

مد سياسة عدر املالية عالية اخلطورةو ويعت دواتاألإىل  املالية بسياسة رشيدة من حيث العائد املضمون، من دون التوّجه دواتكما يستثمر املصرف ابأل
مالية مشاهبة  دواتأالرتّكز من حيث بلد املنشأ والعملة واالستحقاق والقطا  االقتصاديو ويقور جتابعة مستمرة الستثماراته، ومقارنة رحبيتها مع مردود 

 وضمن فئة اخلطورة ذاهتا
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 :السيولة خاطر -ج

تنتج خاطر السيولة عن عدر قدرة املصرف على توفري مصادر التمويل الالزمة لتنفي  التزاماته عند استحقاقها و/أو متويل يف سياق نشاطه املصريف، قد 
 السيولة اجلاهزة ملواجهة نموجوداته تقضي ابحملافظة الدائمة على نس  عالية مدارة للوقاية من خاطر السيولة اسرتاتيجية ى املصرفمنو موجوداتهو ويعتمد 

 ونقص يف مصادر التمويل املصرفيةأي 
عمالء هبدف احلد من حتفيز الودائع آلجال ختلفة وتوسيع قاعدة الإىل  ويعترب املصرف ودائع الزابئن مصدر رئيسي للتمويل وعليه يعتمد سياسة هتدف

 وعالية حتسباً ألي حركة سحوابت غري مسبوقة على ودائعهمخاطر التمركز يف الودائعو وحيتفظ املصرف بشخمل عار بنسبة سيولة 
 مصادر التمويل، وللحد نقص مفاجئ يفأي  ويسعى املصرف على تنويع مصادر التمويل املتوفرة لديه يف السوق املصرفية وآلجال ختلفة، وذلك ملواجهة

 والفائدةمن فجوات االستحقاق بني املوجودات واملطلوابت، وك لك للحد من خاطر 
قرار جملس النقد  الظروف الطبيعية واالسثنائيةو ويتم احتساهبا وفق أساسخاطر السيولة يف املصرف على قياس ورقابة السيولة على إدارة ات إجراءوتعتمد 

 ومخمن تسييلها عند احلاجةالضماانت املو كما تتم املراقبة اليومية لوضعية السيولة وتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر 4/ر ن/ب588والتسليف رقم 
حتياطي إلزامي تفظ ابعلماً أن املصرف حي ونقص غري مرتق  يف السيولةأي  وبشخمل عار، حيتفظ املصرف جوجودات ذات قابلية عالية للتسييل يف حال

سياسة توظيف السيولة املتوفرة لدى املصارف  علىه اعتمادإىل  ةإضاف، %12منها، واحتياطي إلزامي على رأس املال بنسبة  %5على الودائع بنسبة 
 واستثمارية قابلة للبيع أدواتاملراسلة آلجال قصرية ويف 

 :املخاطر التشغيلية -د

التشغيل خاطر إدارة وحدة إىل  ( اليت يتم إرساهلاIncident Reportingتتم مراقبة خاطر التشغيل اليت يتعرض هلا املصرف من خالل تقارير احلوادث )
(و "Risk and Control Self Assessment "RCSA)حدث تشغيلي، ومن خالل استمارة التقييم ال ايت للمخاطر والضوابط أي  عند وقو 

و أتقارير دورية عن خاطر التشغيل املصرّ  عنها، حبيث يتضمن التقرير ايضًا توصيات لتاليف ه ه احلوادث  عدادخاطر التشغيل إبإدارة تقور وحدة 
يتطل  تعاون ختلف  املخاطرو إن احلّد من خاطر التشغيلإدارة التخفيف من أثرها يف املستقبلو ومن مث تتم متابعة تنفي  ه ه التوصيات من قبل دائرة 

يلية على ختلف شغاملخاطر التإدارة ي العمل على نشر ثقافة أساسخاطر التشغيل، وه ا بدوره يتطل  بشخمل إدارة دوائر املصرف وفروعه مع وحدة 
 و(0211دوائر وفرو  املصرف )األمر ال ي مت العمل عليه بشخمل مخمثف من  العار 

املخاطر هو ختفيف أثر املخاطر التشغيلية، ونشر ثقافة "التبليغ عن احلوادث يف الوقت املناس " وضمان استمرارية وسالمة إدارة ومن أهم مهار دائرة 
، مت العمل على حتديث خطة استمرارية العمل لخمافة السيناريوهات احملتمل حدوثها واليت ميخمن أن يتعرض هلا أخرىمن انحية و املوظفني يف مراكز عملهم

ية ساسي يف كل الدوائر األاسسالعامةو كما مت القيار بتعيني مسؤول بديل عن املسؤول األدارة ي لإلساساملصرف، حبيث مت توفري موقع بديل ملوقع العمل األ
 ويني عن مركز العملساسالعامة، ومت التدري  الالزر للمسؤولني البدالء يف حال غياب أحد املسؤولني األدارة اى يف

 :اختبارات اجلهد ملخاطر التشغيل
الداخلية والنظم واحملددة ابألفراد والعمليات  0تعتمد اختبارات اجلهد ملخاطر التشغيل على دراسة أسباب املخاطر حبس  التعريف املعتمد يف ابزل 

املخاطر القانونية وخاطر السمعةو كما تعتمد على خطوط العمل احملدد بـ "متويل الشركات، جتارة ومبيعات، أعمال إىل  ةضافواحلوادث اخلارجية، ابى
مد يف اختبارات سرة ابلتجزئة"و كما يعتاملوجودات، وأعمال السمإدارة التجزئة املصرفية، أعمال مصرفية جتارية، املدفوعات والتسوايت، خدمات الوكالة، 

ع ماجلهد على أنوا  املخاطر، وهي: احتيال من جهة داخلية، احتيال من جهة خارجية، ممارسة العمل وسالمة مخمان العمل يف املصرف، العالقات 
لتسليم واآللية اىداريةو األنظمة االلخمرتونية، التنفي  وا املصرف للضرر، توقف أو تعطل أصولالعمالء، الربامج املصرفية / املالية والعمليات اليومية، تعرض 

باب وعلى سويشمل اختبار اجلهد جهوزية الضوابط املوضوعة )الوقائية، التصحيحية، الخمشفية، والردعية( على املخاطر املصر  عنها، وتوزيعها على األ
  وخطوط العمل امل كورة آنفاً 
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 :خففات خاطر التشغيل
( اليت "Risk and Control Self Assessment "RCSAالدوري الستمارة التقييم ال ايت للمخاطر والضوابط ) جراءاى (1أن )يعترب املصرف 

دف املخاطر جلميع الدوائر والفرو  هبإدارة املتابعة الدقيقة من قبل دائرة  إجراء( 0)إىل  ةضافاملخاطر، ابىإدارة جتريها مجيع الدوائر والفرو  إبشراف دائرة 
 ( من أهم العوامل املؤثرة للتخفيف من حدوث املخاطر تشغيلية ومن آاثرها السلبيةوIncident Reportingاىبالغ الفوري عن احلوادث التشغيلية )

لتفعيل وتقوية الضوابط  االقرتاحاتاملخاطر مجيع املخاطر املصرّ  عنها عرب تقدمي إدارة ين امل كورين، تتابع دائرة جراءويف املرحلة اليت تلي القيار ابى
القرار املناس  ىل إ املوجودة على تلك املخاطر و/أو اقرتا  وضع ضوابط جديدة، للتمخمن من حتديد املخاطر الناشئة وقياسها وحتليلها هبدف الوصول

  وة ضوابط أو التأمني على املخاطرإضافبشأن قبوهلا أو 

 :اهليخمل التنظيمي لدائرة إدارة املخاطر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Functional Relationاخلط املنّقط يبنّي العالقة الوظيفية )
 (Hierarchical Relationالعريض يبنّي العالقة اهلرمية )اخلط 

 
 
 
 
 
 
 

 عضاءة من األن رئيس اللجنأ عن عضو واحد، كماالتنفي يني  عضاءدارة، وال يزيد عدد األجملس اى أعضاءمن  أعضاءاملخاطر من اربعة إدارة تتخمون جلنة 
 جملس اىدارةوإىل  املستقلنيو تعقد اللجنة اجتماعات فصلية على األقل وترفع تقاريرها

خاطر االئتمان دارة إالتنفي ية يف دارة ما تقور جراجعة أداء اى، كوضعت اللجنة سياسة املخاطر جا ينسجم مع قدرة املصرف ومدى قبوله لتحمل املخاطر
تنفي ها من  املخاطر قبل اعتمادها من قبل اجمللس، وتتأكد منإدارة والسوق والسيولة والتشغيل وغريهاو وتقور اللجنة جراجعة اسرتاتيجيات وسياسات 

 التنفي يةودارة قبل اى
ور جراجعة ن األنشطة اليت ينجم عنها حتمل املصرف للمخاطر، وتقاملخاطر، واستقاللية موظفيها عدارة كما تضمن اللجنة توافر املوارد والنظم الخمافية ى

  املخاطروإدارة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف وحجمها، وأنشطة 

 جملس االدارة

 عاراملدير ال

 اللجان املنبثقة من
 جملس االدارة

 دائرة إدارة املخاطر

 وحدة خاطر االئتمان

 وحدة خاطر السوق

 وحدة خاطر التشغيل

 جلنة إدارة املخاطر



 
 

- 86 - 

املخاطر، دارة إاجمللس وتقدر إحصائيات خبصوص املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف والتغريات والتطورات اليت تطرأ على إىل  ترفع اللجنة تقارير دورية
 واملخاطر ابملعايري املوضوعة من قبل جلنة ابزل، واملتعلقة جخاطر االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل وغريهاإدارة وتراق  مدى التزار 

طلوابت وجلنة املاملوجودات و إدارة "ب" وجلنة و" أاملخاطر، منها اللجنة التنفي ية وجلنيت االئتمان "إدارة للمسامهة يف  أخرىكما أنشأ املصرف جلان 
 وخاطر املصرف االئتمانية والسوقية والتشغيليةإدارة ن لخمّل من ه ه اللجان دور مؤثّر يف عملية التصنيفات، حيث أ

 :خاطر االلتزار -ه
و ل لك فقد قار راجعهميلتزر املصرف ابلضوابط املوضوعة من قبل اجلهات الرقابية يف سورية ملراقبة خاطر االلتزار، وابألسس الفضلى النابعة من خربة 

ة االرهاب وتبييض حخاطر االلتزار ومخمافحة االرهاب وتبييض االموال، حبيث تخمون خبعة للجنة االلتزار ومخمافدارة املصرف إبنشاء دائرة مستقلة ى
 وألداء نشاطها الرقاي املصرفإدارة أن تقور ابلتنسيق مع و االموال ضمن اهليخمل التنظيمي للمصرف، 

التنفي ية، دارة ها لإلعن ةدوري اتملّخص إعدادمتابعة التعاميم والقرارات الصادرة عن مصرف سورية املركزي وجملس النقد والتسليف و  الدائرة من أهم مهارو 
التنسيق مع دائرة التدقيق و  التنفي ية تبني التزار املصرف هبا،دارة تأكد من التزار املصرف بتطبيق القوانني واألنظمة والتعاميم، وتقدمي تقارير دورية لإلوال

التأكد من إىل  ةضافابى ،ةالتنفي يدارة ات، وتوضيح املخالفات لإلجراءقصور يف تطبيق القوانني واألنظمة والتعاميم والسياسات واىأي  الداخلي ملتابعة
ات الخمفيلة جراءىوضع السياسات واو  ،ات االلتزار جا يضمن امتثاله جلميع القوانني واألنظمة والتعليمات الناف ةإجراءمدى التزار املصرف بسياسات و 

ابقي الدوائر  عمشريعية الناظمة ألعمال املصرف ابلتنسيق ابلخمشف واحلّد من عمليات غسل األموال ومتويل اىرهاب جا يتوافق مع القوانني واألطر الت
لى حنو بعة ملخمافحة عمليات غسل األموال ومتويل اىرهاب عات واألنظمة املتّ جراءالتحّقق من حسن تطبيق ومن فعالية اى ك لكوالفرو  ذات الصلة، و 

اذج معرفة ات مخمافحة غسل األموال ومتويل اىرهاب ومنإجراءااللتزار بدليل التحقق من مدى إىل  ةإضافدوري ومتخمرر من قبل كافة املوظفني املعنيني، 
 والعمالء وغريها من النماذج اخلاصة ابملتطلبات القانونية والتنظيمية واىشرافية املتعلقة جخمافحة غسل األموال ومتويل اىرهاب

 :احلوكمة

ولتمخمينه من  واملودعني، تلٍق ىموال املسامهنيلنمو وحتسني أدائه وتدعيم الثقة يف أنشطته كمًا أساسيؤمن فرنَسـبنك سورية أبمهية احلوكمة إذ أهنا توفر 
لس األمر ال ي يساهم يف ضمان النمّو اىقتصادي واىستقرار يف القطر العري السوري وعليه فقد قرر جم جا  يف تطوير اجلهاز املصريف كخمل،املسامهة بن

ايري وممارسات املالية السورية وأفضل مع سواقواأل وراقشخمل يتوافق مع كل من تعليمات مصرف سورية املركزي وهيئة األإعتماد دليل للحوكمة بدارة اى
 احلوكمة الدوليةو

انني ذات ا القو األعمال الداخلية كمإدارة يعاجل مفهومها املتضمن يف الدليل قواعد و  نظامًا لتوجيه املصرف وإدارتهو ُتشخّمل احلوكمة من منظار مشويل،
إدارة  احلوكمة بخميفية تعىن قة مع املسامهنيو من ه ه الناحية،وملخمية حقوق وواجبات مدراء املصرف وموظفيه والعالإدارة الصلة اليت ترسي وتعزز وحتمي 

 ومراقبتهاودارة املصرف وتوجيه عمله ومراقبته وبخميفية مساءلة األطراف املعنية بتوجيه اى

ن شأهنا أن التنفي ية من متابعة األهداف اليت تص  يف مصلحة املصرف واملسامهني واليت مدارة فز الضرورية اليت متخمن اجمللس واىكما توفر احلوكمة احلوا
 تُيّسر املراقبة الفعالةو 

دارة، لس اىاالجتماعات السنوية جملعدد واخلربات الالزمة، و دارة جملس اى أعضاءإن فرنَسـبنك سورية ملتزر ببنود دليل احلوكمة، السيما من انحية عدد 
، وهي صولعن مهار املدير التنفي ي، وتخموين مجيع اللجان املنبثقة عنهو فجميع تلك اللجان قد مت إنشاءها حس  األدارة وفصل مهار رئيس جملس اى

هامها وابلعدد املطلوب ن مجيع تلك اللجان تقور جأغري التنفي ينيو كما  عضاءاملستقلني وعدد األ عضاءمستوفية كافة معايري الشفافية من حيث عدد األ
 من االجتماعات السنويةو
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 اىفصاحات الخممية:
 :خاطر االئتمان

 
 (:خرىالتعرضات ملخاطر االئتمان )بعد خصص التدين وقبل الضماانت وخففات املخاطر األ (1

 يتضمن ه ا البند ما يلي:
  األولكانون   31كما يف   

    0202     9021  
  لوسو     لوسو     

 :داخل بيان الوضع املايلبنود  -أ
  01304935343221    64334735113820  لدى مصرف سورية املركزي أرصدة
  30308834953406    72386731793077  لدى مصارف أرصدة
  0335439323054    -   ات لدى مصارفإيداع

   135301436913279    55389039593681  
 :املباشرة التسهيالت االئتمانيةصايف 
  06734183323    61439933632  األفراد 
  0354036803967    3351433803287  القروض العقارية 
  36323734323963    44383638573341  الخمربى الشركات 
  89133103123    0323830003688  الصغرية واملتوسطة الشركات 

   51322434553746    39373838443336  
  14371130433045    06393433943553  ابلخملفة املطفأةموجودات مالية 

  01331053302    59331203865  فوائد وإيرادات حمققة غري مستحقة القبض
  3328939483923    8354430783869  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

   000309239033110    113364631013485  
 :خارج بيان الوضع املايلبنود  -ب

  0318430513218    7381632593829  )صايف( كفاالت
  12325532253148    1386032843296  غري مستعملةوغري مباشرة  مباشرة سقوف تسهيالت

   9367831433925    10303930563166  
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 توزيع التعرضات االئتمانية حس  درجة املخاطر: (0

 وفق اجلدول التايل: حس  فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصرفتتوز  التعرضات االئتمانية املباشرة 
  0202كانون األول   31نة املنتهية يفللس    
      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
  اخلسائر االئتمانية املتوقعة     اخلسائر االئتمانية املتوقعة   املتوقعةاخلسائر االئتمانية    اخلسائر االئتمانية املتوقعة   
   اجملمو      على مدى عمر الرصيد     على مدى عمر الرصيد     شهراً  10على مدى     
  لوسو     لوسو     لوسو     لوسو    

  48338333753814    -     -     48338333753814 املنخفضة املخاطر 4-1الدرجات من 
  3361834053545    -     0373132343895    88733923652  حتت املراقبة 7-5الدرجات من 

  8306637523738    8306637523738    -     -   دون املستوى 8الدرجة 
  9438863732    9438863732    -     -   مشخموك يف حتصيلها  9الدرجة 
  9312336733405    9312336733405    -     -   ديون رديئة 12الدرجة 

  69346731103050    17346533123893    0373132343895    49307237663464  املباشرة تعرضاتإمجايل ال
 ( 7324132423195) ( 7324132423195)   -     -   الفوائد املعلقة*

 ( 11340136163311) ( 8392339343000) ( 12035433531) ( 0341531383558) خصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

  51322434553746    1350233363476    0360834913364    46385536073926  االئتمانية تعرضاتصايف ال
 

  0219كانون األول   31للسنة املنتهية يف    
      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
  اخلسائر االئتمانية املتوقعة     اخلسائر االئتمانية املتوقعة   اخلسائر االئتمانية املتوقعة   اخلسائر االئتمانية املتوقعة   
   اجملمو      على مدى عمر الرصيد     على مدى عمر الرصيد     شهراً  10على مدى     
  لوسو     لوسو     لوسو     لوسو    

  07319839783770    -     -     07319839783770 ملنخفضة املخاطرا 4-1الدرجات من 
  10300235413902    -     0304630283971    9397433303949  حتت املراقبة 7-5الدرجات من 

  30237183908    08537863578    3439303352    -   دون املستوى 8الدرجة 
  -     -     -     -   مشخموك يف حتصيلها  9الدرجة 
  12380831363925    12380831363925    -     -   ديون رديئة 12الدرجة 

  52356833763505    11311339033483    0308131413301    37317333113701  إمجايل التعرضات املباشرة
 ( 4350731543653) ( 4350731543653)   -     -   الفوائد املعلقة*

 ( 6332033773536) ( 4377138633959) ( 12939533965) ( 1340235593610) االئتمانية املتوقعةخصص اخلسائر 

  39373838443336    1381439243871    0317131873356    35375037503129  صايف التعرضات االئتمانية
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 وفق اجلدول التايل: الداخلي للمصرفحس  فئات التصنيف االئتماين تتوز  التعرضات االئتمانية غري املباشرة 
  0202كانون األول   31للسنة املنتهية يف    
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

  9332437633912    -     -     9332437633912 املنخفضة املخاطر 4-1الدرجات من 
  38030093655    -     02232223222    18030093655  حتت املراقبة 7-5الدرجات من 

   639763649    639763649    -     -   دون املستوى 8الدرجة 
  -     -     -     -   مشخموك يف حتصيلها  9الدرجة 
   3393522     3393522    -     -   ديون رديئة 12الدرجة 

  9369433293714    733163149    022322232222    9348639933565  املباشرةغري  تعرضاتإمجايل ال
 ( 1631653829) ( 337493004) (  1083667) ( 1030873918) خصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

  9367831433925    335663905    19938713333    9347437253647  غري املباشرة االئتمانية تعرضاتصايف ال

 
  0219كانون األول   31يف للسنة املنتهية    
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 لوسو     وسول     وسول     وسول    

  12380237473801    -     -     12380237473801 املنخفضة املخاطر 4-1الدرجات من 
  1340037123745    -     5637773522    1336539333045  حتت املراقبة 7-5الدرجات من 

  -     -     -     -   دون املستوى 8الدرجة 
  -     -     -     -   مشخموك يف حتصيلها  9الدرجة 
  0233653752    0233653752    -     -   ديون رديئة 12الدرجة 

  10306338043316    0233653752    5637773522    10318636813266  املباشرةغري  تعرضاتإمجايل ال
 ( 0435683149) ( 835863225) (  795) ( 1539813349) خصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

  10303930563167    1137793745    5637763725    10317236993717  غري املباشرة االئتمانية تعرضاتصايف ال

 

 يد عن تسعني يورومت جتاوز السقف املمنو  لفرتة تز  إذا يف حال استحقاق أحد أقساطه، وابلنسبة للحساابت اجلارية املدينة يعترب كامل الدين مستحقاً 

عاملة جوج  جدولة االئتمانية غري ال تعرضاتائتمانية غري عاملة وأخرجت من إطار ال تعرضات: هي تلك الديون اليت سبق وأن صنفت كالديون اجملدولة
دى املصرف ال يوجد ل) 0202ول كانون األ  31لرية سورية كما يف  02232013377بلغت قية الديون اجملدولة  ،ية ومت تصنيفها كديون حتت املراقبةأصول

 و(0219 خالل عار ديون جمدولة

أو  االئتمانية عرضاتتإطالة عمر الأو  االئتمانية من حيث تعديل األقساط تعرضاتترتي  وضع ال إعادةاهليخملة  عادة: يقصد إبالديون املعاد هيخملتها
 لرية 0351936303945 مبلغ املعاد هيخملتهاالديون  توبلغ ،خاصاً  اهتماماً متديد فرتة السما  ومت تصنيفها كديون تتطل  أو  أتجيل بعض األقساط

 و(0219 خالل عار سورية لرية 68235013859)مقابل  0202خالل عار  سورية
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 ( توزيع القيمة العادلة للضماانت:3

 :املباشرة تعرضاتمقابل ال -أ

 ما يلي: 0202كانون األول   31كما يف يتضمن ه ا البند  
  الصغرية  الشركات            
  اجملمو    واملتوسطة   الشركات الخمربى   القروض العقارية   األفراد   

  لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوس  الضماانت مقابل:
  38397231403821  1384131733328  33306832163591  3343235933190  43233593712 املرحلة األوىل 
  0360834913364  16933193090  0345036533304  037853886  337303860 املرحلة الثانية 
  1335638463359  0737323288  1306832483843  6132673408  -  املرحلة الثالثة 

  40395534823504  0323830003688  36398837183758  3349434463526  43432903570  اجملمو 
 منها:

  1390239733158  -   1392935523620  435223222  639003556 أتمينات نقدية
  50532223222  -   50532223222  -   -  كفاالت مصرفية مقبولة

  32350236783953  0323830003688  05312532733992  3315437583380  00036033893   عقارية
  3030153788  -   3030153788  -   -  متداولة أسهم

  -   -   -   -   -  آليات و  سيارات
  0371739103260  -   0371332453602  -   438663440  شخصية
  7303837223563  -   6372338303758  33531883104  19936793681  أخرى

  43432903570  3349434463526  36398837183758  0323830003688  40395534823504  

 املستعملة لخمل زبون على حدةو تعرضاتختفض الضماانت حبيث ال تتجاوز ال
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 ما يلي: 0219كانون األول   31كما يف يتضمن ه ا البند  
  الشركات الصغرية             
  اجملمو    واملتوسطة   الشركات الخمربى   القروض العقارية   األفراد   

  لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوس  الضماانت مقابل:
  31392139833615  83538233452  08360334373230  0308435403857  15830223076 املرحلة األوىل 
  0317131053955  3736023261  0329830703901  3530303973  -  املرحلة الثانية 
  1379438573152  1738883590  1376336973924  1330723654  -  املرحلة الثالثة 

  35386739663702  89133103123  30348534273857  0333332463484  15830223076  اجملمو 
 منها:

  1382238313636  -   1378433383109  435223222  1139933527 أتمينات نقدية
  50532223222  -   50532223222  -   -  كفاالت مصرفية مقبولة

  03350031283547  89237983376  02309538843051  0319937333594  13536903306   عقارية
  -   -   -   -   -  أسهم متداولة

  037663122  -   037663122  -   -  سيارات وآليات 
  6394433253259  3873398  6393731253223  -   638103658  شخصية
  3327039553378  1063309  0394233143374  10838103892  337213785  أخرى

  15830223076  0333332463484  30348534273857  89133103123  35386739663702  

 املستعملة لخمل زبون على حدةو تعرضاتختفض الضماانت حبيث ال تتجاوز ال
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 :باشرةاملغري  تعرضاتمقابل ال

 ما يلي: 0202كانون األول   31كما يف يتضمن ه ا البند  
  الشركات الصغرية             
  اجملمو    واملتوسطة   الشركات الخمربى   القروض العقارية   األفراد   

  لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوس  الضماانت مقابل:
  7381034903883  0132103775  7379134823128  -   -  املرحلة األوىل 
  335663905  4063222  331423905  -   -  املرحلة الثالثة 

  7381632593828  0134383775  7379436013233  -   -   اجملمو 
 منها:

  0306237643672  1830553207  0304035293643  -   -  أتمينات نقدية
  -   -   -   -   -  كفاالت مصرفية مقبولة

  7034493683382  331833748  0344635223259  -   -    عقارية
  335593252  -   335593252  -   -  أسهم متداولة

  -   -   -   -   -  سيارات وآليات 
  0324132593393  -   0324132593393  -   -   شخصية
  1326239903888  -   1326239903888  -   -   أخرى

   -   -  7379436013233  0134383775  7381632593828  

 املستعملة لخمل زبون على حدةو تعرضاتختفض الضماانت حبيث ال تتجاوز ال
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 ما يلي: 0219كانون األول   31كما يف يتضمن ه ا البند  
  الشركات الصغرية             
  اجملمو    واملتوسطة   الشركات الخمربى   العقاريةالقروض    األفراد   

  لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوس  الضماانت مقابل:
  0320037423305  1433273983  0322834303340  -   -  املرحلة األوىل 
  4034423222  -   4034423222  -   -  املرحلة الثانية 
  1377937461  430543622  735053146  -   -  املرحلة الثالثة 

  0327639623271  1835603583  0325833973488  -   -   اجملمو 
 منها:

  92032343112  939813256  89032533254  -   -  أتمينات نقدية
  -   -   -   -   -  كفاالت مصرفية مقبولة

  41930853858  831923625  41132953053  -   -    عقارية
  336223452  -   336223452  -   -  أسهم متداولة

   7623822  -    7623822  -   -  سيارات وآليات 
  68533043420  3923900  68439333482  -   -   شخصية
  6539543451  -   6539543451  -   -   أخرى

   -   -  0325833973488  1835603583  0327639623271  

 املستعملة لخمل زبون على حدةو تعرضاتختفض الضماانت حبيث ال تتجاوز ال
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 الرتكز اجلغرايف: (1

 يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية حس  التوزيع اجلغرايف:
  0202كانون األول   31كما يف    
        دول الشرق   داخل اجلمهورية      
  اجملمو    أورواب   األوسط األخرى   السورية العربية   البند / املنطقة اجلغرافية 
 لوسو   لوسو   لوسو   لوسو      

  64334735113820  -   -   64334735113820  أرصدة لدى بنوك مركزية
  72386731793077  1334703033  36362037823822  34305239063044  أرصدة لدى مصارف 
  -   -   -   -   إيداعات لدى مصارف

  06393433943553  -   06393433943553  -   موجودات مالية ابلخملفة املطفأة
  51322434553746  -   -   51322434553746  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة

  61439933632  -   -   61439933632    لإلفراد
  3351433803287  -   -   3351433803287   القروض العقارية

  44383638573341  -   -   44383638573341   الخمربىالشركات 
  0323830003688  -   -   0323830003688  املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 فوائد وإيرادات حمققة 
  59331203865  -   36935363941  00335653904  غري مستحقة القبض 

  8354430783869  -   -   8354430783869 مصرف سورية املركزي وديعة جممدة لدى

  000309239033110  1334703033  63392637103094  158337237383585    اىمجايل

  113364631013485  434703530  31352036603179  80313839863774 9021كانون األول   31 اىمجايل كما يف
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 ( كما يلي:9التوزيع اجلغرايف وفق مراحل التصنيف، متاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )تتوز  التعرضات االئتمانية حس  
  0202كانون األول   31كما يف     

  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    املنطقة اجلغرافية / املرحلة 
 لوسو     لوسو     لوسو     لوسو    

   51322434553746    1350233363476    0360834913364    46385536073926  داخل اجلمهورية العربية السورية

  51322434553746    1350233363476    0360834913364    46385536073926   اىمجايل
 

  0219كانون األول   31كما يف     
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    املنطقة اجلغرافية / املرحلة 

 لوسو     لوسو     لوسو     لوسو    
   39373838443336    1381439253852    0317131873354   35375037513130  داخل اجلمهورية العربية السورية

  39373838443336    1381439253852    0317131873354   35375037513130   اىمجايل
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 الرتكز حس  القطا  االقتصادي: (4

 يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية حس  القطا  االقتصادي:
  0202كانون األول  31كما يف    
  اجملمو    أخرى خدماتأفراد و    صناعي   عقارات   جتارة   مايل   
  لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   

  64334735113820  -   -   -   -   64334735113820 ركزي امللدى مصرف سورية  أرصدة
  72386731793077  -   -   -   -   72386731793077 لدى مصارف  أرصدة
  -   -   -   -   -   -  ات لدى مصارفإيداع
  51322434553746  8381432863403  4384132923582  0367937333833  34366935443912  -  املباشرة االئتمانيةالتسهيالت صايف 

  06393433943553  -   -   -   -   06393433943553 ابلخملفة املطفأةموجودات مالية 
  1386433463146  1307436853855   139313498   132533344   938793781  57637953668 أخرىموجودات 

  8354430783869  -   -   -   -   8354430783869 وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
  171307231623169  34367934043691  0368237873177  4384332003278  12328837703078  003356031663393  

 
  0219كانون األول   31كما يف    
  اجملمو    أفراد وخدمات أخرى   صناعي   عقارات   جتارة   مايل   
  لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   

  01304935343221  -   -   -   -   01304935343221 أرصدة لدى مصرف سورية املركزي 
  30308834953406  -   -   -   -   30308834953406 أرصدة لدى مصارف 
  0335439323054  -   -   -   -   0335439323054 إيداعات لدى مصارف

  39373838443336  7358637683804  6352336343768  0302939663707  03343834743217  -  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة
  14371130433045  -   -   -   -   14371130433045 موجودات مالية ابلخملفة املطفأة

  1342736643651  1319730213645   139793731   5153585   539613282  02032263612 موجودات أخرى
  3328939483923  -   -   -   -   3328939483923 وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  73389631583439  03344434353297  0301234803310  6352536143499  8378339723469  114384236623816  
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 ( كما يلي:9تتوز  التعرضات االئتمانية حس  القطا  االقتصادي وفق مراحل التصنيف، متاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )
  0202كانون األول   31كما يف     

  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    القطا  االقتصادي / املرحلة  
 لوسو     وسول     وسول     وسول    
  4884182928582    14188518301    65484358919    4824488238342   صناعة
  34866985448912    1810686188403    1843784478008    30812584798059   جتارة

  0867987338833    17387928367    -     0852589438466   عقارات
  8881482868403    7882768365    53686288017    8819984218841  أفراد وخدمات

  51822484558746    1850283368476    0860884918364    46885586078926   اىمجايل
 

  0219كانون األول   31كما يف     
  اجملمو      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     األوىل املرحلة    القطا  االقتصادي / املرحلة  

 لوسو     وسول     وسول     وسول    
  6352336343768    16237543382    65437663093    5368831143295   صناعة
  03343834743217    1352235733884    56030483585    01337536513548   جتارة

  0302939663707    10231523222    12139303897    1398738833832   عقارات
  7358637683804    3334073584    85030393580    6372131213658  أفراد وخدمات

  39373838443336    1381439253848   0317131873357    35375037513131   اىمجايل

  :خاطر السوق -ب

رب و وتتم مراقبة مجيع خاطر الســـوق بشـــخمل دوري عســـهماأل أســـعارصـــرف العمالت و  أســـعارالفوائد و  أســـعارتنشـــأ خاطر الســـوق عن التقلبات يف 
جملس النقد والتســـــــــليف، ووفق الســـــــــقوف الداخلية املعتمدة من جملس  تقارير داخلية حيث يتم التأكد من االلتزار ابلســـــــــقوف احملددة وفق قرارات

الســوق  أســعارمعاكســة يف  املالية يف داخل وخارج امليزانية واليت تتأثر ســلباً نتيجة حتركات دواتتعّرف خاطر الســوق أبهنا خاطر حمفظة األ واىدارة
 :تتضمن ه ه املخاطر

 والفوائد أسعاراليت تتأثر بتغرّي  ابلسندات املالية واحملتفظ هبا للمتاجرة املخاطر املتعلقة -
 .(Trading Book) يف حمفظة املتاجرة سهماألخاطر  -
 .(Banking Book) جنبيةالعمالت األ أسعارخاطر  -
 .(Banking Book) املالية اليت تتأثر بتغرّي سعر الفائدة يف حمفظة املصرف كخمل دواتخاطر األ -
إىل  ةضافابى جنبيةاملصرف جخاطر العمالت األ يتعرض هلال لك تنحصر خاطر السوق اليت  حمفظة للمتاجرة،أي  ن املصرف ليس لديه حالياً أ وجا

 والفائدة يف حمفظة املصرف أسعارخاطر 

 الفائدة: أسعارخاطر  (1

يتعرض املصرف ملخاطر  .املالية دواتعلى قيمة األأو  املصـرف أراب الفائدة على  أسـعارالفائدة عن احتمال أتثري التغريات يف  أسـعارتنجم خاطر 
الفوائد يف  أسعار مراجعة إعادةأو  لوجود فجوة يف مبالغ املوجودات واملطلوابت حس  اآلجال الزمنية املتعددةأو  الفائدة نتيجة لعدر توافق أسعار

 الفوائد على املوجودات واملطلوابتو أسعارعن طريق مراجعة  ه ه املخاطردارة فرتة زمنية معينة ويقور املصرف إب
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الفائدة من  سعارأاملوجودات واملطلوابت بدراسة خاطر إدارة الفائدة وتقور جلنة  أسعاراملوجودات واملطلوابت حدود حلساسية إدارة تتضمن سياسة 
عة ومقارنتها الفائدة الســــــائدة واملتوق ســــــعارخالل اجتماعاهتا الدورية ويتم دراســــــة الفجوات يف اســــــتحقاقات املوجودات واملطلوابت ومدى أتثرها أب

 لزر األمرو إذا ابحلدود املوافق عليها وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط
بة فجوات الفوائد يتم مراقو  املخاطرإدارة الفائدة من خالل اســـــرتاتيجيات  أســـــعاراخنفاض أو  ويتم احلد من أية آاثر ســـــلبية قد حتدث نتيجة ارتفا 

 الفجوات املوافق عليها ضمن سياسات املصرفو بشخمل مستمر ومقارنتها مع
 التغري بسعر الفائدة: - الفائدة أسعارالوصف الخممي ملخاطر 

 %0أوالً: زايدة معدل الفائدة 
  0202كانون األول   31كما يف   
 حساسية حقوق   حساسية إيراد الفائدة        
  امللخمية    )األراب  واخلسائر(   الفجوة الرتاكمية   العملة  
  لوسو   لوسو   لوسو     
  35339613554    47139483738    03359734363889   دوالر أمريخمي 
 ( 16133163574) ( 01532883765) ( 12375434383033)   يورو 
 ( 74535913279) ( 99431013438) ( 49372632713919)   لرية سورية 
   0403513     3033351    1631673532   جنيه اسرتليين 
    13288     13452     703482   فرنك سويسري 

 
  0219كانون األول   31كما يف   
 حساسية حقوق   حساسية إيراد الفائدة        
  امللخمية    )األراب  واخلسائر(   الفجوة الرتاكمية   العملة  
  لوسو   لوسو   لوسو     
  10234213760    16235353683    8320637843172   دوالر أمريخمي 
 ( 5339663823) ( 7139553737) ( 3359737863862)   يورو 
 ( 38030993377) ( 52937303523) ( 05348636053132)   لرية سورية 
   543031     703328    336153412   جنيه اسرتليين 
    378     524     053012   فرنك سويسري 

 %0معدل الفائدة اثنيا:ً نقص 
  0202كانون األول   31كما يف   
 حساسية حقوق   حساسية إيراد الفائدة        
  امللخمية    )األراب  واخلسائر(   الفجوة الرتاكمية   العملة  
  لوسو   لوسو   لوسو     
 ( 35339613554) ( 47139483738)   03359734363889   دوالر أمريخمي 
   16133163574    01532883765  ( 12375434383033)   يورو 
  74535913279    99431013438  ( 49372632713919)   لرية سورية 
 (  0403513) (  3033351)   1631673532   جنيه اسرتليين 
  (  13288) (  13452)    703482   فرنك سويسري 
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  0219كانون األول   31كما يف   
 حساسية حقوق   حساسية إيراد الفائدة        
  امللخمية    )األراب  واخلسائر(   الفجوة الرتاكمية   العملة  
  لوسو   لوسو   لوسو     
 ( 10234213760) ( 16235353683)   8320637843172   دوالر أمريخمي 
   5339663823    7139553737  ( 3359737863862)   يورو 
   38030993377    52937303523  ( 05348636053132)   لرية سورية 
 (  543031) (  703328)   336153412   جنيه اسرتليين 
 (  378) (  524)    053012   فرنك سويسري 

 
  خاطر العمالت( 0

 وجنبيةصرف العمالت األ أسعاراملالية بسب  التغريات يف  دواتتتمثل خاطر العمالت بتغري قيمة األ
ومي ليتم التأكد بوضع حدود ملراكز العمالت، ويتم مراقبة املركز بشخمل ي املصرفإدارة جملس يعترب املصرف اللرية السورية العملة الرئيسية له، ويقور 

 من عدر جتاوز املستوايت احملددةو
وقد مت اعتماد  الصرف سعارأواخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف  راب حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف األ عداديقور املصرف إب

 و0213شباط  10لتاري   437/166رقم  –تعميم مفوضية احلخمومة لدى املصارف إىل  استناداً  %0بداًل من  %12نسبة 
 ( يف سعر الصرف:%12زايدة )

  0202كانون األول   31كما يف   
 على حقوقاألثر    األثر على األراب         

  امللخمية   واخلسائر   مركز القطع   العملة  
 لوسو   لوسو   لوسو     
   7339731413236    7339731413236    73397134123362  قطع بنيوي-دوالر أمريخمي 
  1932233890    0533383503    05333853006  قطع تشغيلي-دوالر أمريخمي 
   1236813118    1430413492    14034143923    يورو 
   130533408    136713037    1637103369   جنيه اسرتليين 
   53437     73049     703489   فرنك سويسري 
  1053097     1673260    136723601    أخرى 
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 ( يف سعر الصرف:%12زايدة )
  0219كانون األول   31كما يف   
 حقوقاألثر على    األثر على األراب         

  امللخمية   واخلسائر   مركز القطع   العملة  
 لوسو   لوسو   لوسو     
   0356737973366    0356737973366    05367739733662 قطع بنيوي-دوالر أمريخمي 
 ( 333973437) ( 435093916) ( 4530993157) قطع تشغيلي-دوالر أمريخمي 
   730553165    936733553    9637353530    يورو 
   3033251     4323735    433273350   جنيه اسرتليين 
   13890     03500     053019   فرنك سويسري 
   433650    583023    5803205    أخرى 

 
 ( يف سعر الصرف:%12نقص )

  0202كانون األول   31كما يف   
 األثر على حقوق   األثر على األراب         
  امللخمية   واخلسائر   مركز القطع   العملة  
 لوسو   لوسو   لوسو     
 ( 7339731413236) ( 7339731413236)   73397134123362  قطع بنيوي-دوالر أمريخمي 
 ( 1932233890) ( 0533383503)   05333853006  قطع تشغيلي-دوالر أمريخمي 
 ( 1236813118) ( 1430413492)   14034143923    يورو 
 ( 130533408) ( 136713037)   1637103369   جنيه اسرتليين 
 (  53437) (  73049)    703489   فرنك سويسري 
 ( 1053097) ( 1673260)   136723601    أخرى 

 
 ( يف سعر الصرف:%12نقص )

  0219كانون األول   31كما يف   
 األثر على حقوق   األثر على األراب         
  امللخمية   واخلسائر   مركز القطع   العملة  
 لوسو   لوسو   لوسو     
 ( 0356737973366 ) ( 0356737973366)   05367739733662  قطع بنيوي-دوالر أمريخمي 
  333973437    435093916  ( 4530993157) قطع تشغيلي-دوالر أمريخمي 
 ( 730553165) ( 936733553)   9637353530    يورو 
 ( 3033251) ( 4323735)   433273350   جنيه اسرتليين 
 (  13890) (  03500)    053019   فرنك سويسري 
 (  433650) (  583023)    5803205    أخرى 
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 :تسعري الفائدة إعادةفجوة 
 االستحقاق أيهما أقرب:أو  تسعري الفائدة إعادةيتم التصنيف على فرتات 

  من سنة   من تسعة   من ستة   من ثالثة   من شهر        
  إىل سنتني   أشهر إىل سنة   إىل تسعة أشهر   إىل ستة أشهر   إىل ثالثة أشهر   دون الشهر   0202كانون األول   31كما يف 

  لوسو   لوسو   لوسو   لوسو    لوسو    لوسو    
 املوجودات:

  -   -   -   1332332463602  3391331933622  51327636313465 الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي نقد يف
  -   -   -   -   -   73352535213237  أرصدة وإيداعات لدى مصارف

  3309731413170  47433223308  5734013412  02032803700  15387632753333  1362631733965  تسهيالت ائتمانية مباشرة )ابلصايف(
  -   -   -   -   -   -   موجودات مالية ابلخملفة املطفأة

  -   -   -   -   -   -   حق استخدار األصول املستأجرة
  -   -   -   -   -   -    موجودات اثبتة

  -   -   -   -   -   -   موجودات غري ملموسة
  -   -   -   -   -   -    موجودات أخرى

  -   -   -   -   -   -   وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  3309731413170  47433223308  5734013412  1352531093340  19378930683933  106318833263467   جممو  املوجودات
 املطلوابت:

  -   -   -   4322232223222  4322232223222  34361030553989   ودائع مصارف
  1301032223222  6308534683241  6336838923775  3377831743430  19388134043722  125393333753174   ودائع الزابئن

  -   -   -   -   -   -    أتمينات نقدية
  -   -   -   -   -   -    خصصات متنوعة
  -   -   -   -   -   -    مطلوابت أخرى

  1301032223222  6308534683241  6336838923775  7377831743430  03388134043722  142354536313163   جممو  املطلوابت

   0328531413170  ( 5381131673713 ) ( 6331134693365 ) (  6307332453292) ( 4329031553767) ( 14335733043696)  فجوة إعادة تسعري الفائدة

 (  34376232013459) ( 36384531603631) ( 31323339943918) (  04370035053553) ( 18344934823463) ( 14335733043696)  املرتاكمةفجوة إعادة تسعري الفائدة 
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     بنود    أكثر من   من ثالثة    من سنتني    
  اجملمو    غري حساسة   مخس سنوات   إىل مخسة   إىل ثالثة   / )خبع( 0202ول كانون األ  31كما يف 

  لوسو   لوسو   لوس   لوسو   لوسو    
  92332033613497  34322934893810  -   -   -  نقد يف الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

  72386731793077 ( 0363833013762)  -   -   -   أرصدة وإيداعات لدى مصارف
  51322434553746 ( 99733453590)  6370631593949  16303135553704  7353238923735  تسهيالت ائتمانية مباشرة )ابلصايف(

  06393433943553 ( 4346536253447)  -   -   31342232223222  موجودات مالية ابلخملفة املطفأة
  74432903319  74432903319  -   -   -   حق استخدار األصول املستأجرة

  13355832533765  13355832533765  -   -   -    موجودات اثبتة
  05833913759  05833913759  -   -   -   موجودات غري ملموسة

  1386433463146  1386433463146  -   -   -    موجودات أخرى
  8354430783869  8354430783869  -   -   -   وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  064327735533931  52387733793871  6370631593949  16303135553704  38393238923735   جممو  املوجودات
 املطلوابت:

  40361030553989  -   -   -   -    ودائع مصارف
  143367134623244  01031063900  -   -   -    ودائع الزابئن

  5319435233249  5319435233249  -   -   -    أتمينات نقدية
  7236073081  7236073081  -   -   -    خصصات متنوعة
  3329038343303  3329038343303  -   -   -    مطلوابت أخرى
  194364136823686  8357232913575  -   -   -    جممو  املطلوابت

  69343538733045    40332730883096    6370631593949    16303135553704    38393238923735   فجوة إعادة تسعري الفائدة

  -     69343538733045    07310835843949    02342034053222    4317238693076   فجوة إعادة تسعري الفائدة املرتاكمة
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  من سنة   من تسعة   من ستة   من ثالثة   من شهر        
  إىل سنتني   أشهر إىل سنة   إىل تسعة أشهر   إىل ستة أشهر   أشهرإىل ثالثة    دون الشهر   9021كانون األول   31كما يف 

  لوسو   لوسو   لوسو   لوسو    لوسو    لوسو    
 املوجودات:

  -   -   -   43632223222  1332832223222  15351732383162 نقد يف الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
  -   -   -   -   0336634773466  30351739943952  أرصدة وإيداعات لدى مصارف

  1343336003744  9319837143764  3302638193614  9365336173448  0364337703889  0310838083199  تسهيالت ائتمانية مباشرة )ابلصايف(
  -   3391436103206  -   -   1329332833560  -   موجودات مالية ابلخملفة املطفأة

  -   -   -   -   -   -   دار األصول املستأجرةحق استخ
  -   -   -   -   -   -    موجودات اثبتة

  -   -   -   -   -   -   موجودات غري ملموسة
  -   -   -   -   -   -    موجودات أخرى

  -   -   -   -   -   -   وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  1343336003744  13311333063792  3302638193614  12328936173448  7341133333917  52316338613329   جممو  املوجودات
 املطلوابت:

  -   -   -   1322232223222  3352232223222  05324339913024   ودائع مصارف
  0328937643802  6322234423732  0349233263592  4315430173452  01388831823252  42396831323578   ودائع الزابئن

  -   -   -   -   -   -    أتمينات نقدية
  -   -   -   -   -   -    خصصات متنوعة
  -   -   -   -   -   -    مطلوابت أخرى

  0328937643802  6322234423732  0349233263592  5315430173452  05338831823252  66321031013780   جممو  املطلوابت

 (  65631403276)   7311038863262    71635133204    4393533993998  ( 17397638463133) ( 15384830623473)  فجوة إعادة تسعري الفائدة

 (  01371634493622) ( 01326233273504) ( 08317331933584) (  08388937263628) ( 33380531263626) ( 15384830623473)  فجوة إعادة تسعري الفائدة املرتاكمة
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     بنود    أكثر من   من ثالثة    من سنتني    
  اجملمو    غري حساسة   مخس سنوات   إىل مخسة   إىل ثالثة   / )خبع( 0219كانون األول   31كما يف 

  لوسو   لوسو   لوس   لوسو   لوسو    
  32317439293642  10391338713482  -   -   -  املركزينقد يف الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية 

  34364334053682 ( 04132463736)  -   -   -   أرصدة وإيداعات لدى مصارف
  39373838443336  08433333966  1398434293738  8305230513967  95434733227  تسهيالت ائتمانية مباشرة )ابلصايف(

  14371130433045 ( 1319634503343)  -   12392232223222  -   املطفأةموجودات مالية ابلخملفة 
  88434993090  88434993090  -   -   -   حق استخدار األصول املستأجرة

  7391034993893  7391034993893  -   -   -    موجودات اثبتة
  04539413639  04539413639  -   -   -   موجودات غري ملموسة

  1342736643651  1342736643651  -   -   -    أخرى موجودات
  3328939483923  3328939483923  -   -   -   وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  130382839773079  05332130623745  1398434293738  19315230513967  95434733227   جممو  املوجودات
 املطلوابت:

  09354339913024  -   -   -   -    ودائع مصارف
  77386139623396  07239023178  -   -   -    ودائع الزابئن

  0375934193363  0375934193363  -   -   -    أتمينات نقدية
  7135383601  7135383601  -   -   -    خصصات متنوعة
  1397731123953  1397731123953  -   -   -    مطلوابت أخرى

  110301432023537  5327839893115  -   -   -    املطلوابتجممو  

  02359439563740    02300030713632    1398434293738    19315230513967   95434733227   فجوة إعادة تسعري الفائدة

  -     02359439563740    37036853110  ( 1361137043606) ( 02376139763593)  فجوة إعادة تسعري الفائدة املرتاكمة
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 :جنبيةالرتكز يف خاطر العمالت األ

  0202األول  كانون 31كما يف    
  اجملمو    أخرى عمالت   فرنك سويسري   اسرتليين جنيه   يورو   أمريخمي دوالر   
  وسول   لوسو   وسول   وسول   وسول   وسول   
 :املوجودات 
  01330236153254  -   -    5443840  8381639203956  10352331673056 قو يف الصند نقد

  58374338573852  -   -   -   17389630263897  42384736523953 رية املركزيو لدى مصرف س اتإيداعو  أرصدة
  67385136313803  136723601  135923794  1731773953  14345032393665  53337931503792 ات املصارفعإيداو  أرصدة

  01380737743415  -   -   -   19396437843480  1386039893933 االئتمانيةالتسهيالت 
  06393433943553  -   -   -  ( 1368837753922)  08360331723453 ابلخملفة املطفأةموجودات مالية 

  60432063414  -   -   -   534383422  61835883214 أخرىجودات و م
  8335434373119  -   -   -   -   8335434373119 وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي 

  025365637373008   136723601  135923794  1737003795  59344635963522  146318931563518 املوجوداتإمجايل 

  املطلوابت: 
  04374833223658  -   -   -   02330635363644  4340137643214 ودائع املصارف
  121344538693559  -   135183325  132123406  38361733963138  60380539443692 ودائع العمالء
  4374332653843  -   -   -   35430573034  4338838283629 أتمينات نقدية
  133813760  -   -   -    9393285   4403677 متنوعةخصصات 
  33034533438  -   -   -   532503496  30734223940 أخرىمطلوابت 

  131307132713062  -   135183325  132123406  59332431813597  71396433623930 املطلوابتإمجايل 
  74338536653968  136723601   703489  0336911637  14034143923  74300437953586 للسنة احلاليةصايف الرتكز داخل امليزانية 

  -   -   -   -   -   -  امليزانية للسنة احلالية صايف الرتكز خارج
  74338536653968  136723601   703489  1637103369  14034143923  74300437953586 صايف الرتكز للسنة احلالية
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  9021األول  كانون 31كما يف    
  اجملمو    أخرى عمالت   فرنك سويسري   اسرتليين جنيه   يورو   أمريخمي دوالر   
  وسول   لوسو   وسول   وسول   وسول   وسول   
 :املوجودات 

  6307337033098  -   -    6913951  0389539613955  3337732693390 قو نقد يف الصند
  12368738623369  -   -   -   1302732143979  9348238453392 لدى مصرف سورية املركزي أرصدة وإيداعات

  31362837583129   5803205   5283725  537713856  9318133363703  00340235583822 أرصدة وإيداعات املصارف
  14315637443487  -   -   -   10363539113493  1350238303994 التسهيالت االئتمانية

  13361831593683  -   -   -  ( 46532253008)  14328331643911 موجودات مالية ابلخملفة املطفأة
  01939923209  -   -   -   330893316  01637223713 موجودات أخرى

  0392231273153  -   -   -   -   0392231273153 وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي 

  79346533433108   5803205   5283725  634633827  05345835293038  53399930793353 إمجايل املوجودات

  املطلوابت: 
  13327633573979  -   -   -   12371130253219  0336531503962 ودائع املصارف
  38385638773442  -    4833486  031563455  14350633513656  04330738853843 ودائع العمالء
  1359135463409  -   -   -   12538653824  1348536823605 أتمينات نقدية
  1538953011  -   -   -   031313067  1337633944 متنوعةخصصات 

  19233413438  -   -   -   1630193962  17431013478 مطلوابت أخرى

  53373132183497  -    4833486  031563455  05336137733726  08336636243852 إمجايل املطلوابت
  05373433043631   5803205   053019  433273350  9637353530  05363036743523 صايف الرتكز داخل امليزانية للسنة احلالية

  -   -   -   -   -   -  امليزانية للسنة احلالية صايف الرتكز خارج
  05373433043631   5803205   053019  433273350  9637353530  05363036743523 صايف الرتكز للسنة احلالية
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متويل نشاطاته بدون حتمل و أ تنشأ خاطر السيولة من عدر قدرة املصرف على توفري التمويل الالزر لتأدية التزاماته يف تواري  استحقاقها :خاطر السيولة (3
 حدوث خسائروأو  تخماليف مرتفعة

 خاطر السيولة ما يلي:إدارة ات إجراءتتضمن 
 تنويع مصادر التمويل  -

 حتليل آجال استحقاقات املوجودات واملطلوابت ومراقبتها -

 تغريات حتدث على موجوداته ومطلوابته بشخمل يوميوأي إىل  ةإضافيقور املصرف بدراسة سيولة موجوداته ومطلوابته 
كانون األول بخمافة العمالت    31كانت نس  السيولة بتاري   0229تشرين الثاين  00ر ن/ ب( خري   588قرار جملس النقد والتسليف رقم )إىل  إشارة

 كما يلي:
   0202   9021  
   %   %  

   66327   120328  كانون األول  31نسبة السيولة بتاري  
   62353   65  أقل نسبة
   78371   120328  أعلى نسبة

   67381   80331  املتوسط خالل العار

 :السيولة ملخاطر الضغط اختبارات لتنفي  املطبقة السيناريوهات

 والثاين املاضي، يف دثتح سيناريوهات يعتمد األول ينيأساس نوعنيإىل  تقسم خاطر عوامل تتضمن واليت سيناريوهات حتليل على اجلهد اختبارات تعتمد
 ووحده املصرف وليس عار بشخمل السوق هبا يتأثر قد حمتملة ولخمن استثنائية أحداث على يعتمد

 :السيولة خاطر ملواجهة الطوارئ خطة
 مت السيولة أزمات ملواجهة طوارئ خطة لوضع املصرف حاجة وعلى،19/9/0224 بتاري  الصادر 4ب/من/74 رقم والتسليف النقد جملس قرار على بناءً 
 عن السورية ابللرية الصافية السيولة ونسبة ،%32 عن تالعمال لخمافة الصافية السيولة نسبة تنخفض ال أن على السيولة خاطر ملواجهة الطوارئ خطة وضع
 واملخاطرإدارة  جلنة قبل من اخلطة على املصادقة ومتتو 00/11/0229 بتاري  الصادر 588 رقم والتسليف النقد جملس قرار يف جاء كما 02%

 السيولة أزمات لبدء ةخمر بامل اىن اراتإىل  ةضافابى ،وحتديثها ومراجعتها عليها املصادقة عن املسؤولة واجلهاتومنها املنتظرة األهداف كافة اخلطة وتشمل
 وتطبيقها عن املسؤولة ابجلهات املنوطة واألدوار
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 الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاري  البياانت املالية:  أساس)غري خصومة( على  واملوجودات يلخص اجلدول أدانه توزيع املطلوابت: أوالً 
           من تسعة أشهر    من ستة أشهر   من ثالثة أشهر   من شهر   من مثانية أاير   عند الطل  إىل     

  اجملمو    بدون استحقاق   أكثر من سنة   إىل سنة   تسعة أشهرإىل     إىل ستة أشهر   أشهرإىل ثالثة    إىل شهر   أقل من مثانية أاير   0202كانون األول   31كما يف 
  لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو     

 املوجودات
  92332033613497  8328530053925  -   -   -   1309631833354  3389538053111  -   77320531073107  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي 

  72386731793077  -   -   -   -   -   -   02322933613706  52385738173551  ات لدى املصارفإيداعأرصدة و 
  51322434553746  1350233363490  31308438133536  46531023763  5639913210  02232023906  15387033953309  -   1362437773688  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة 

  06393433943553  -   06393433943553  -   -   -   -   -   -   موجودات مالية ابلخملفة املطفأة
  74432903319  74432903319  -   -   -   -   -   -   -   حق استخدار األصول املستأجرة

  13355832533765  13355832533765  -   -   -   -   -   -   -    موجودات اثبتة
  05833913759  05833913759  -   -   -   -   -   -   -    موجودات غري ملموسة

  1386433463146  1384832383949  1138773723   1773611   043207   663860  337553176  -    4253818   موجودات أخرى 
  8354430783869  8354430783869  -   -   -   -   -   -   -   املركزيوديعة جممدة لدى مصرف سورية 

  064327735533931  34355834183258  58303132853790  46530983374  5732153239  1349630713140  19377139753616  02322933613706 109348831083184  جممو  املوجودات حس  درجة استحقاقها

 :املطلوابت
  40361030553989  -   -   -   -   4322232223222  4322232223222  5313337763110  09347834793877   ودائع مصارف
  143367134623244  -   1336832223222  6308534683243  6336838923775  3377831743430  19388134043722  03326434673359  80390532343735   ودائع الزابئن

  5319435233249  -   -   -   -   -   -   -   5319435233249   أتمينات نقدية
  7236073081  -   -   -   -   -   -   -   7236073081   خصصات متنوعة

  3329038343303  -   -   1538573611  14438453491  3136283231  7930603151  11734923749  0372337723092   أخرىمطلوابت 

  194364136823686  -   1336832223222  6332133053654  6351337363066  7382937803463  03396236863851  08331537343002  102337034153030   جممو  املطلوابت

  69343538733045  34355834183258  56386332853790 ( 5383632073082) ( 6345637013007) ( 6331335113301) ( 4318837113035) ( 8332633703494)  9311537103950   فجوة االستحقاقات
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           من تسعة أشهر    من ستة أشهر   من ثالثة أشهر   من شهر   من مثانية أاير   عند الطل  إىل     
  اجملمو    بدون استحقاق   أكثر من سنة   إىل سنة   إىل تسعة أشهر    إىل ستة أشهر   إىل ثالثة أشهر   إىل شهر   أقل من مثانية أاير   0219كانون األول   31كما يف 
  لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو     

 املوجودات
  32317439293642  3399730023737  -   -   -   43632223222  1332832223222  -   04343336883923  نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي 

  34364334053682  -   -   -   -   -   0335439313346  -   30308834943334  أرصدة وإيداعات لدى املصارف
  39373838443336  1381439253852  11314233873982  9319638703825  3316435683543  9365135683668  0364332053664  1322435123267  1310332243759  صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة 

  14371130433045  -   9372434083085  3391337313398  -   -   1329332833560  -   -   ابلخملفة املطفأةموجودات مالية 
  88434993090  -   88339493090  -   -   -   5523222  -   -   حق استخدار األصول املستأجرة

  7391034993893  7391034993893  -   -   -   -   -   -   -    موجودات اثبتة
  04539413639  04539413639  -   -   -   -   -   -   -    موجودات غري ملموسة

  1342736643651  1339634883627  433723525  033403907  131213635  036223743  5803061   63362   1713613   موجودات أخرى 
  3328939483923  3328939483923  -   -   -   -   -   -   -   لدى مصرف سورية املركزيوديعة جممدة 

  130382839773079  18345732253609  01373331363260  13311039473132  3316536723178  12329231693411  7342231703833  1322435163407  57384533593629  جممو  املوجودات حس  درجة استحقاقها

 :املطلوابت
  09354339913024  -   -   -   -   1322232223222  3352232223222  7320134103695  18320035783529   ودائع مصارف
  77386139623396  -   0304537643802  6322234423732  0349233263592  3399830173452  01388831823252  11385130103922  09338738373856   ودائع الزابئن

  0375934193363  -   -   -   -   -   -   -   0375934193363   أتمينات نقدية
  7135383601  -   -   -   -   -   -   -   7135383601   خصصات متنوعة
  1397731123953  -   -   -   -   037303876  5132753341  5438823982  1386834013756   مطلوابت أخرى

  110301432023537  -   0304537643802  6322234423732  0349233263592  5322239523306  05343930553391  18390735263575  50312937963125   جممو  املطلوابت

  02359439563740  18345732253609  19348733713040  7311035263422  67533633588  5328930193285 (18323932803558) (17390039923148)  5373535633524   فجوة االستحقاقات
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 :بيان الوضع املايل: بنود خارج اثنيـاً 
    إىل  من سنة      

  اجملمو    مخس سنوات   لغاية سنة   0202كانون األول   31كما يف 
  لوسو   لوسو   لوسو   

  1313934313493  -   1313934313493 غري مستغلةمباشرة تسهيالت ائتمانية سقوف 
  70339833392  -   70339833392 سقوف تسهيالت ائتمانية غري مباشرة غري مستغلة

  7383238943831  4337843005  7378731123626  املعطاة للزابئن الخمفاالت

  9365235053489  4337843005  9369433293714  
  1035623222  -   1035623222  كفاالت معطاة جلهات أخرى

  9366332853489  4337843005  9372638693714  
 

    إىل  من سنة      
  اجملمو    مخس سنوات   لغاية سنة   0219كانون األول   31كما يف 

  لوسو   لوسو   لوسو   
  8313032853013  -   8313032853013 مستغلةسقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غري 

  1390332183043  -   1390332183043 سقوف تسهيالت ائتمانية غري مباشرة غري مستغلة
  0302837023862  0236223222  0318831023862  الخمفاالت املعطاة للزابئن

  10304330043316  0236223222  10306338043316  
  433623222  -   433623222  كفاالت معطاة جلهات أخرى

  10304735843316  0236223222  10306831843316  
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 التحليل القطاعي  -83

 :قطاعات أعمال املصرف معلومات عنو أ
 الرئيسية التالية: عمالاألمن خالل قطاعات ألغراض إدارية يتم تنظيم املصرف 

  األفرادوحساابت  -
  واملؤسساتحساابت  -
  واخلزينة -

 فيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال املصرف: 
  0202كانون األول   31ة املنتهية يف للفرت   
  اجملمو    أخرى   اخلزينة   املؤسسات   األفراد   البيان  
 لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو     
  56313830263865  -   50370239343695  3320737543446  38935173704  إمجايل الدخل التشغيلي 

 ( 0398633983123)  -  ( 60233553717) ( 0336331203601) (  039393765)  االئتمانيةخلسائر ا خصصمصروف 

  53315138283760  -   50312235783978  66436513805  38635773959  نتائج أعمال القطا  
 ( 4313534853258) ( 4313534853258)  -   -   -  مصاريف غري موزعة على القطاعات 
  49321633033724  -   -   -   -   الربح قبل الضريبة 
 ( 17534273021)  -   -   -   -   مصروف ضريبة الدخل 
  48384239163523  -   -   -   -   صايف ربح السنة 

  5385235933059  5385235933059  -   -   -    رأمساليةمصاريف 
 ( 37633373359) ( 37633373359)  -   -   -   استهالكات واطفاءات

 
  0202كانون األول   31كما يف   
  اجملمو    أخرى   اخلزينة   املؤسسات   األفراد   البيان  
 لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو     

  047365036693940  -   196364830143194  46387532823231  4310933753717   موجودات القطا 
  16340438833989  91634043883398  -   -   -  موجودات غري موزعة على القطاعات 

  064327735533931  91634043883398  196364830143194  46387532823231  4310933753717  جممو  املوجودات 
 ( 191347830193273)  -  ( 40361030553988) ( 52377637383278) ( 98328930053227)  مطلوابت القطا  
 ( 3316334613613) ( 3316334613613)  -   -   -  على القطاعاتمطلوابت غري موزعة  

 ( 194364136823686) ( 3316334613613) ( 40361030553988) ( 52377637383278) ( 98328930053227)  جممو  املطلوابت 
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  0219كانون األول  31للفرتة املنتهية يف   
  اجملمو    أخرى   اخلزينة   املؤسسات   األفراد   البيان  
 لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو     
  3354436333211  -   0322739213058  1335734353715  17930963238  إمجايل الدخل التشغيلي 

 ( 35936643108)  -  ( 8130350313073)  90537983908 ( 1031813801)  االئتمانية خلسائرا خصصمصروف 

 3318439683883  -   73436023203  0308330343643  16731143017  نتائج أعمال القطا  
 ( 0350235973391) ( 0350235973391)  -   -   -  مصاريف غري موزعة على القطاعات 
  66433713490  -   -   -   -   الربح قبل الضريبة 
 ( 03936113636)  -   -   -   -   الدخل مصروف ضريبة 
  40437593856  -   -   -   -   صايف ربح السنة 

  3338131063247  3338131063247  -   -   -    رأمساليةمصاريف 
 ( 01138513504) ( 01138513504)  -   -   -   استهالكات واطفاءات

 
  0219كانون األول   31كما يف   
  اجملمو    أخرى   اخلزينة   املؤسسات   األفراد   البيان  
 لوسو   لوسو   لوسو   لوسو   لوسو     

  100337132633020  -   80363030183856  36390837433285  0381231213061   موجودات القطا 
  12343739143277  12343739143277  -   -   -  موجودات غري موزعة على القطاعات 

  130382839773079  12343739143277  80363030183856  36390837433285  0381231213061  جممو  املوجودات 
 ( 112316533723964)  -  ( 09354339913024) ( 09381835373925) ( 52382038413855)  مطلوابت القطا  
 ( 0324836493573) ( 0324836493573)  -   -   -  على القطاعاتمطلوابت غري موزعة  

 ( 110301432023537) ( 0324836493573) ( 09354339913024) ( 09381835373925) ( 52382038413855)  جممو  املطلوابت 
 

 التشغيل خاطر
 والبنية املالية نظمةاأل البشري، العنصر العمل، اتإجراءو  السياسات يف خلل نتيجة يتخمبدها أن للمصرف ميخمن اليت اخلسائر التشغيل خاطر متثل

 ميخمن الو ملصرفا عمليات طبيعة مع تنسجم إحصائية منهجيات ابستخدار املخاطر ه ه قياس ويتم خارجية، حوادث وقو إىل  ةإضاف التخمنولوجية،
 واحملتملة األخطار ومتابعة شامل رقابة نظار عرب املخاطر ه هإدارة  ميخمن ولخمن التشغيل خاطر مجيع إزالة للمصرف

وذلك أبن تغطي األموال اخلاصة للمصرف   0ة ابزل إتفاقيحس  مقررات  Basic Indicator Approachي ساساملؤشر األ أسلوباملصرف  يعتمد
 خالل السنوات الثالث السابقةو اىيرادإمجايل من متوسط  %15كحٍد أدل نسبة مئوية اثبتة مقدارها 

 ختفيف املخاطر التشغيلية أسالي  -

دقيقة للمخاطر التشغيلية اليت تتصف ابحتمالية حدوث منخفضة ولخمن يرتت  عليها خسائر مالية عالية إذ يقور املصرف بتحديد ه ا  عنايةيويل املصرف 
 نوعني:إىل  النو  من املخاطر التشغيلية ومن مث فرزها

  حتديد املقدار أو  من خسائر قد تنتج عنها،املخاطر التشغيلية اليت ميخمن التحخمم هبا وابلتايل حتديد املدى ال ي ميخمن للمصرف أن يتحمله
طرٍف خارجي متخصص ضمن تعاقدات واضحة يتحمل فيها ه ا الطرف إىل  ال ي يخمون من األفضل فيه جتيري بعض نشاطات املصرف

 شركات التأمنيوإىل  حتديد املقدار ال ي ميخمن للمصرف أن يلجأ فيهأو  املخاطر التشغيلية احملتملة،

  حر و أ القيار بتخفيض مستوى النشاطات اليت ينجم عنها مثل ه ا النو  من املخاطرإما  التشغيلية اليت ال ميخمن التحخمم هبا وابلتايلاملخاطر
  شركات التأمني حسبما هو مناس وإىل  اللجوءأو  طرٍف خارجي،إىل  جتيري ه ه النشاطاتأو  إلغائها ابلخمامل،
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 : املخاطر التشغيليةإدارة  -
املخاطر التشغيلية كيفية التعامل مع مسببات خسائر حمتملة قد تنجم عن ممارسة املصرف لنشاطاته املختلفة فيما يسمى إدارة ات إجراءسياسات و  حتدد 

 الخموارثك  انمجة عن مؤثرات وعوامل خارجيةأو  يف النظار اآليلأو  ات الداخليةجراءبسب  ضعٍف يف اىأو  "حوادث تشغيلية" انمجة عن أخطاء بشرية
ا يف حدها أهنأو  معدومةإما  ات كيفية حصر وقياس ه ه املخاطر والعمل على التأكد من أن ه ه املخاطرجراءاالحتيالو حتدد ه ه السياسات واىأو 

 إما يري املخاطر احملتملةاألدل املمخمن حتمله والعمل على اختاذ كافة االحتياطات املمخمنة اليت جتن  املصرف ه ا النو  من املخاطر واليت من ضمنها جت
 شركات التأمني، حس  احلالةوإىل  أو طرٍف اثلثإىل 

 حملة عن خطة الطوارئ وخطة استمرارية العمل: -

ات اليت يتوج  على املصرف اختاذها يف حاالت الطوارئ ومت تشخميل جلنة من جراءلقد مت إحداث خطة شاملة الستمرارية العمل واليت تتضمن اى 
 األزمات ومت تعيني الخمادر البشري الواج  تواجده يف املوقع البديل )املسمى فريق استمرارية العمل( يف حاالتدارة التنفي ية العليا والوسطى ىدارة اى

 الطوارئ ومت تدريبه على العمل ال ي جي  أن يقور بهو
ارية العمل املوقع البديل يف حاالت الطوارئ حيث أجرى فريق استمر  اختبارات دورية للخطة من قبل فريق استمرارية العمل يف جراءويقور املصرف إب 

ات وفق نتائج جراءخالهلا اختبار لخمل العمليات اليت جي  أن تنف  ولخمل الربامج املستخدمة يف حالة الطوارئ وفق ظروف متعددة وقد مت تطوير اى
 االختبارو

 خاطر األعمال

لى قطا  املصارف بصفة عامة، ومنها األخطار الناجتة عن الظروف السياسية واىقتصادية احمليطة واليت حتمل تنشأ خاطر األعمال من عدة عوامل تؤثر ع
ات املناسبة للتقليل بقدر راءجاملصرف بتقييم تلك املخاطر بشخمل مستمر وإختاذ اىإدارة يف طياهتا العديد من املؤشرات السلبية على نتائج األعمالو تقور 

 ها على نتائج األعمال والوضع املايل للمصرفواىمخمان من أثر 

 خاطر الدفع املسبق

قاقها، مثل رهوانت مستحقاهتم قبل استحأو  دفع العمالء ىلتزاماهتمأو  خسائر مالية نتيجة طل إىل  إن خاطر الدفع املسبق تخممن يف تعرض املصرف
اليت يعمل  سواقالدفع املسبق هي غري جوهرية يف األإىل  اليت تؤدي خرىالسوق األذات معدالت فائدة اثبتة عندما تتدل معدالت الفائدةو إن عوامل 

بعني االعتبار أية غرامات مقبوضة  األخ هبا املصرفو وابلتايل، فإن املصرف يعترب أتثري خاطر الدفع املسبق على صايف الفائدة املقبوضة غري جوهري، بعد 
 قد تنتج عن الدفع املسبقو
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 التوزيع اجلغرايف:معلومات و ب
 ال ي متثل أعماله احمللية من خالل فروعه الثمانية يف احملافظاتو ة السورية العربي اجلمهويةميارس املصرف نشاطاته بشخمل رئيسي يف 

 :حس  القطا  اجلغرايف املصرفيرادات إفيما يلي توزيع 
   0202كانون األول   31كما يف    
  اجملمو      خارج سورية     داخل سورية   
   لوسو     لوسو     لوسو   

  56313830263865    1395434113229    54318337953856  إمجايل الدخل التشغيلي
   5385235933059    -     5385235933059  صايف املصروفات الرأمسالية

  064327735533931    63355236473586    022350639263345  جممو  املوجودات جا فيها املصروفات الرأمسالية
 

   0219كانون األول   31كما يف    
  اجملمو      خارج سورية     داخل سورية   
   وسول     لوسو     لوسو   

  3354436333211    1310735373065    0341732953746  إمجايل الدخل التشغيلي
   3338131063247    -     3338131063247  صايف املصروفات الرأمسالية

  130382839773079    31352731343711   121332138403568  جممو  املوجودات جا فيها املصروفات الرأمسالية
 

 رأس املالإدارة  -39

    الصادرة جوجالنسملال من خالل س املختلفةو يتم مراقبة مدى كفاية رأنشطته اأس مال مناسـ  ملواجهة املخاطر اليت تالزر على رأحيافظ املصـرف 
 و التسليفو  جملس النقدمقررات ابزل الدولية واليت يتم تبنيها من خالل 

حس   %10) التسليفو  جملس النقدحس  تعليمات  %8س املال والبالغة أدل ملتطلبات كفاية ر حملافظة على معدالت تفوق احلد األيلتزر املصرف اب
 املتعلقة ابلرتكزات االئتمانية واليت تستخدر راس املال التنظيمي كمؤشر لتلك الرتكزاتوجلنة ابزل الدولية(،كما يراعي كافة النس  

 وس ماله وجيري تعديالت عليه يف ضوء التغريات اليت تطرأ على الظروف االقتصادية ووصف املخاطر يف أنشطتهأيدير املصرف هيخملية ر 
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  :يتضمن ه ا البند ما يلي
  كانون األول   31كما يف    

   0202     9021  
 لوسو     لوسو   ي:ساسرأس املال األ

   5305232223222    5305232223222  رأس املال املخمتت  به واملدفو   
   04437323152    31732183852  احتياطي قانوين 
   04437323152    31732183852  احتياطي خاص 
   00356238603795    72385430993495  مدورة غري حمققة أراب  

 ينـزل منها:
 (  7372533663353 ) (  7332034633952 ) اخلسارة املرتاكمة احملققة 
 (  04539413639 ) (  05833913759 ) موجودات غري ملموسة 
 (  5738493378 ) (  5738493378) أصول مستملخمة إىل ما بعد انتهاء الفرتة احملددة قانونياً  

   02309131653705    69311936303128  يساسصايف رأس املال األ
 يضاف رأس املال املساعد:

 املؤوانت املخمونة لقاء خسائر ائتمانية متوقعة للتعرضات 
   98438673149    1395436243584  املصنفة ضمن املرحلتني األوىل والثانية 
   -     -   احتياطي عار ملواجهة خاطر التمويل 

   01307632303874    71327430363690  التنظيمي )األموال اخلاصة(جممو  رأس املال 
   78330330553119    154303030933156  املرجحة ابملخاطر خرىخاطر االئتمان وخاطر املوجودات األ 
   46631163831    0313632733620  خاطر حساابت خارج امليزانية املرجحة ابملخاطر 
   12136523108    41430553628  خاطر السوق 
   0338730803964    3381934883954  املخاطر التشغيلية 

   81307833253240    111330231623620  جممو  املوجودات وااللتزامات خارج امليزانية املرجحة ابملخاطر
   %06318     %44305   نسبة كفاية رأس املال )%(

   %04397     %43324   (%ي )ساسرأس املال األ كفايةنسبة  
   %98350     %99354   حقوق املسامهني )%(إمجايل إىل  يساسنسبة رأس املال األ

خمونة لقاء اخلسائر االئتمانية املتوقعة للتعرضات يتم االعرتاف ابملخصصات امل 0219شباط  14/ر ن( خري  4رقم ) جوج  قرار جملس النقد والتسليف
األوىل والثانية ضمن األموال املساندة، وذلك على أال يتجاوز تلك املخصصات املعرتف هبا ضمن ه ه األموال، مضافاً إليها رصيد  املصنفة ضمن املرحلتني

ان احملتسبة وفقًا لتعليمات كفاية ممن املوجودات املرجحة جخاطر االئت %1305ما نسبته  حساب االحتياطي العار ملخاطر التمويل )يف حال وجوده(،
 موال اخلاصةواأل

 وال ي تضمن تعديل املادة الثامنة من قرار جملس النقد والتسليف 0214شباط  06( خري  4/ر ن/ب1288صدر قرار جملس النقد والتسليف رقم )
ية ألغراض ساسفروقات تقييم مركز القطع البنيوي غري احملققة ضمن األموال اخلاصة األ إدراجحبيث يتم  0228شباط  4( خري  1/ر ن/ب360رقم )

 و0227( الصادر عار 4/ر ن/ب053احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم )
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 استحقاقات املوجودات واملطلوابت حتليل -24

 تسويتها:أو  يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوابت وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادها
 

  0202كانون األول   31كما يف   
  اجملمو    أكثر من سنة   لغاية سنة    
  لوسو   لوسو   لوسو    

 املوجودات: 
  92332033613497  -   92332033613497 لدى مصرف سورية املركزي أرصدةو  نقد

  72386731793077  -   72386731793077  لدى مصارف أرصدة
  -   -   -   ات لدى مصارفإيداع
  51322434553746  31308438133536  19371936403012 ئتمانية مباشرةاالتسهيالت الصايف 

  06393433943553  06393433943553  -  ابلخملفة املطفأةموجودات مالية 
  74432903319  74432903319  -  حق استخدار األصول املستأجرة

  13355832533765  13355832533765  -   ملموسةموجودات اثبتة 
  05833913759  05833913759  -   موجودات غري ملموسة

  1386433463146  1385939163650  434093494   أخرىموجودات 
  8354430783869  8354430783869  -  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  064327735533931  83318339413453  182389336103478  جممو  املوجودات  
 املطلوابت: 

  40361030553989  -   40361030553989   مصارف ودائع
  143367134623244  1336832223222  140332334623244   ودائع عمالء

  5319435233249  -   5319435233249   أتمينات نقدية
  7236073081  -   7236073081   خصصات متنوعة

  3329038343303  -   3329038343303   أخرىمطلوابت 

  194364136823686  1336832223222  193307336823686  جممو  املطلوابت  

  69343538733045    81381539413453  ( 10338232683028)   الصايف
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  0219كانون األول   31كما يف   
  اجملمو    أكثر من سنة   لغاية سنة    
  لوسو   لوسو   لوسو    

 املوجودات: 
  32317439293642  -   32317439293642 وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي نقد

  30308834953406  -   30308834953406  أرصدة لدى مصارف
  0335439323054  -   0335439323054  إيداعات لدى مصارف

  39373838443336  11314233873982  08359834563356 صايف التسهيالت االئتمانية مباشرة
  14371130433045  9372434083085  5322638143962 ابلخملفة املطفأةجودات مالية مو 

  88434993090  88339493090   5523222 حق استخدار األصول املستأجرة
  7391034993893  7391034993893  -   موجودات اثبتة ملموسة
  04539413639  04539413639  -   موجودات غري ملموسة

  1342736643651  1342238593110  638253539   موجودات أخرى
  3328939483923  3328939483923  -  وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

  130382839773079  34337832153124  98343239603175  جممو  املوجودات  
 املطلوابت: 

  09354339913024  -   09354339913024   ودائع مصارف
  77386139623396  0304537643802  75361631953576   ودائع عمالء

  0375934193363  -   0375934193363   أتمينات نقدية
  7135383601  -   7135383601   خصصات متنوعة
  1397731123953  -   1397731123953   مطلوابت أخرى

  110301432023537  0304537643802  129396830553717  جممو  املطلوابت  

  02359439563740    30313030523084  ( 11353730933540)   الصايف
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 ()خارج بيان الوضع املايل ارتباطات والتزامات حمتملة -14

 يتخمون ه ا البند ممايلي:
  كانون األول   31كما يف      
     0202     0219   
  لوسو     لوسو     
  ائتمانيةارتباطات والتزامات  -أ

   7734973452    1349038393398  كفاالت دفع
   1398538023362    6332733253433  حسن تنفي كفاالت 
   14534233252    3237523222  أولية كفاالت

   0302837023862    7383238943831  جممو  الخمفاالت املعطاة للزابئن
   8313032853013    1313934313493  سقوف تسهيالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة

   1390332183043    70339833392  سقوف تسهيالت ائتمانية غري مباشرة غري مستغلة

   10306338043316    9369433293714  االرتباطات وااللتزامات املمنوحة للزابئن
   433623222    1035623222  كفاالت معطاة جلهات أخرى

    9372638693714    10306831843316   
 التزامات تعاقدية -ب

 و0219و 0202ملصرف التزامات تعاقدية لعامي ال يوجد لدى ا

 
 أرقار املقارنة -40

دون أن يخمون هلا أي أتثري  0202كانون األول   31للتناس  مع أرقار بياانت السنة املنتهية يف  0219مت إعادة تصنيف بعض أرقار املقارنة لبياانت عار 
 أراب  أو حقوق ملخمية املصرف كما يلي:على 

  0219كانون األول   31للسنة املنتهية يف     
  مقدار التصنيف     بعد التصنيف     قبل التصنيف    
  لوسو     لوسو     لوسو    

   12786138817  ( 58482598906) ( 69186738743) مصاريف تشغيلية أخرى

 (  12786138817 ) ( 03986118636) ( 13189978819) مصروف ضريبة الدخل

الحتياطي تعديل صايف الربح قبل الضريبة مما أثر على احتساب ايف بيان الدخل،  ونتج عن إعادة تبوي  مصروف ضريبة ريع ريوس األموال يف اخلارج
 القانوين واخلاص ضمن بيان املركز املايل كما يلي:

  9021كانون األول   31للسنة املنتهية يف     
  مقدار التعديل     بعد التعديل     قبل  التعديل    
  لوسو     لوسو     لوسو    

  1237613381    04437323152    03339683769  احتياطي قانوين
   1237613381    04437323152    03339683769  احتياطي خاص
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  COVID)- (19أثر انتشار فريوس كوروان -34

أدى حلدوث و  عرب مناطق جغرافية ختلفة على مستوى العامل، مما تسب  يف تعطيل األنشطة التجارية واالقتصادية، (COVID-19)انتشر فريوس كوروان 
 حالة من عدر اليقني يف بيئة االقتصاد العامليو

 قد يتسب  ىدارة االضطراابت احملتملة اليتيراق  املصرف الوضع عن كث  وقد قار بتفعيل خطته الستمرارية األعمال وممارسات إدارة املخاطر األخرى 
 على أعمال املصرف وعملياته وأدائه املايلو ( COVID-19فيها تفشي فريوس كوروان )

هاو وبناًء يت حيتمل أتثر لقامت اىدارة بتقييم أتثري اجلائحة عند حتديد الزايدة الخمبرية يف خاطر االئتمان وتقييم مؤشرات تدين القيمة للمخاطر يف القطاعات ا
ري  إعداد البياانت خعليه وجدت اىدارة أنه مل يخمن هناك أتثري جوهري على التعرضات االئتمانية واالعرتاف ابخلسائر االئتمانية املتوقعة وخصصاهتا لغاية 

 و0202كانون األول   31املالية للسنة املنتهية يف 

والتعاميم والخمت  املتعلقة به، قار املصرف وبعد إعالر  0202آذار  06/ر ن بتاري  05رقم  التزامًا ألحخمار القرار الصادر عن جملس النقد والتسليف
و جزئياً ملدة ثالثة أكلياً ( COVID-19العمالء بعدة وسائل، بتأجيل كافة األقساط املستحقة لتسهيالت العمالء املتأثرين من انتشار فريوس كوروان )

للعمالء الراغبني ابالستفادة من ه ا القرار واملصنفني ضمن املرحلتني األوىل والثانية فقط وبعد  ة فقط، وذلكأشهر من استحقاقها األصلي وملرة واحد
خلي واملرحلة ادراسة تدفقاهتم النقديةو ومت ذلك دون اعتبار عملية أتجيل األقساط هيخملة أو جدولة وب لك مت احلفاظ على كل من التصنيف االئتماين الد

ف هبا العميل، كما مت احلفاظ على املخصصات احملتجزة بغض النظر عن أتجيل األقساط املستحقةو والتزر املصرف ك لك جا ورد ابلقرار اليت كان قد صن
 امل كور بتقاضي الفوائد التعاقدية فقط على مدة التأجيل دون فرض أي عموالت أو غرامات أو فوائد أتخريو

ستقبلية، القرار وتعديالته على معدل الفائدة الفعلي على حمفظة التسليف ومل يتبني وجود أثر هار للفرتة احلالية واملكما مت دراسة أثر أتجيل الدفعات موضو  
المسي احيث أن معدل الفائدة الفعلي يعرب عن سعر الفائدة السنوي مع أخ  العامل الرتاكمي بعني االعتبار وهو مرتبط بشخمل أساسي بسعر الفائدة 

 تغيري بشخمل جزئي ولفرتات قصرية نسبياًولسنوية، األمر ال ي طرأ عليه ا وعدد الدفعات
 
 الدعاوى القضائية -44

، حيث ةنظراً لطبيعة األعمال يعترب التقاضي شائع يف القطا  املصريف، لدى البنك سياسات وإجراءات أنشئت للتعامل مع مثل ه ه الدعاوى القضائي
لتحصيل أموال البنكو ل لك يخمون اللجوء إىل القضاء ضرورة تستدعيها بعض احلاالت اليت استنف ت فيها إجراءات  مايلزرأن إدارة البنك تقور ابختاذ كل 

قار  ىالتوصل إىل حل تفاوضي، وعليه فإن البنك أقار العديد من الدعاوى القضائية على بعض املدينني هبدف حتصيل الديون املتعثرةو من جهة أخر 
 ختاصم أخرى ألسباب ختلفةو بعض املدينني برفع دعاوى

ة حول وضع الدعاوى تلك القضااي، يقور البنك بطل  استشارة فنية وقانوني لتقييمفإن لدى البنك جمموعة من اىجراءات اليت يتم إتباعها  احلالتنييف كال 
 ى مركزه املايلواثر السلبية للدعاوى القضائية علالقضائية، وإذا وجد توقع خلسارة ميخمن حتديد قيمتها، يقور البنك ابلتعديالت الالزمة لتعخمس اآل

احلالية يوجد قضااي مازالت منظورة أمار القضاء ومل تفصل أبحخمار هنائية وعليه قار البنك بتشخميل خصصات مناسبة ملواجهة ه ه  البياانت املاليةبتاري  
 البياانت املاليةو حول 19 رقم اىيضا  يف مبني هو كما العالقة القضااي أحد تسوية مت 0217متوز  19 بتاري  ،القضااي


