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معلومات عامة1

(البنك) كشركة سوریة مساھمة مغفلة عامة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم عتم الترخیص لبنك سوریة والمھجر ش.م.م.
الخاص بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة في 2001لعام 28وفقا ألحكام القانون رقم 2003نیسان 30تاریخ و/م.20

.2003كانون األول  29تاریخ 13900الجمھوریة العربیة السوریة والمسجل في السجل التجاري تحت الرقم 

كانون الثاني 7/ بوصفھ بنكا خاصا بتاریخ 9مدیریة مفوضیة الحكومة تحت الرقم /ىسجل البنك في سجل المصارف الممسوك لد
2004.

سھم قیمة السھم الواحد االسمیة 60,000,000لیرة سوریة موزعًا على 6,000,000,000والمدفوع بھ یبلغ رأس المال المكتتب 
.2018كانون األول 31و2019حزیران 30لیرة سوریة  كما في 100

لیرة سوریة للسھم الواحد، وقد 500سھم بقیمة اسمیة 3,000,000موزع على 1,500,000,000تأسس البنك برأسمال مقداره 
لیرة سوریة موزع على 3,600,000,000إلى 2010كانون األول 31تم زیادة رأس المال بشكل تدریجي لیصل بتاریخ 

لیرة سوریة  للسھم الواحد.500سھم بقیمة اسمیة 7,200,000

ل وذلك بتوزیع جزء من األرباح المحتجزة بقیمة وافقت الھیئة العامة للمساھمین على زیادة رأس الما2011نیسان 4بتاریخ 
4,000,000,000لیرة سوریة على شكل أسھم مجانیة للمساھمین كل حسب نسبة تملكھ لیصبح رأس المال 400,000,000

.2011كانون األول31لیرة سوریة للسھم الواحد بتاریخ 500سھم بقیمة اسمیة 8,000,000لیرة سوریة موزع على 

، تمت الموافقة على تجزئة أسھم البنك لتصبح 2012نیسان 24ماع الھیئة العامة غیر العادیة للمساھمین بتاریخ خالل اجت
لیرة سوریة للسھم الواحد.100سھم بقیمة 40,000,000

بمبلغ ة رأس المالالھیئة العامة للبنك على زیادوافقت2018نیسان 25خالل اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة للمساھمین بتاریخ 
وضم 2017القابلة للتوزیع بعد إطفاء الخسائر حتى نھایة عام دورةلیرة سوریة عن طریق ضم األرباح الم2,000,000,000

2ریخ ابتقسم من االحتیاطي الخاص إلى رأس المال، وتوزیع األسھم الناجمة عن ھذه الزیادة على المساھمین مجاناً. حصل البنك
لیرة 2,000,000,000موافقة وزارة التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك على زیادة رأسمال البنك بمقدار على2018تموز 

2018آب 6، وبتاریخ 1753لیرة سوریة وذلك بموجب القرار رقم 6,000,000,000سوریة لیصبح رأسمالھ بعد الزیادة 
وتم توزیع األسھم المجانیة على المساھمین كل حسب نسبة ،/م99م صدرت موافقة ھیئة األوراق واألسواق المالیة بموجب القرار رق

.2018تموز 30تملكھ بتاریخ 

، اقترح مجلس اإلدارة على الھیئة العامة للبنك زیادة رأس 2019أیار8خالل اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة للمساھمین بتاریخ 
13بتاریخ .ع وتوزیع األسھم الناجمة عن ھذه الزیادة على المساھمین مجاناً القابلة للتوزیدورةالمال عن طریق ضم األرباح الم

لیرة 1,200,000,000على زیادة رأسمال البنك بمقدار موافقة ھیئة األوراق واألسواق المالیة ، حصل البنك على2019حزیران 
تموز 22بتاریخ .مص/ا /700ار رقم بموجب القرلیرة سوریة وذلك7,200,000,000سوریة لیصبح رأسمالھ بعد الزیادة 

على موافقة وزارة التجارة الداخلیة 2019آب6ریخابتحصل البنكمصرف سوریة المركزي ، كماموافقةصدرت 2019
أیلول 2بتاریخ تملكھتم توزیع األسھم المجانیة على المساھمین كل حسب نسبةسیو، 2283وحمایة المستھلك بموجب القرار رقم 

2019.

2019حزیران 30فرع كما في 29یقوم البنك بتقدیم جمیع األعمال المصرفیة والمالیة من خالل مركزه وفروعھ البالغ عددھا 
منتشرة داخل الجمھوریة العربیة السوریة  في كل من دمشق وریف دمشق وحلب والالذقیة وحماة وحمص وطرطوس ودرعا 

والسویداء والحسكة. 

مؤقتا ثمانیة فروع للبنك متوزعة في حمص و ریف دمشق (عدرا) وحلب ودرعا فیھاتم إیقاف العملعدد الفروع التيیبلغ
والحسكة ( القامشلي).

.في رأسمال البنك%49یساھم بنك لبنان والمھجر ش.م.ل بنسبة 

إن أسھم البنك مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالیة.

في شركة سوریة والمھجر للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة والتي باشرت %52یساھم بنك سوریة والمھجر ش.م.م.ع بنسبة
ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة.الصادر عن م/ 105بقرار رقم 2009تشرین األول 25أعمالھا في 

الموافقة على البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة
من قبل مجلس إدارة البنك  2019حزیران 30أشھر المنتھیة في ستةموحدة المرحلیة المختصرة لفترة التم إقرار البیانات المالیة ال

.2019تموز31بتاریخ 137م بإجتماعھ رق
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة2

لبیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرةاأسس إعداد 2.1

) الخاص بالبیانات المالیة 34حدة المرحلیة المختصرة للمجموعة وفقًا للمعیار المحاسبي الدولي رقم (أعدت البیانات المالیة المو
المرحلیة.

وفقًا للسیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل 2018كانون األول 31قامت المجموعة بإعداد البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 
وذلك وفقاً لمتطلبات مجلس المحاسبة والتدقیق. 9لدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم المجموعة بسبب تأجیل تطبیق المعیار ا

ومعیار التقاریر المالیة الدولي رقم 9قامت المجموعة بتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2019كانون الثاني 1ابتداًء من 
اتھا المالیة وفقًا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ونتج عن ذلك إعادة عرض للمرة األولى وقد قررت المجموعة استئناف إعداد بیان16

نظرًا لتبني معیار التقاریر المالیة 2018كانون الثاني 1بیاناتھا المالیة. كما قامت المجموعة بعرض بیان المركز المالي كما في 
ألول مرة بأثر رجعي.9الدولي رقم 

ة المرحلیة المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة للبیانات المالیة السنویة، إن البیانات المالیة الموحد
. كما أن نتائج األعمال 2018كانون األول 31وبالتالي فإن ھذه البیانات یجب أن تقرأ مع البیانات المالیة السنویة للمجموعة كما في 

كانون األول 31ال تعتبر مؤشرا دقیقًا على نتائج األعمال للسنة المنتھیة في 2019حزیران30أشھر المنتھیة في ستةلفترة ال
2019.

ي تملقد  ة والت ات المالی إعداد البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة وفقا لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا الموجودات والمطلوب
لیة المرحلیة المختصرة.تظھر بالقیمة العادلة بتاریخ البیانات الما

تظھر البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة باللیرة السوریة وھي عملة التداول للمجموعة.

الموحدة المرحلیة المختصرةأسس توحید البیانات المالیة 2.2
شركة التابعة، شركة سوریة والمھجر للخدمات إن البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة المرفقة تشمل أنشطة البنك وأنشطة ال

المالیة المحدودة المسؤولیة. إن النشاط الرئیسي لھذه الشركة ھو تقدیم االستشارات وتحلیل ونشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالیة
دارات األولیة واالستثمار. باإلضافة إلى ممارسة أعمال شراء وبیع األوراق المالیة لحساب الشركة ولحساب الغیر وإدارة اإلص

وسجلت بالسجل 2009تشرین األول 25باشرت شركة سوریة والمھجر للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة أعمالھا بتاریخ 
.%52. إن نسبة ملكیة البنك في ھذه الشركة ھي 41566التجاري تحت رقم 

متغیرة نتیجة مشاركتھا بالجھة المستثمر فیھا ولھا قدرة التأثیر على یتم تحقیق السیطرة عندما یكون للمجموعة حقوق من العوائد ال
ھذه العوائد من خالل سلطة التحكم بالجھة المستثمر فیھا. تسیطر المجموعة بالتحدید على الجھة المستثمر فیھا إذا، وفقط إذا، كان 

لدى المجموعة:

یھا القدرة على توجیھ األنشطة المتعلقة بالجھة المستثمر فیھا).سلطة تحكم بالجھة المستثمر فیھا (الحقوق القائمة التي تعط-
حقوق من العوائد المتغیرة نتیجة مشاركتھا بالجھة المستثمر فیھا.-
القدرة على استخدام سلطتھا على الجھة المستثمر فیھا لتؤثر على عوائدھا.-

لكي تقوم المجموعة بتأیید ھذه الفرضیة وعندما ال یكون من المفترض أن الحصول على أغلبیة حقوق التصویت یؤدي إلى السیطرة. 
للمجموعة أغلبیة األصوات أو الحقوق المماثلة في الجھة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات 

ك:الصلة في تقییم ما إذا كان لدى المجموعة سلطة التحكم في الجھة المستثمر فیھا، بما في ذل

الترتیبات التعاقدیة مع أصحاب األصوات األخرى في الجھة المستثمر فیھا.-
الحقوق الناشئة عن ترتیبات تعاقدیة أخرى.-
حقوق التصویت للمجموعة وحقوق التصویت المحتملة.-

ناك تغییرات في واحد أو تقوم المجموعة بإعادة تقییم سیطرتھا على الجھة المستثمر فیھا إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى أن ھ
أكثر من العناصر الثالثة للسیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف 

اة أو عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. تدرج الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف للشركة التابعة المقتن
المستبعدة خالل السنة في البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة من تاریخ اكتساب المجموعة السیطرة حتى تاریخ توقف 

المجموعة عن السیطرة على الشركة التابعة.
م للمجموعة وإلى تعود األرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل الموحد المرحلي األخرى لمساھمي الشركة األ

حقوق االقلیة (الحصة غیر المسیطرة)، حتى لو كان ھذا یؤدي إلى عجز في أرصدة حقوق االقلیة (الحصة غیر المسیطرة). عند 
الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة للشركات التابعة لجعل سیاساتھا المحاسبیة تتماشى مع السیاسات المحاسبیة 

تم حذف جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساھمین واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة الناتجة عن للمجموعة. ی
عملیات ضمن المجموعة عند التوحید. تتم معالجة التغیر في حصة الملكیة في الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة، ضمن حقوق 

تابعة، فإنھا تلغي االعتراف بالموجودات (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات ذات ملكیة. إذا فقدت المجموعة السیطرة على شركة ال
الصلة والحصص غیر المسیطرة ومكونات حقوق الملكیة األخرى بینما یتم االعتراف بأي ربح أو خسارة ناتجة ضمن بیان الدخل 

الموحد المرحلي. یتم االعتراف بأي استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة.
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سس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)أ2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات2.3

التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة
.2019كانون الثاني 1قامت المجموعة بتطبیق بعض التعدیالت والتفسیرات ألول مرة والتي أصبحت نافذة ابتداًء من -

والتي لیس لھا أي أثر على البیانات المالیة 2019یالت والتفسیرات األخرى للمرة األولى في عام تـُطبق العدید من التعد-
الموحدة المرحلیة المختصرة للمجموعة.

"األدوات المالیة"-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.3.1
1(األدوات المالیة: االعتراف والقیاس) اعتبارًا من 39م بدًال من معیار المحاسبة الدولي رق9یحل معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

لجمیع الجوانب المحاسبیة الثالثة المتعلقة باألدوات المالیة: التصنیف والقیاس والتدني في القیمة ومحاسبة التحوط. 2018كانون الثاني 
األوراق واألسواق المالیة السوریة التعمیم رقم ، أصدرت ھیئة2018لعام 1بناًء على قرار مجلس المحاسبة والتدقیق في جلستھ رقم 

"األدوات المالیة". وبناًء علیھ، 9والمتضمن تأجیل تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 2018شباط 25بتاریخ 13
وبأثر رجعي.2019ن الثاني كانو1للمرة األولى ابتداًء من 9قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

39(األدوات المالیة) نموذج الخسارة االئتمانیة المتكبدة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 9استبدل معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
لمتوقعة وإطار محاسبة (األدوات المالیة: االعتراف والقیاس). وتضمن نموذجًا شامًال أللیة االعتراف وتسجیل الخسائر االئتمانیة ا

من خالل تعدیل األرصدة االفتتاحیة 2018كانون الثاني 1التحوط، ومتطلبات التصنیف والقیاس. تم االعتراف بأثر تطبیق المعیار في 
ألول خصصات الفائضة الناتجة عن تطبیق نموذج الخسائر اإلتمانیة المتوقعةملبعض الموجودات والمطلوبات المالیة وتم اإلحتفاظ بال

.وفقا لتعلیمات مصرف سوریة المركزيفي حساب مخصصات متنوعة ضمن المطلوباتمرة

:9تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم أ.  أثر

ألثر على بیان المركز المالي (زیادة / (نقص)):ا-

2018كانون األول 31كما  2018كانون الثاني 1كما في 
لیرة سوریة لیرة سوریة

الموجودات
(117,216,231) - نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
(51,873,505) (50,314,151) أرصدة لدى المصارف

(647,919,815) (763,645,083) إیداعات لدى المصارف
401,372,977 604,478,299 تسھیالت ائتمانیة مباشرة (بالصافي)
(6,299,133) - خرىموجودات أ

(421,935,707) (209,480,935) مجموع الموجودات

المطلوبات
 (1,578,544,829) )209,480,935( مخصصات متنوعة

)34,687,250( )21,125,000( مطلوبات ضریبیة مؤجلة
)1,613,232,079( )230,605,935( مجموع المطلوبات

حقوق الملكیة
34,687,250 21,125,000 احتیاطي التغیر في القیمة العادلة

1,156,609,122 - المحققةالمدورةاألرباح
1,191,296,372 21,125,000 مجموع حقوق الملكیة
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.3       

اییر الجدیدة والمعدلة (تتمة)التفسیرات والمع

"األدوات المالیة" (تتمة)-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.3.1

ألثر على بیان الدخل الشامل المرحلي (زیادة / (نقص)):ا-

2018حزیران30كما في 
لیرة سوریة

 (57,430,690) صافي األرباح الناتجة عن تقییم العمالت األجنبیة
 (185,660,512) استرداد مخصص الخسائر االئتمانیة

 1,029,891,272 مخصصات متنوعةاسترداد
786,800,070 ربح الفترة

9,272,500
صافي التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة من 

خالل الدخل الشامل اُالخر
796,072,570 الدخل الشامل للفترة

(زیادة / (نقص)):لمساھمین البنكالعائدالفترةن ربحمعلى حصة السھم ألثر ا-

2018حزیران30كما في 
لیرة سوریة

13.11 الحصة األساسیة و المخفضة للسھم من ربح الفترة

حزیران30نتھیة في إن األثر على بیان التدفقات النقدیة المرحلي للفترة المال یوجد أثر جوھري على بیان التدفقات النقدیة المرحلي.
جوھريو بكل األحوال ال یوجد أثر، تنحصر في التغیر في مبلغ الربح قبل الضریبة و التعدیالت علیھ ضمن األنشطة التشغیلیة2018

على صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة.
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2
التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.3      

التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة (تتمة)
"األدوات المالیة" (تتمة)-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.3.1

التحول .ب

على النحو التالي:9لمالیة تم تطبیق التغیرات في السیاسات المحاسبیة الناتجة عن تطبیق المعیار الدولي للتقاریر ا
وفقًا لتعلیمات 2018كانون الثاني 1كما في المخصصات المتنوعة حسابفي9یار تم إعادة عرض فترات المقارنة. یتم إدراج الفرق ما بین القیم الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة الناشئة عن تطبیق المع

وبالتالي یمكن مقارنتھا بالمعلومات 9والمعاد عرضھا تعكس المتطلبات الواردة في المعیار 2018وبالتالي فإن معلومات المقارنة لعام 9الدولي رقم ةالتقاریر المالیطبیق معیار مصرف سوریا المركزي المتعلقة بت
.تعلیمات مصرف سوریا المركزي ذات الصلةو 9بموجب المعیار2019المعروضة لسنة 

) بأثر رجعي:2018كانون الثاني 1ات التالیة على أساس الحقائق والظروف القائمة في تاریخ التطبیق األولي (تم إجراء التقییم

تحدید نموذج األعمال الذي یتضمن األصل المالي المحتفظ بھ.-
.تحدید وإلغاء الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المحددة مسبقا بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل-
اختیار تصنیف بعض االستثمارات في األسھم غیر المقتناة للمتاجرة الستثمارات مثبتة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر.-

)9رقم (الدوليلمعیار التقاریر المالیةاألوليالتطبیقتاریخفيالمالیةوالمطلوباتالمالیةالموجوداتتصنیف-
بأثر رجعي2018كانون الثاني 1 في9رقم المالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیارتطبیقعندالمدرجةوالمطلوباتالموجوداتمبالغعلىتغییرأيیطرألمأدناه،الجدولفيالمبینةمالیةالباستثناء بنود البیانات

39رقم الدوليالمحاسبةمعیارحسبالتصنیف
2017كانون األول 31

9رقم الدوليالتقاریر المالیةمعیارحسبالتصنیف
2018كانون الثاني 1

متوفرة للبیعقروض وسلف

بھامحتفظ
بغرض 
بالتكلفة المطفأةالرصیدالمتاجرة

بالقیمة العادلة
خالل الدخل من

الشامل اآلخر

بالقیمة
من العادلة
بیان خالل

الرصیدالدخل
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرةلیرة سوریةلیرة سوریةالموجودات المالیة

40,688,007,883--40,688,007,88340,688,007,883--40,688,007,883المركزيسوریةمصرفأرصدة لدى ونقد
94,078,059,474--94,128,373,62594,078,059,474--94,128,373,625أرصدة لدى المصارف

33,705,591,799--34,469,236,88233,705,591,799--34,469,236,882إیداعات لدى المصارف
6,010,8516,010,851--6,010,8516,010,851--موجودات مالیة للمتاجرة
4,555,359,975--3,950,881,6764,555,359,975--3,950,881,676تسھیالت ائتمانیة مباشرة

134,500,000-134,500,000-134,500,000-134,500,000-ودات مالیة متوفرة للبیعموج
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.3      

التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة (تتمة)

"األدوات المالیة" (تتمة)-9ولي رقم معیار التقاریر المالیة الد2.3.1

(تتمة)التحول  ب. 

فائض في مخصص الخسائر 2018كانون الثاني 1للمرة األولى كما في 9رقم المالیة الدولينتج عن تطبیق معیار التقاریر 
تماشیًا مع لمطلوباتلیرة سوریة و قد تم عرضھ في حساب مخصصات متنوعة ضمن ا220,425,401االئتمانیة المتوقعة بمبلغ 

سیتم االحتفاظ بھذا الفائض لحین صدور و،9الدولي رقم ةالتقاریر المالیمصرف سوریا المركزي المتعلقة بتطبیق معیار تعلیمات 
تعلیمات بشأنھ من قبل مصرف سوریة المركزي.

ن االفتتاحيالرصیدالى39 الدولي رقمةالمحاسبمعیاروفقالمالیةللموجوداتالختاميالرصیدتسویةالتاليالجدولیبّی
.2018كانون الثاني 1في كما9وفق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم المالیةللموجودات

2017كانون األول 31
(معیار المحاسبة الدولي 

)39رقم 

تصنیف اعادة
الموجودات

المالیة

قیاس مخصص إعادة
القیمة انخفاض

والحركات األخرى

2018كانون الثاني1
معیار التقاریر المالیة(

)9الدولي رقم 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

40,688,007,883--40,688,007,883المركزيسوریةمصرفأرصدة لدى ونقد
94,078,059,474(50,314,151)-94,128,373,625أرصدة لدى المصارف

33,705,591,799(763,645,083)-34,469,236,882یداعات لدى المصارفإ
خاللمنالعادلةبالقیمة/للمتاجرةمالیةموجودات
6,010,851--6,010,851بیان الدخل

العادلةبالقیمةالمتوفرة للبیع/حقوق الملكیةأدوات 
134,500,000--134,500,000من خالل الدخل الشامل اآلخر

604,478,2994,555,359,975-3,950,881,676تسھیالت ائتمانیة مباشرة

173,167,529,982(209,480,935)-173,377,010,917المجموع

الخسائر اإلئتمانیة.یبین الجدول التالي تسویة الرصید االفتتاحي لمخصص 
2017كانون األول 31

قیاس مخصص إعادة)37ورقم 39م (معیار المحاسبة الدولي رق
القیمة انخفاض

2018كانون الثاني1
معیار التقاریر المالیة(

)9الدولي رقم  المخصص الجماعي المخصص االفرادي 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

50,314,151403,469,515-353,155,364أرصدة لدى المصارف
763,645,083763,645,083--إیداعات لدى المصارف

3,678,932,268(604,478,299)3,468,046,132815,364,435تسھیالت ائتمانیة مباشرة

3,821,201,496815,364,435209,480,9354,846,046,866المجموع

1,349,959,867)429,906,336(1,308,951,000470,915,203تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة

6,196,006,733)220,425,401(5,130,152,4961,286,279,638المجموع
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تمة)التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة (ت

"األدوات المالیة" (تتمة)-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.3.1

ملخص أھم السیاسات المحاسبیة .ج
):9فیما یلي ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة للمجموعة المتعلقة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

تصنیف الموجودات المالیة-1
األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القیمة العادلة من عند االعتراف األولي، یتم تصنیف

خالل قائمة الدخل.

موجودات مالیة مقتناة بالتكلفة المطفأة-

ل قائمة الدخل:یقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطین التالیین وھو غیر محدد بالقیمة العادلة من خال
االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منھ االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و·
ینتج عن األحكام التعاقدیة ألصل مالي تدفقات نقدیة في تواریخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ باإلضافة ·

الى الفائدة على أصل المبلغ القائم.

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات المالیةال-
أدوات الدین

تقاس أداة الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطین التالیین وأیضا لم یتم اختیار قیاسھا بالقیمة
العادلة من خالل قائمة الدخل:

وذج أعمال والذي یتحقق الغرض منھ عن طریق تحصیل كل التدفقات النقدیة التعاقدیة االحتفاظ باألصل المالي ضمن نم·
وبیع الموجودات المالیة، و

ینتج عن األحكام التعاقدیة ألصل مالي تدفقات نقدیة في تواریخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ باإلضافة ·
الى الفائدة على أصل المبلغ القائم.

وق الملكیةأدوات حق
عند االعتراف األولي، بالنسبة الستثمار حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھ للمتاجرة، فإن البنك قد یختار بشكل غیر قابل لإللغاء ان 

یعرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا االختیار على أساس كل استثمار على حدى.

بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخلیةموجودات المالال-
تصنف كافة الموجودات المالیة األخرى والتي لم یتم تصنیفھا كمقتناة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل، 

بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل.
غیر قابلة لإللغاء قیاس أصل مالي یفي بمتطلبات القیاس بالتكلفة إضافة لذلك، وعند االعتراف األولي، قد تختار المجموعة بصورة

المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للقیاس بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل إذا كان القیام بذلك یلغي أو 
یقلص بصورة جوھریة عدم التوافق المحاسبي الذي قد ینشأ.

یف الموجودات المالیة الحقا بعد االعتراف األولي، باستثناء في الفقرة التي تلي تغییر المجموعة لنموذج أعمالھا ال یتم إعادة تصن
إلدارة الموجودات المالیة.



)عامةغفلة(شركة مساھمة مبنك سوریة والمھجر
المرحلیة المختصرةالموحدةیضاحات حول البیانات المالیةإ

2019حزیران 30

14

أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2
التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.3      

یر الجدیدة والمعدلة (تتمة)التفسیرات والمعای
"األدوات المالیة" (تتمة)-9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.3.1

ملخص أھم السیاسات المحاسبیة (تتمة).ج

(تتمة)تصنیف الموجودات المالیة-1

I.تقییم نموذج األعمال
على مستوى المحفظة ألن ھذا یعكس تقوم المجموعة بعمل تقییم للھدف من نموذج األعمال الذي یكون األصل محتفظ بموجبھ

الطریقة األمثل التي یدار بھا العمل والمعلومات التي یتم ارسالھا الى اإلدارة، تتضمن المعلومات ما یلي:

یتم العمل على ضوء السیاسات واألھداف المبینة للمحفظة. وبشكل محدد، إذا ما كانت استراتیجیة اإلدارة تركز على تحقیق ·
ئدة التعاقدیة أو االحتفاظ بمعدل فائدة محدد أو یكون ھناك توافق بین مدة الموجودات المالیة ومدة المطلوبات إیرادات الفا

المالیة التي تمول تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدیة من خالل بیع الموجودات.
كیفیة تقییم أداء المحفظة وإرسال تقاریر بشأنھا الى إدارة المجموعة.·
التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكیفیة إدارة المخاطر·

المخاطر.
كیفیة تعویض المدراء، أي إذا ما استند التعویض على القیمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتھا أو التدفقات النقدیة ·

التعاقدیة التي تم تحصیلھا، و
یة وتوقیت المبیعات في الفترات السابقة وأسباب البیع والتوقعات بشأن أنشطة المبیعات المستقبلیة. إال ان تكرار وكم·

المعلومات حول أنشطة المبیعات ال تعتبر منفصلة، ولكن تعتبر جزءا من التقییم الشامل عن كیفیة تحقیق المجموعة لھدفھا 
قات النقدیة.في إدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقیق التدف

یستند تقییم نموذج األعمال على السیناریوھات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سیناریوھات "األسوأ" أو "تحت 
ضغط العمل". إذا تحققت التدفقات النقدیة بعد االعتراف األولي بطریقة مختلفة عن التوقعات األصلیة للمجموعة، فان المجموعة ال 

یف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال، ولكن یتم دمج المعلومات عند عمل تقییم للموجودات تغیر تصن
المالیة المستحدثة حدیثا أو المشتراة حدیثا في المستقبل.

ة من خالل قائمة الدخل ألنھا لیس یتم قیاس الموجودات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة والتي یتم تقییم أدائھا على أساس القیمة العادل
.محتفظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وال ھي محتفظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع موجودات مالیة

II. تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ ("ضوابط
بلغ أو فائدة على أصل المبلغ")مدفوعات أصل الم

ة لغرض القیام بھذا التقییم، فان "أصل المبلغ" ھو القیمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. "الفائدة" ھي ثمن للقیمة المالی
ف االقتراض األساسیة للوقت، واالئتمان ومخاطر االقتراض األساسیة األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة معینة وتكالی

األخرى (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة)، إضافة لھامش الربح.
ي عند القیام بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة ألصل المبلغ، فإن المجموعة تأخذ ف

ك تقییم ما إذا كان األصل المالي یتضمن شروط تعاقدیة یمكنھا تغییر توقیت أو مبلغ اعتبارھا األحكام التعاقدیة لألداة. یتضمن ذل
التدفقات النقدیة التعاقدیة حیث أنھ بذلك لن یستوفي ھذا الشرط. عند القیام بالتقییم، تأخذ المجموعة في اعتبارھا ما یلي:

دیة،األحداث المحتملة التي قد تؤدي لتغییر مبلغ وتوقیت التدفقات النق·
مزایا الرفع،·
مبالغ مدفوعة مقدما وشروط التمدید،·
الشروط التي تقید مطالبات المجموعة في التدفقات النقدیة من أصل محدد (أي ترتیبات أصل دون حق الرجوع)،·
المزایا التي تؤدي لتعدیل ثمن القیمة المالیة للوقت، أي التعدیل الدوري لمعدالت الفائدة.·

لیةتصنیف المطلوبات الما-2
تصنف المجموعة مطلوباتھا المالیة، باستثناء الضمانات المالیة والتزمات القروض األخرى، على أنھا مقاسة بالتكلفة المطفأة.

یتم إدراج جمیع ودائع السوق المالیة، وودائع العمالء، وقروض األجل، والدیون المضمونة، وأدوات الدین األخرى المصدرة بدایة 
صا تكالیف المعاملة.بالقیمة العادلة ناق

یتم قیاس المطلوبات المالیة الحقا بالتكلفة المطفأة، إال إذا كان مطلوبا قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو اختارت 
المجموعة قیاس االلتزام بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

أو عالوة على األموال المصدرة والتكالیف التي تعتبر جزءا ال یتجزأ من یتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم 
معدل العمولة الخاصة الفَعال.
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أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة (تتمة)2
التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة)2.3      

التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة (تتمة)
"األدوات المالیة" (تتمة)-9یر المالیة الدولي رقم معیار التقار2.3.1

ملخص أھم السیاسات المحاسبیة (تتمة).ج

االنخفاض في القیمة-3
تقوم المجموعة بإدراج المخصصات لخسارة االئتمان المتوقعة من األدوات المالیة التالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل:
لمالیة التي ھي أدوات دین،الموجودات ا·
مدیني عقود ایجارات،·
عقود الضمانات المالیة الصادرة، و·
التزامات القروض الصادرة.·

ال یتم ادراج خسارة االنخفاض في القیمة على االستثمارات في األسھم.
لزمني باستثناء ما یلي والتي تقوم المجموعة بقیاس مخصصات الخسارة بمبلغ یساوي خسارة االئتمان المتوقعة على أساس العمر ا

شھرا:12یتم قیاسھا بخسارة ائتمان متوقعة على مدى 

استثمارات بأوراق مالیة كأدوات دین یتم تحدیدھا على أنھا ذات مخاطر متدنیة في تاریخ التقریر المالي، و·
ي بھا.أدوات مالیة أخرى لم تزداد مخاطر االئتمان بخصوصھا بصورة جوھریة منذ االعتراف األول·

تعتبر المجموعة سندات الدین التي صنفت على أنھا ذات مخاطر ائتمان متدنیة عندما یكون تصنیف مخاطر االئتمان لھا یتوافق مع 
تعریف المفھوم العالمي لــ "درجة أولى". 
في األدوات المالیة شھر ھي جزء من مخاطر االئتمان التي نشأ عن أحداث التعثر 12إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 

شھرا بعد تاریخ التقریر لمالي.12المحتملة خالل 
إن المدخالت الرئیسیة في قیاس خسائر االئتمان المحتملة تمثل ھیكل أحكام المتغیرات التالیة:

احتمال التعثر·
خسارة من التعثر المفترض·
مخاطر التعرض للتعثر·

) كما یلي:9ث مراحل وفقا لمنھجیة المعیار الدولي للتقاریر المالیة (تقوم المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة في ثال
) : الموجودات المالیة التي لم تنخفض قیمتھا بصورة جوھریة من حیث الجودة االئتمانیة منذ نشأتھا. یتم تسجیل 1المرحلة (

شھرا.12مخصص االنخفاض في القیمة بناء على احتمالیة التعثر على مدى 
) : الموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا بصورة جوھریة من حیث الجودة االئتمانیة منذ نشأتھا. یتم تسجیل مخصص 2المرحلة (

االنخفاض في القیمة استنادا الى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر الزمني. یتم تسجیل مخصص االنخفاض في القیمة استنادا 
مر الزمني.الى احتمال التعثر على المدى الع

) : بالنسبة للموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا بصورة جوھریة، تقوم المجموعة باالعتراف بمخصص االنخفاض 3المرحلة (
في القیمة استنادا الى العمر الزمني الحتمال التعثر.

ھري في مخاطر االئتمان منذ نشأتھا إضافة تأخذ المجموعة أیضا في االعتبار المعلومات المتوقعة مستقبال في تقییمھا لالنخفاض الجو
الى قیاس خسائر االئتمان المتوقعة.

سوف تتضمن المعلومات المتوقعة مستقبال عناصر تمثل عوامل االقتصاد الكلي (مثل: البطالة، معدل النمو المحلي اإلجمالي، 
ول علیھا من خالل المصادر الداخلیة والخارجیة.التضخم، معدالت الربح، أسعار المنازل) والتوقعات االقتصادیة التي یتم الحص

االئتمان المتوقعةخسائرقیاس -4
إن خسائر االئتمان المتوقعة ھي خسائر االئتمان المحتملة والمرجح حدوثھا ویتم قیاسھا كاآلتي:

لجمیع النواقص النقدیة الموجودات المالیة التي ال تنخفض فیھا قیمة االئتمان في تاریخ التقریر المالي تعتبر كقیمة حالیة ·
(أي الفرق بین التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة وفقا للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة الحصول علیھا)،

الموجودات المالیة التي انخفضت فیھا قیمة االئتمان في تاریخ التقریر المالي: تمثل الفرق بین اجمالي القیمة الدفتریة ·
حالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة،والقیمة ال

التزامات القروض غیر المسحوبة: تمثل الفرق بین القیمة الحالیة بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة للمجموعة إذا تم ·
سحب االلتزام والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة الحصول علیھا،

دفعات المتوقعة لتعویض مالك السھم ناقصًا التدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة الحصول عقود الضمانات المالیة: تمثل ال·
أي منھا.
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عقود اإلیجار-16ولي رقم معیار التقاریر المالیة الد2.3.2

عقود 17والذي حل محل معیار المحاسبة الدولي رقم 2016في كانون الثاني 16تم إصدار معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
نة تفسیرات ، تفسیر لجتحدید فیما إذا كانت االتفاقیة تتضمن عقد إیجار4، وتفسیر لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة رقم اإلیجار

تقییم جوھر العملیات التي تنطوي على الشكل 27، وتفسیر لجنة تفسیرات المعاییر رقم الحوافز–اإلیجار التشغیلي 15المعاییر رقم 
یحدد مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح الخاص بعقود 16. إن معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم القانوني لعقد اإلیجار

جار، ویتطلب من المستأجرین أن یقوموا بالمحاسبة عن جمیع عقود اإلیجار وفق نموذج موحد ضمن بیان المركز المالي.االی

لم تتغیر بشكل جوھري عن المحاسبة الحالیة 16الدولیة رقم المالیةالمحاسبة عن عقود اإلیجار بالنسبة للمؤجر وفق معیار التقاریر 
. یستمر المؤجر بتصنیف كافة عقود االیجار باستخدام نفس مبدأ التصنیف المتبع في معیار 17قم وفق معیار المحاسبة الدولي ر

والتمییز بین نوعین من االیجار: التمویلي والتشغیلي.17المحاسبة الدولي رقم 

كانون 1من تاریخ التطبیق األولي فيبطریقة األثر الرجعي المعدل ابتداًء 16قامت المجموعة بتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
. حسب ھذه الطریقة، یتم تطبیق المعیار بشكل رجعي باألثر التراكمي الناتج عن التطبیق األولي للمعیار بتاریخ التطبیق 2019الثاني 
حیث ُطبق المعیار فقط على . اختارت المجموعة تطبیق الوسائل العملیة 2018وبناًء على ذلك لم یتم تعدیل أرقام المقارنة لعام األولي.

بتاریخ التطبیق 4تفسیر لجنة التفسیرات الدولیة رقم و17العقود التي كانت تعتبر مسبقاُ عقود إیجار وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
األولي.

:16طبیعة وأثر تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم .أ

(زیادة / (نقص)) ھو 2019كانون الثاني 1على بیان المركز المالي كما في 16لدولي رقم إن أثر تطبیق معیار التقاریر المالیة ا
كالتالي:

لیرة سوریة
الموجودات

68,096,872حق استخدام األصول
)11,287,098(موجودات أخرى

المطلوبات 
56,809,774عقود اإلیجارالتزامات 

- صافي األثر على حقوق الملكیة

%7.375لغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض المتزاید في تاریخ التطبیق االولي ب

عائدة لمجموعة من فروع البنك كانت المجموعة قبل تطبیق المعیار تصنف ھذه العقود كعقود إیجار إیجارلدى المجموعة عدة عقود 
المستأجر وكان یتم االعتراف بدفعات اإلیجار كمصروف إیجار في تشغیلیة. في عقود اإلیجار التشغیلیة سابقاُ لم تكن تتم رسملة األصل 

األرباح والخسائر بطریقة القسط الثابت على مدى عمر عقد اإلیجار. كان یتم االعتراف بالدفعات المقدمة ودفعات اإلیجار المستحقة 
كمصاریف مدفوعة مقدماُ وكمطلوبات، على الترتیب.

التي عقود اإلیجار للعقودأصبحت المجموعة تعترف بحق استخدام األصول والتزامات 16ة الدولي عند تطبیق معیار التقاریر المالی
كانت مصنفة سابقًا كعقود إیجار تشغیلیة باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل أو المتعلقة بأصول منخفضة القیمة. تم االعتراف بحق 

یة كما لو أن المعیار كان مطبقًا بشكل دائم بغض النظر عن استخدام معدل استخدام األصول لمعظم عقود اإلیجار بالقیمة الدفتر
عقود االقتراض المتزاید بتاریخ التطبیق األولي. في بعض الحاالت یتم االعتراف بحق استخدام األصول بقیمة مساویة اللتزامات 

عقود اإلیجارم االعتراف بھا سابقاً. تم االعتراف بالتزامات بعد تعدیلھا بقیمة الدفعات المسبقة ودفعات اإلیجار المستحقة التي تاإلیجار
بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار المتبقیة مخصومًة بمعدل االقتراض المتزاید بتاریخ التطبیق األولي.

التالیة:العملیةالوسائلتطبیقالمجموعةاختارت
معقولةبصورةھةمشابخصائصذاتإیجارعقودمحفظةعلىواحدخصممعدلتطبیق·
.االجلقصیرةاالیجارعقودطریقةبنفساالوليالتطبیقتاریخمنشھر12 خاللتنتھيالتياالیجارعقودعنالمحاسبة·
.االوليالتطبیقتاریخفياالستخدامحقأصولقیاسمنالمباشرةاألولیةالتكالیفاستبعاد·
انھاء.اوتمدیدخیاراتعلىیحتويالعقدكاناذااراالیجعقدمدةتحدیدفيالمتأخراالدراكاستخدام·
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عقود اإلیجار (تتمة)-16معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 2.3.2

أھم السیاسات المحاسبیةملخص .ب

:16فیما یلي السیاسة المحاسبیة للمجموعة والخاصة بتطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

في استخدام األصل محل العقد، مجموعةفي تاریخ بدایة عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بإثبات أصل "حق االستخدام" الذي یمثل حق ال
یمثل التزام المجموعة بالقیام بدفعات اإلیجار.والتزام عقد اإلیجار الذي 

حق استخدام األصول
في تاریخ بدایة عقد اإلیجار یتم القیاس األولي لحق استخدام األصول بالتكلفة (مبلغ القیاس األولي اللتزام عقد اإلیجار معدل بأیة 

وافز إیجار مستلمة، أیة تكالیف مباشرة أولیة متكبدة، تقدیر دفعات لعقد اإلیجار تمت في أو قبل تاریخ بدایة عقد اإلیجار ناقصًا أیة ح
للتكالیف التي سیتم تكبدھا في تفكیك وإزالة األصل محل العقد وإعادة الموقع الذي یوجد فیھ األصل إلى الحالة األصلیة أو إعادة 

األصل نفسھ إلى الحالة المطلوبة وفقًا ألحكام وشروط عقد اإلیجار).

ة عقد اإلیجار، یتم قیاس حق استخدام األصول باستخدام نموذج التكلفة (التكلفة مطروحًا منھا أي مجمع استھالك وأي بعد تاریخ بدای
).مجمع خسائر ھبوط في القیمة ومعدلة بأیة إعادة قیاس اللتزام عقد االیجار

التزامات عقود اإلیجار
بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار غیر المدفوعة في ذلك التاریخ، ویتم خصمھا في تاریخ بدایة عقد اإلیجار یتم قیاس التزام عقد اإلیجار 

باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإلیجار، إذا كان یمكن تحدید ذلك المعدل بسھولة، وإال فیتم استخدام معدل االقتراض 
.اإلضافي للشركة كمعدل خصم

:م عقد اإلیجار بما یليبعد تاریخ بدایة عقد اإلیجار، یتم قیاس التزا
،الفائدة على التزام عقد االیجارزیادة المبلغ الدفتري لیعكس·
،تخفیض المبلغ الدفتري لیعكس دفعات اإلیجار·
لیعكس دفعات اإلیجار الثابتة في جوھرھا إعادة قیاس المبلغ الدفتري لیعكس أي إعادة تقییم أو تعدیالت لعقد اإلیجار، أو·

المبلغستخدام". ومع ذلك، إذا تم تخفیض مبلغ إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار كتسویة ألصل "حق االالمعدلة. یتم اثبات 
مبلغس التزام التأجیر، فیجب إثبات أي مزید من االنخفاض في قیاوھناكالدفتري ألصل "حق االستخدام" إلى الصفر، 

.عادة القیاس في الربح أو الخسارةمتبقي من إ

تطبیق الوسائل العملیة على عدم االعتراف بأصول حق االستخدام والتزامات عقد اإلیجار لعقود اإلیجار قصیرة اختارت المجموعة
. یتم االعتراف بمدفوعات اإلیجار المرتبطة بھذه وعقود اإلیجار لألصول غیر الملموسةشھرًا أو أقل١٢األجل التي تبلغ مدتھا 

على مدى فترة اإلیجار.العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت 
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عدم التیقن المتعلق بمعاملة ضریبة الدخل23تفسیر لجنة التفسیرات الدولیة رقم 2.3.3

المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تتضمن المعامالت الضریبیة عدم تیقن والذي یؤثر على تطبیق معیار المحاسبة یتناول ھذا التفسیر
، كما ال یتضمن بشكل محدد متطلبات 12وال یطبق على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم 12الدولي رقم 

عامالت الضریبیة غیر المؤكدة.متعلقة بالفوائد والغرامات المرتبطة بالم
یتناول التفسیر بشكل محدد اآلتي:

.ما إذا كانت المنشأة تقوم باألخذ بعین االعتبار المعاملة الضریبیة غیر المؤكدة بشكل منفصل§
.االفتراضات التي تقوم بھا المنشأة حول فحص المعاملة الضریبیة من قبل السلطات الضریبیة§
د الربح الضریبي (الخسارة الضریبیة)، األسس الضریبیة، الخسائر الضریبیة غیر المستغلة، كیف تقوم المنشأة بتحدی§

.اإلعفاءات الضریبیة غیر المستغلة ومعدالت الضریبة
.كیف تقوم المنشأة باألخذ بعین االعتبار التغیرات في الحقائق والظروف§

ل معاملة ضریبیة غیر مؤكدة بشكل منفصل أو بشكل مجمع مع معامالت یجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ بعین االعتبار ك
ضریبیة غیر مؤكدة أخرى. یجب اتباع الطریقة التي تقدم حَال أفضل لعدم التیقن. لیس لھذا التفسیر أثر على البیانات المالي الموحدة  

.للمجموعةالمرحلیة المختصرة الموحدة 

: خیارات الدفع المبكر مع تعویض سالب9یة الدولي رقم التعدیالت على معیار التقاریر المال2.3.4
، یمكن قیاس أداة الدین بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، شرط 9وفقًا لمعیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 

) وأن یحتفظ باألداة SPPIى المبلغ األصلي القائم (اختبارأن تكون التدفقات النقدیة التعاقدیة فقط دفعات من المبلغ األصلي وفوائد عل
ضمن نموذج األعمال المناسب لذلك التصنیف.

بغض النظر عن الحدث أو الظرف SPPIأن األصل المالي یجتاز اختبار 9توضح التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
ھذه التعدیالت طرف الذي سیقبض أو یدفع تعویض معقول لقاء الفسخ المبكر للعقد.الذي أدى للفسخ المبكر للعقد وبغض النظر عن ال

لیس لھذه التعدیالت أثر على مع السماح بالتطبیق المبكر. 2019كانون الثاني 1تطبق بأثر رجعي وتعتبر ساریة المفعول اعتبارًا من 
.للمجموعةالبیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة 

: تعدیالت خطط المنافع، تخفیض عدد الموظفین أو التسویة19یالت على معیار المحاسبة الدولي رقم التعد2.3.5
لتعدیالت خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو المعالجة المحاسبیة19تتناول التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 

على تعدیالت خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو التسویات الحاصلة التي تحدث خالل الفترة. تنطبق ھذه التعدیالت التسویة 
خالل فترة التقریر السنویة حیث یتوجب على المنشأة تحدید مصروف الخدمات الحالیة لباقي الفترة بعد تعدیل خطط المنافع أو 

مة في قیاس التزام (أصل) المنافع المحددة تخفیض عدد الموظفین أو التسویات الحاصلة باستخدام التقدیرات االكتواریة المستخد
الصافیة والتي تعكس المنافع المقدمة وفقا لخطط المنافع وأصول خطط المنافع بعد ذلك الحدث. یجب على المنشأة أیضاً تحدید صافي 

التزام (أصل) المنافع المحددة الفوائد للفترة المتبقیة بعد تعدیل خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو التسویات الحاصلة باستخدام 
الصافیة والتي تعكس المنافع المقدمة وفقا لخطط المنافع وأصول خطط المنافع بعد ذلك الحدث ومعدل الخصم المستخدم في قیاس 

للمجموعة ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرةالتزام (أصل) المنافع المحددة الصافیة.
تعدیل خطط المنافع أو تخفیض عدد الموظفین أو حصول تسویات خالل الفترة.حیث أنھ لم یتم 

: االستثمارات طویلة األجل في الشركات الحلیفة والمشاریع المشتركة28التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 2.3.6
على االستثمارات طویلة األجل في الشركات الحلیفة والمشاریع 9یة توضح التعدیالت أن على المنشأة تطبیق معیار التقاریر المال
لجوھر، تشكل جزء من صافي االستثمار في الشركة الحلیفة أو في االمشتركة التي ال تطبق علیھا طریقة حقوق الملكیة، ولكنھا 

9عة حسب معیار التقاریر المالیة الدولي المشروع المشترك. ھذا التوضیح مھم ألنھ یدل على أن نموذج الخسائر االئتمانیة المتوق
9توضح ھذه التعدیالت أیضًا أنھ على المنشأة عند تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي ینطبق على ھذه االستثمارات طویلة األجل.

یمة على صافي االستثمار، أال تأخذ بعین االعتبار أیة خسائر من الشركة الحلیفة أو المشروعات المشتركة، أو أیة خسائر انخفاض ق
معترف فیھا كتعدیالت على صافي االستثمار في الشركة الحلیفة أو المشروع المشترك والتي نتجت عن تطبیق معیار المحاسبة 

البیانات المالیة الموحدةلیس لھذه التعدیالت أي أثر على "االستثمارات في الشركات الحلیفة والمشاریع المشتركة".28رقم الدولي
المرحلیة المختصرة للمجموعة.

):2017–2015التحسینات السنویة (دورة 2.3.7
تتضمن ھذه التحسینات:

اندماج األعمال.–3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
الترتیبات المشتركة.–11معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
ضریبة الدخل.–12رقم معیار المحاسبة الدولي-
تكالیف االقتراض.–23رقم بة الدوليمعیار المحاس-
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ستخدام التقدیرات ا3
إن إعداد البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة یتطلب من إدارة المجموعة القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في قیمة 

زامات المحتمل أن تطرأ المفصح الموجودات والمطلوبات المالیة في البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة وااللت
عنھا.  كما أن ھذه التقدیرات واالجتھادات تؤثر في اإلیرادات والمصاریف والمخصصات وكذلك في التغیرات في القیمة 

العادلة التي تظھر ضمن بیان الدخل الشامل الموحد المرحلي.

المؤكدة في تاریخ البیانات المالیة الموحدة المرحلیة إن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المستقبلیة لألحداث غیر 
المختصرة والتي قد ینتج عنھا مخاطر ھامة من الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات 

ھي كما یلي:القادمة والمطلوبات الظاھرة في البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة خالل الفترة 

اریةمبدأ االستمر
قامت إدارة المجموعة بتقدیر مدى قدرة المجموعة على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراریة. وعلى الرغم من 
الظروف والمتغیرات االقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة وانعكاساتھا المتجلیة بحالة 

رة المجموعة متأكدة من أن المجموعة لدیھا الموارد الكافیة لتساعدھا على االستمرار بالعمل فإن إداعدم التیقن المستقبلیة، 
من الممكن أن تثیر شكوكاً جوھریةأمور وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیست على درایة بأیةفي المدى المستقبلي المنظور.

علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس مبدأ بناء ھامة حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة.
االستمراریة.

القیمة العادلة لألدوات المالیة
الموحد المرحلي عن طریق بیان المركز المالي في حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ 

ت المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مختلفة والتي تتضمن األسعار المعلنة أو التداول النشط لبعض األدوا
استخدام نماذج التسعیر حیث یتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك، فإن تحدید القیمة العادلة 

یتطلب التقدیر واالجتھاد.

مخصص تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة
ص تدني التسھیالت االئتمانیة المباشرة من إدارة المجموعة اصدار أحكام واجتھادات ھامة لتقدیر مبالغ یتطلب تحدید مخص

التدفقات النقدیة المستقبلیة وأوقاتھا، باإلضافة الى تقدیر أي زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانیة لألصول المالیة بعد 
العتبار معلومات القیاس المستقبلیة للخسائر االئتمانیة المتوقعة.االعتراف المبدئي بھا، باإلضافة الى األخذ بعین ا

قامت المجموعة بحساب قیمة مخصص تدني الموجودات المالیة وفقا لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة ومقارنتھا بتعلیمات 
سوریة المركزي.مصرف

المدخالت، اآللیات والفرضیات المستخدمة في لمالیة): ) (األدوات ا9منھجیة تطبیق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (
حساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة

ان المفاھیم الرئیسیة ذات األثر الجوھري والتي تتطلب قدر عالي من اجتھادات اإلدارة والتي تم أخذھا بعین االعتبار من قبل 
البنك عند تطبیق المعیار تتضمن ما یلي:

وھریة في المخاطر االئتمانیة:تقییم الزیادة الج·
یتم تقییم الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة على أساس نسبي. یتم تقییم فیما إذا كان ھنالك زیادة جوھریة 
للمخاطر االئتمانیة منذ تاریخ نشأتھا، حیث یقوم البنك بمقارنة مخاطر التعثر للعمر المتوقع لألداة المالیة في نھایة كل 

لیة مع مخاطر التعثر عند نشوء األداة المالیة باستخدام المفاھیم الرئیسیة لعملیات إدارة المخاطر المتوفرة لدى فترة ما
البنك.

یتم تقییم الزیادة الجوھریة للمخاطر االئتمانیة مرة واحدة كل ثالثة أشھر وبشكل منفصل لكل من التعرضات لمخاطر 
شار أحد ھذه العوامل الى وجود زیادة جوھریة للمخاطر االئتمانیة فإنھ یتم إعادة االئتمان وبناء على ثالثة عوامل. إذا أ

:2الى المرحلة 1تصنیف األداة المالیة من المرحلة 

لقد قمنا بتحدید حدود لقیاس الجوھریة في المخاطر االئتمانیة بناء على التغیر في مخاطر حدوث التعثر لألداة -1
ھا.المالیة مقارنة مع تاریخ نشأت

إضافة الى استخدام عوامل نوعیة لتقییم نتائج التغیر في مراحل التصنیف أو اجراء التعدیالت بما یعكس وضع -2
الزیادة الجوھریة في المخاطر االئتمانیة بشكل أفضل.

) (األدوات المالیة) افتراضا بوجود زیادة جوھریة في المخاطر 9یتضمن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم (-3
یوم.30الئتمانیة لألدوات المالیة التي تعثرت واستحقت ألكثر من ا

على ما إذا كانت األدوات المالیة متعثرة كما في نھایة الفترة المالیة. إن 3والمرحلة 2یعتمد التغییر بین المرحلة 
طریقة تحدید حدوث التعثر ھي مشابھة ل9طریقة تحدید تعثر األدوات المالیة وفقا لمعیار التقاریر المالیة الدوالي 

(األدوات المالیة: االعتراف والقیاس).  39للموجودات المالیة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
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(تتمة)ستخدام التقدیرات ا3

تدني قیمة التسھیالت االئتمانیة (تتمة)مخصص 

ن سناریو:المستقبلیة المتوقعة واستخدام أكثر ماألحداث ،عوامل االقتصاد الكلي·
ات  یجب األخذ بعین االعتبار المعلومات التاریخیة واألوضاع الحالیة باإلضافة لألحداث المستقبلیة المتوقعة وفقا لمعلوم
ن  ب م ة یتطل تقبلیة المتوقع ات المس ق المعلوم موثوقة عند قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكل مرحلة. ان قیاس وتطبی

دات جوھریة.إدارة البنك القیام باجتھا

2والمرحلة 1احتمالیة حدوث التعثر وخسارة التعثر المفترضة واألثر عند التعثر والمدخالت المستخدمة في المرحلة 
لمخصص تدني التسھیالت االئتمانیة مصممة بناء على عوامل اقتصادیة متغیرة (أو التغیر في عوامل االقتصاد الكلي) 

ئتمانیة المتعلقة بالمحفظة.والمرتبطة بشكل مباشر بالمخاطر اال

یتم ربط كل سیناریو من حاالت االقتصاد الكلي المستخدمة في حساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة بعوامل االقتصاد 
الكلي المتغیرة.

باستخدام السیناریوھات 2والمرحلة 1ن في تقدیراتنا المستخدمة في حساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمرحلة إ
لمرجحة المخصومة والتي تتضمن المعلومات المستقبلیة لالقتصاد الكلي لثالثة أعوام الحقة.ا

یعتمد السیناریو األساسي على تنبؤات االقتصاد الكلي (مثل: الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم وأسعار الفائدة ....). ان 
ى أساس األوضاع االقتصادیة البدیلة الممكنة. تشمل تغیرات الصعود والھبوط في العوامل االقتصادیة سیتم اعدادھا عل

ھذه السیناریوھات على تغیرات ھبوط إضافیة بشكل سنوي على األقل وبما تقتضي لحاجة لذلك.

یتم قیاس االحتماالت المرجحة وفقا ألفضل تقدیر والمتعلق باالحتمالیة التاریخیة واألوضاع الحالیة. یتم تقییم 
كل ثالثة أشھر. تطبق جمیع السیناریوھات لجمیع المحافظ المعرضة للخسائر االئتمانیة السیناریوھات المرجحة

المتوقعة.

عریف التعثر:ت·
ان تعریف التعثر المستخدم في قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة والمستخدم في تقییم التغیر بین المراحل یتماشى ویتفق 

لمخاطر االئتمانیة الداخلیة لدى البنك. التعثر غیر معرف من قبل المعیار، مع تعریف التعثر المستخدم من قبل إدارة ا
یوم فأكثر.90وھناك افتراض قابل للنقض بانھ التوقف عن الدفع لمدة 

العمر المتوقع:·
التي عند قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، یقوم البنك باألخذ بعین االعتبار اقصى مدى للتدفقات النقدیة المتوقعة و

یعتبرھا البنك معرضة لمخاطر التدني. یتم األخذ بعین االعتبار جمیع التدفقات النقدیة للعمر المتوقع، وبما فیھا خیارات 
الدفع المقدم، وخیارات التمدید. یتم قیاس العمر المتوقع لبعض التسھیالت االئتمانیة المتجددة والتي ال یوجد لھا تاریخ 

المعرض بھا البنك لمخاطر االئتمان التي ال یمكن لإلدارة تجنبھا.سداد محدد بناء على الفترة
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نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي4

2018كانون األول 201931حزیران 30
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

2,312,486,6411,884,377,161نقد في الخزینة
27,363,499,34538,571,829,473مصرف سوریة المركزيالحسابات الجاریة مع 

13,080,000,0008,284,000,000ودائع ألجل مع مصرف سوریة المركزي
-3,786,526,027شھادات إیداع لدى مصرف سوریة المركزي

5,404,850,4575,453,807,679احتیاطي ودائع (*)
26,272,66426,290,783)(**نقد في الفروع المغلقة نتیجة الظروف الراھنة 

(117,216,231)(233,518,952)ینزل: مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة (***)

51,740,116,18254,103,088,865

ف سوریة المركزي على شكل ودائع وفقا لقوانین وأنظمة المصارف، على البنك االحتفاظ باحتیاطي إلزامي لدى مصر)*(
2019حزیران 30من دون فوائد، وقد بلغ رصید االحتیاطي لدى مصرف سوریة المركزي كما في 

من متوسط ودائع العمالء وذلك باالستناد الى القرار الصادر %5یمثل نسبة ذيلیرة سوریة وال5,404,850,457مبلغ
31لیرة سوریة كما في 5,453,807,679مقابل مبلغ 2011أیار للعام 2بتاریخ 5938عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 

إن ھذا االحتیاطي إلزامي وال یتم استعمالھ في أنشطة البنك التشغیلیة.. 2018كانون األول 

ة حیث تم إغالقھ نتیجة الظروف الراھن، النقد الموجود في فرع حلب المدینة2019حزیران 30(**) یمثل المبلغ كما في 
یتكون المبلغ من أرصدة باللیرات السوریة بقیمة. 3201/161بعد الحصول على موافقة مصرف سوریة المركزي رقم 

لیرة سوریة وذلك 10,663,751 لیرة سوریة وأرصدة بالعمالت األجنبیة مقیمة باللیرات السوریة بقیمة 15,608,912
لیرة سوریة 15,608,912رصدة باللیرات السوریة بقیمة مقابل أ2019حزیران 30حسب سعر الصرف القائم بتاریخ 

لیرة سوریة وذلك حسب سعر الصرف القائم 10,681,871وأرصدة بالعمالت األجنبیة مقیمة باللیرات السوریة بقیمة
لحریقا. ونظرا لكون عقد التأمین المبرم مع شركة التامین ال یشمل إال عملیات السرقة و2018كانون األول31بتاریخ 

وال یشمل األضرار الناتجة عن أعمال إرھابیة، لم یتم التواصل مع شركة التأمین للمطالبة بالتعویض، وعلیھ ارتأت إدارة 
كور، وقد تم إدراج ھذه المؤونات ضمن بند مخصصات متنوعة البنك تكوین مؤونات لتغطیة النقد الموجود في الفرع المذ

حد المرحلي.الظاھر في بیان المركز المالي المو
ال تتقاضى الحسابات الجاریة و االحتیاطیات لدى مصرف سوریة المركزي أیة فوائد.

(***) إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة لألرصدة لدى مصرف سوریة المركزي

(غیر مدققة)2019حزیران 30

المجموعالثالثةمرحلةالالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

117,216,231--117,216,231(معاد عرضھا)2019كانون الثاني 1كما في 
116,302,721--116,302,721صافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة للفترة

----عار الصرففروقات أستعدیالت خالل الفترة و
233,518,952--233,518,952رصید نھایة الفترة 
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أرصدة لدى المصارف5
(غیر مدققة)2019حزیران 30

المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

637,350,90531,560,716,30232,198,067,207حسابات جاریة وتحت الطلب (*)
ودائع استحقاقھا االصلي

4,000,00018,377,332,60218,381,332,602أشھر او أقل3خالل فترة 
ینزل: مخصص الخسائر اإلئتمانیة 

)270,902,815()270,902,590()225(المتوقعة (**)

641,350,68049,667,146,31450,308,496,994

(معاد عرضھا)2018نون األول كا31
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

255,004,51050,312,529,88450,567,534,394حسابات جاریة وتحت الطلب (*)
ودائع استحقاقھا االصلي

9,000,00018,447,326,38918,456,326,389أشھر او أقل3خالل فترة 
ینزل: مخصص الخسائر اإلئتمانیة 

(252,652,809)(252,652,465)(344)المتوقعة (**)

264,004,16668,507,203,80868,771,207,974

.2018كانون األول 31و 2019حزیران 30(*)ال توجد حسابات جاریة مقیدة السحب لدى المصارف كما في 

مقابل 2019حزیران 30لیرة سوریة كما في 838,046,938ألرصدة لدى المصارف التي ال تتقاضى فوائد بلغت ا
.2018كانون األول 31لیرة سوریة كما في 455,783,814

إن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة لألرصدة لدى المصارف(**)

(غیر مدققة)2019حزیران 30

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2019كانون الثاني 1كما في 
200,779,304252,652,809-51,873,505(معاد عرضھا)

----1محول إلى المرحلة 
--51,873,505(51,873,505)2محول إلى المرحلة 
----3محول إلى المرحلة 

20,957,012-20,957,012-صافي الخسائر االئتمانیة المتوقعة للفترة
و فروقات أسعار تعدیالت خالل الفترة 

(2,707,006)(83,271)(2,623,735)-الصرف
70,206,782200,696,033270,902,815-رصید نھایة الفترة 
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إیداعات لدى المصارف6

(غیر مدققة)2019حزیران 30
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
إیداعات (ودائع ألجل ذات 
استحقاق أصلي أكثر من 

1,305,000,00030,416,760,91331,721,760,913ثالثة أشھر)
ل: مخصص الخسائر ینز

)488,918,373()488,795,538()122,835(اإلئتمانیة المتوقعة 
1,304,877,16529,927,965,37531,232,842,540

(معاد عرضھا)2018كانون األول 31
المجموعمصارف خارجیةمصارف محلیة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة
ذات إیداعات (ودائع ألجل

استحقاق أصلي أكثر من 
360,000,00029,930,040,07030,290,040,070ثالثة أشھر)

ینزل: مخصص الخسائر 
(647,919,815)(647,891,647)(28,168)اإلئتمانیة المتوقعة 

359,971,83229,282,148,42329,642,120,255

المتوقعة لإلیداعات لدى المصارفآن الحركة الحاصلة على مخصص الخسائر اإلتمانیة

(غیر مدققة)2019حزیران 30

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2019كانون الثاني 1كما في 
647,919,815--647,919,815(معاد عرضھا)

----1محول إلى المرحلة 
--647,810,177(647,810,177)2محول إلى المرحلة 
----3محول إلى المرحلة 

)160,496,785(-)160,496,785(-صافي الخسائر اإلتمانیة المتوقعة للفترة
1,495,343-1,495,343-فروقات أسعار الصرفتعدیالت خالل الفترة و

488,918,373-109,638488,808,735رصید نھایة الفترة 
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التسھیالت االئتمانیة المباشرة (بالصافي)7

2018كانون األول 201931حزیران 30
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة
الشركات الكبرى

2,538,964,8572,139,837,041حسابات جاریة مدینة

13,644,144,32410,611,270,925قروض
(494,004,801)(505,667,449)فوائد مقبوضة مقدما عن قروض

128,151,286150,401,660سندات محسومة

15,805,593,01812,407,504,825

الشركات الصغیرة والمتوسطة
24,423,21130,715,411قروض

(284,787)(94,141)ضة مقدماً عن القروضفوائد مقبو
24,329,07030,430,624

حسابات دائنة صدفة مدینة
655,2591,073,284حسابات جاریة دائنة صدفة مدینة

655,2591,073,284

والقروض العقاریة (التجزئة)األفراد
1,166,775,3021,108,388,387قروض 

(134,789,467)(161,334,396)ائد مقبوضة مقدما عن قروضفو

1,005,440,906973,598,920

16,836,018,25313,412,607,653المجموع

(2,564,661,103)(2,811,764,451)ینزل: مخصص الخسائر اإلئتمانیة المتوقعة 
(1,130,423,223)(1,171,086,579)ینزل: فوائد معلقة (محفوظة)

12,853,167,2239,717,523,327صافي التسھیالت االئتمانیة المباشرة

%20.84لیرة سوریة، أي ما نسبتھ 3,508,104,531بلغت التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة غیر العاملة المرحلة الثالثة 
، في حین بلغت التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة 2019حزیران 30كما في من رصید إجمالي التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة 

. 2018كانون األول 31في كما%26.86لیرة سوریة، أي ما نسبتھ3,602,545,497) المرحلة الثالثةغیر العاملة (

لیرة سوریة، 2,337,017,952 المباشرة غیر العاملة المرحلة الثالثة بعد تنزیل الفوائد المعلقةةبلغت التسھیالت اإلئتمانی
، في حین بلغت 2019حزیران 30في من رصید إجمالي التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة كما %13.88أي ما نسبتھ 

لیرة سوریة، أي ما 2,472,122,274 بعد تنزیل الفوائد المعلقةالمرحلة الثالثةالتسھیالت اإلئتمانیة المباشرة غیر العاملة
.2018كانون األول 31في التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة كما من رصید إجمالي %18.43نسبتھ 

حزیران 30في لیرة سوریة كما 2,064,611,749غیر العاملة المرحلة الثالثة غیر المباشرةة بلغت التسھیالت اإلئتمانی
لیرة سوریة، كما 2,311,915,931غیر العاملة المرحلة الثالثة غیر المباشرة، في حین بلغت التسھیالت اإلئتمانیة 2019

.2018نون األول اك31في
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التسھیالت االئتمانیة المباشرة (بالصافي) (تتمة)7

السنة/یوضح الجدول التالي التغیر في أرصدة التسھیالت االئتمانیة المباشرة خالل الفترة 
(غیر مدققة)2019حزیران 30

المجموعالثالثةمرحلةالالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2019كانون الثاني 1الرصید في 
6,459,761,9273,350,300,2293,602,545,49713,412,607,653(معاد عرضھا)

4,155,113,099615,959,77286,328,7414,857,401,612ل الفترة التسھیالت الجدیدة خال
(1,433,915,118) (177,032,697)(334,598,432) (922,283,989) التسھیالت المسددة خالل الفترة 

- - (1,705,787,256)1,705,787,256 1المحول إلى المرحلة 

-(30,287,996) 1,443,721,310 (1,413,433,314)2المحول إلى المرحلة 
- 26,626,880 (23,762,426) (2,864,454) 3المحول إلى المرحلة 

دیون مشطوبة أو محولة إلى بنود 
----المركز الماليبیان خارج 

(75,894) (75,894) - - تعدیالت فروقات أسعار صرف
16,836,018,253 3,508,104,531 3,345,833,197 9,982,080,525 رصید نھایة الفترة

(معاد عرضھا)2018كانون األول 31

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

2018كانون الثاني 1الرصید في 
9,664,199,765 3,367,836,795907,415,2005,388,947,770(معاد عرضھا)

7,768,344,080 183,401,896 4,770,700,2652,814,241,919سنةالتسھیالت الجدیدة خالل ال

(4,019,319,628) (2,003,194,574) (509,100,162)(1,507,024,892)سنةالتسھیالت المسددة خالل ال
--(125,768,997) 125,768,997 1المحول إلى المرحلة 
--297,519,238 (297,519,238) 2المحول إلى المرحلة 
-34,006,969 (34,006,969) -3المحول إلى المرحلة 

دیون مشطوبة أو محولة إلى بنود 
----لمركز الماليابیان خارج

(616,564) (616,564) --تعدیالت فروقات أسعار صرف
13,412,607,653 6,459,761,9273,350,300,2293,602,545,497سنةرصید نھایة ال
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المباشرة (بالصافي) (تتمة)االئتمانیةالتسھیالت 7

المتوقعة:االئتمانیةمخصص تدني الخسائر 
:المتوقعةاالئتمانیةفیما یلي تفاصیل حركة مخصص تدني الخسائر 

(غیر مدققة)2019حزیران 30

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد 2019كانون الثاني 1الرصید في 
2,564,661,103 2,240,546,507 150,467,506 173,647,090ھا)عرض

--(46,280,292) 46,280,292 1محول إلى المرحلة 
-(5,370,136) 35,026,915 )29,656,779(2محول إلى المرحلة 
-638,783 (582,740) (56,043) 3محول إلى المرحلة 

خصص (دیون مشطوبة أو محولةالمستخدم من الم
----)المركز الماليبیانإلى بنود خارج 

247,133,159 (64,023,878) 273,300,255 37,856,782 **صافي الخسائر اإلئتمانیة (المستردة) للفترة
تعدیالت خالل الفترة وتعدیالت فروقات أسعار 

(29,811) (29,811) --صرف *
2,811,764,451 2,171,761,465 411,931,644 228,071,342 نھایة الفترةرصید

(معاد عرضھا)2018كانون األول 31

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(معاد 2018ون الثاني كان1الرصید في 
3,678,932,268 3,548,554,339 84,980,835 45,397,094 عرضھا)

-- (3,617,887) 3,617,887 1محول إلى المرحلة 
-- 3,293,480 (3,293,480) 2محول إلى المرحلة 
-6,477,790 (6,477,790) - 3محول إلى المرحلة 

ستخدم من المخصص (دیون مشطوبة أو محولةالم
إلى بنود خارج قائمة المركز المالي المرحلیة

-- - - الموحدة المختصرة)
(1,114,003,724) (1,314,218,181) 72,288,868 127,925,589 صافي الخسائر اإلئتمانیة (المستردة) للسنة **

روقات أسعار تعدیالت خالل الفترة وتعدیالت ف
(267,441) (267,441) - - صرف*

2,564,661,103 2,240,546,507 173,647,090150,467,506رصید نھایة السنة

* تشكلت فروقات أسعار الصرف نتیجة تكوین مخصصات بالعملة األجنبیة مقابل التسھیالت الممنوحة بالعملة األجنبیة.

عن تسدیدات من قبل العمالء أو تحسن ناتج عن إعادة الجدولة بالنسبة للدیون غیر المنتجة أو تحسن ** تنتج االستردادات 
محفظة التسھیالت االئتمانیة بالنسبة للدیون المنتجة.

تتلخص حركة الفوائد المعلقة فیما یلي:

2018كانون األول201931حزیران 30
معاد عرضھاغیر مدققة

ة سوریةلیرلیرة سوریة

1,130,423,2231,429,907,522الرصید في بدایة الفترة/ السنة
136,293,610358,761,791الفوائد المعلقة خالل الفترة/ السنة

(658,246,090)(95,630,254)ینزل: االستردادات من الفوائد المعلقة 

1,171,086,5791,130,423,223
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بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالیة8

2018كانون األول 201931حزیران 30
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة
أدوات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل 

اآلخر 
188,749,000188,749,000)*أسھم شركات (

188,749,000188,749,000

:موجودات المالیةتحلیل ال
2018كانون األول 201931حزیران 30

معاد عرضھاغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

188,749,000188,749,000اسھم شركات متوفر لھا أسعار سوقیة

188,749,000188,749,000

من أسھم الشركة. تم تقییم االستثمار بالسعر %5ریة أروب للتأمین بنسبة تمثل استثمار البنك في الشركة السو)*(
یعتزم البنك االحتفاظ بھذا االستثمار على المدى البعید..السوقي

حق استخدام األصول 9

ي:والحركة علیھا خالل السنة ھي كالتالعقود اإلیجارإن القیمة الدفتریة لحق استخدام األصول والتزامات 

عقود اإلیجارالتزامات األصولحق استخدام

يمبان
لیرة سوریةلیرة سوریة

68,096,87256,809,774(معاد عرضھا)2019كانون الثاني 1الرصید كما في 
-50,000,000اإلضافات

-)25,149,331(مصروف االستھالك
1,964,423-مصروف الفوائد

(12,885,000)-الدفعات

92,947,54145,889,197(غیر مدققة)2019حزیران 30الرصید كما في 
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موجودات اخرى10

2018كانون األول 201931حزیران 30
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةسوریةلیرة

70,035,19254,388,425مصاریف مدفوعة مقدماً 
14,420,16114,586,292وعات وقرطاسیةمخزون مطب

2,990,0182,972,533طوابع
16,301,9097,906,618مم وأرصدة مدینة مختلفةذ

7,167,7787,436,025(*)موجودات آلت ملكیتھا للمجموعة وفاء لدیون مستحقة
8,754,6203,805,345سلف تراخیص عمل

1,079,3401,079,340سلف معامالت قضائیة 
1,060,876,595874,706,643بنوك ومؤسسات مصرفیة-فوائد محققة غیر مستحقة القبض 
192,948,04636,337,770المصرف المركزي-فوائد محققة غیر مستحقة القبض 
- تسھیالت إئتمانیة مباشرة -فوائد محققة غیر مستحقة القبض 

5,690,2964,172,624مؤسسات
85,503,16085,503,160مساھمة البنك في مؤسسة ضمان مخاطر القروضدفعة من 

1,465,767,1151,092,894,775

عن الدفع حیث بلغ مجمل مصاریف المتوقفینتتضمن الموجودات األخرى المصاریف القضائیة المستحقة من المقترضین
31لیرة سوریة كما في 58,497,935مقابل 2019حزیران 30لیرة سوریة كما في 55,303,304ھذه الدعاوي
حزیران 30بكامل القیمة لكل من. وقد قام البنك بأخذ مخصصات مقابل ھذه المصاریف المدفوعة 2018كانون األول 

.2018كانون األول 31و 2019

موجودات آلت ملكیتھا للمجموعة وفاًء لدیون مستحقة(*) 

ودات التي آلت ملكیتھا للبنك وفاء لدیون مستحقة:فیما یلي ملخص الحركة على الموج

2018كانون األول 201931حزیران 30
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةسوریةلیرة

7,436,0257,436,025/ الفترةالرصید في بدایة السنة 
-(268,247)استبعادات

7,167,7787,436,025/ الفترةالرصید في نھایة السنة 

یمثل المبلغ قیمة عقارات تم الحصول علیھا إستیفاًء للتسھیالت اإلئتمانیة العائدة لعمالء على أن تتم تصفیة العقارات خالل 
.2002عام 23من القانون رقم 100من المادة 2سنتین من تاریخ االستمالك وفق أحكام الفقرة ب من البند 

، وقدسوریة المركزي لغرض تسویة العقارات المستملكة المتجاوزة المھلة القانونیة للتصفیةقام البنك بالتواصل مع مصرف 
تم طرح قیمة ھذه العقارات من رأس المال األساسي عند احتساب كفایة رأس المال، وذلك تماشیًا مع تعلیمات مصرف 

.سوریة المركزي
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ودیعة مجمدة لدى مصرف سوریة المركزي11

، یجب على المصارف 2001للعام 28من قانون المصارف الخاصة رقم 19محدد في البند ب من الفقرة رقم كما ھو
من رأسمال البنك لدى مصرف سوریة المركزي على شكل ودیعة مجمدة وبدون فوائد. %10الخاصة االحتفاظ ب 

یتم تحریر ھذه الودیعة عند التصفیة.

2018كانون األول201931حزیران 30
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

415,789,800415,789,800أرصدة باللیرة السوریة
1,524,334,9331,524,334,933أرصدة بالدوالر األمریكي

1,940,124,7331,940,124,733

ودائع بنوك12

المجموع مصارف خارجیة حلیة مصارف م(غیر مدققة)2019حزیران 30
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

636,167,08725,475,407,68826,111,574,775حسابات جاریة
ودائع ألجل ( ذات استحقاق أصلي أكثر 

178,358,448-178,358,448من ثالثة أشھر)

814,525,53525,475,407,68826,289,933,223مجموعال

المجموع مصارف خارجیة مصارف محلیة عرضھا)(معاد2018كانون األول 31
لیرة سوریة لیرة سوریة لیرة سوریة 

2,022,324,85628,423,377,12330,445,701,979حسابات جاریة
ستحقاق أصلي أكثر ودائع ألجل ( ذات ا

176,204,408-176,204,408من ثالثة أشھر)
2,198,529,26428,423,377,12330,621,906,387مجموعال
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عمالءالودائع 13

2018كانون األول 201931حزیران 30
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

66,632,524,13364,443,519,071حسابات جاریة وتحت الطلب (*)
3,223,948,6872,686,214,533ودائع توفیر

25,795,771,10440,592,713,006ودائع ألجل وخاضعة الشعار
174,272,881156,013,196حسابات مجمدة ( مقیدة السحب)

95,826,516,805107,878,459,806

من اجمالي %26.02لیرة سوریة أي ما نسبتھ 24,931,472,917ودائع جامدة بمبلغ) تتضمن الحسابات الجاریة*(
من إجمالي الودائع %15.48لیرة سوریة أي ما نسبتھ 16,697,776,820مقابل مبلغ2019حزیران 30الودائع في 

. 2018كانون األول 31في 
من %1.51لیرة سوریة أي ما نسبتھ 1,446,625,898والتعاوني والمشترك داخل الجمھوریة بلغت ودائع القطاع العام 

من إجمالي %0.30لیرة سوریة أي ما نسبتھ 319,918,148مقابل مبلغ 2019حزیران 30إجمالي الودائع في 
.2018كانون األول 31الودائع  في 

من إجمالي الودائع في %69.60لیرة سوریة أي ما نسبتھ 66,698,797,523مبلغ بلغت الودائع التي ال تحمل فوائد 
كانون 31من إجمالي الودائع  في %59.78لیرة سوریة أي ما نسبتھ 64,494,792,461مقابل 2019حزیران 30

.2018األول 

حسابات القطاع المالي بلغت الودائع المجمدة (مقیدة السحب) الناتجة عن مجموع حسابات اكتتابات شركات قید التأسیس و
من اجمالي الودائع في%0.18لیرة سوریة أي ما نسبتھ 174,272,881مبلغغیر المصرفي المجمدة لقاء رأس المال

كانون األول 31من إجمالي الودائع في %0.14لیرة سوریة أي ما نسبتھ 156,013,196 مقابل 2019حزیران 30
2018.

تأمینات نقدیة14

2018األول كانون201931ران حزی30
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

43,854,156121,218,328تأمینات نقدیة مقابل تسھیالت مباشرة
1,317,789,6831,495,479,477تأمینات نقدیة مقابل تسھیالت غیر مباشرة

148,841,747112,441,462تأمینات نقدیة مقابل بوالص
1,510,485,5861,729,139,267
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مخصصات متنوعة15
كانون 1الرصید في (غیر مدققة)2019حزیران 30

2019الثاني 
المكون خالل 

السنة 
المستخدم خالل 

ما تم رده لإلیرادات السنة 
فروقات أسعار 

الصرف
30الرصید في 

2019حزیران 

402,564,234 --(3,465,895) 9,000,000 397,030,129 صنادیق الفروعمخصص فروقات 

250,109,645 -- (24,147,213) 236,770,954 37,485,904 )**(مخصص لمواجھة أعباء محتملة

184,140,660 -(18,120) --184,158,780 )***(مخصص فروع متضررة 

11,629,100---5,500,5236,128,577 مؤونة تقلبات أسعار الصرف
عن تطبیق معیار مخصصات فائضة ناتجة

220,425,401 ----220,425,401 (*)9التقاریر المالیة الدولیة رقم 

 844,600,737 251,899,531 (27,613,108) (18,120) -1,068,869,040
خسائر ائتمانیة متوقعة غیر مخصص

1,055,935,948  )1,336,417((64,324,594) -44,841,933 1,076,755,026 رةمباش

2,124,804,988 )1,336,417((64,342,714) (27,613,108) 296,741,464 1,921,355,763 المجموع

كانون 1الرصید في (معاد عرضھا)2018كانون األول 31
ة المكون خالل السن2018الثاني 

المستخدم خالل 
ما تم رده لإلیرادات السنة 

فروقات أسعار 
الصرف

31الرصید في 
2018كانون األول 

397,030,129--(945,992) 18,000,000 379,976,121 مخصص فروقات صنادیق الفروع

37,485,904--(55,437,270) 60,000,000 32,923,174 )**(مخصص لمواجھة أعباء محتملة

184,158,780---987,325 183,171,455 )***(مخصص فروع متضررة 

5,500,523-(2,112,515) --7,613,038 مؤونة تقلبات أسعار الصرف

مخصص عام محفظة كفاالت خارجیة 
--(1,590,567,270)--1,590,567,270 صادرة

عن تطبیق ةناتجمخصصات فائضة
220,425,401----220,425,401(*)9اریر المالیة الدولیة رقم معیار التق

2,414,676,45978,987,325(56,383,262)(1,592,679,785)-844,600,737
مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة غیر 

1,076,755,026)13,353,620((259,851,221) --1,349,959,867مباشرة

1,921,355,763)13,353,620()1,852,531,006()56,383,262(3,764,636,32678,987,325المجموع

فائض في مخصص الخسائر 2018كانون الثاني 1للمرة األولى كما في 9(*) نتج عن تطبیق معیار التقاریر الدولیة رقم 
ة حسب تعلیمات متنوعالمخصصات الضمن و تم عرضھ لیرة سوریة220,425,401االئتمانیة المتوقعة بمبلغ 
مصرف سوریة المركزي.

مواجھة أیة أعباء محتملة متعلقة بسنوات سابقة من المحتمل أن تظھر أو یتوجب سدادھا خالل ل(**)  تم تكوین مخصص 
السنوات الالحقة.

طق غیر (***) تم تكوین مخصص فروع متضررة بناء على دراسة األضرار التي لحقت بفروع البنك المغلقة والكائنة بمنا
الشیخ نجار، -المدینة  وفرع حلب -سیتي سنتر، فرع حلب -آمنة، وقد تناول ھذا المخصص الفروع التالیة: فرع حمص 

قید اإلنشاء.-وفرع دیر الزور 

السنة/یوضح الجدول التالي التغیر في أرصدة بنود خارج المیزانیة خالل الفترة 
(غیر مدققة)2019حزیران 30

المجموعالثالثةالمرحلةالثانیةالمرحلةلة األولىالمرح
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

3,456,287,1661,078,803,6692,311,915,9316,847,006,766(معاد عرضھا)2019كانون الثاني 1الرصید في 
1,791,763,308 -271,624,066 1,520,139,242 التسھیالت الجدیدة خالل الفترة 
(1,679,908,060) (219,225,600) (176,518,777) (1,284,163,683) التسھیالت المسددة خالل الفترة 

-(26,357,600) (387,932,087) 414,289,687 1المحول إلى المرحلة 
-345,811,244 (345,811,244) 2المحول إلى المرحلة 
-940,000 (940,000) -3المحول إلى المرحلة 

بیان دیون مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج 
- - --المركز المالي

(4,103,790) (2,660,982) (177,293) (1,265,515) تعدیالت فروقات أسعار صرف
6,954,758,224 2,064,611,749 1,130,670,822 3,759,475,653 رصید نھایة الفترة
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مخصصات متنوعة (تتمة)15

(معاد عرضھا)2018كانون األول 31

المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

4,279,231,949874,928,7232,413,137,8997,567,298,571(معاد عرضھا)2018اني كانون الث1الرصید في 
1,919,799,970460,366,223185,714,1082,565,880,301التسھیالت الجدیدة خالل الفترة 
(3,238,578,750)(252,282,750)(425,063,816)(2,561,232,184)التسھیالت المسددة خالل الفترة 

--(111,021,577)1111,021,577المحول إلى المرحلة 
--279,594,116(279,594,116)2المحول إلى المرحلة 
----3المحول إلى المرحلة 

المركز بیاندیون مشطوبة أو محولة إلى بنود خارج 
(47,593,356)(34,653,326)-(12,940,030)المالي

----سعار صرففروقات أ
3,456,287,1661,078,803,6692,311,915,9316,847,006,766سنةرصید نھایة ال

:/ السنةفیما یلي مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للتسھیالت غیر المباشرة خالل الفترة

(غیر مدققة)2019حزیران30

المجموعالثالثةالمرحلةةالثانیالمرحلةالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

18,762,4478,446,4181,049,546,1611,076,755,026(معاد عرضھا)2019كانون الثاني 1الرصید في 
-)131,044((3,576,411) 3,707,455 1محول إلى المرحلة 

-- 5,111,474 (5,111,474) 2لمرحلة محول إلى ا
-11,395 (11,395) -3محول إلى المرحلة 

المستخدم من المخصص (دیون مشطوبة أو محولة
----المركز المالي)بیانإلى بنود خارج 

(19,482,661) )57,247,938(27,351,910 10,413,367 صافي الخسائر اإلئتمانیة (المستردة) للفترة
)1,336,417()1,330,492((2,716) (3,209) تعدیالت خالل الفترة وفروقات أسعار صرف

1,055,935,948  990,848,082  37,319,280 27,768,586 رصید نھایة الفترة

(معاد عرضھا)2018كانون األول 31

المجموعالمرحلة الثالثةثانیةالمرحلة الالمرحلة األولى
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

47,712,79218,780,5001,283,466,5751,349,959,867(معاد عرضھا)2018كانون الثاني 1الرصید في 
--(1,293,167)11,293,167محول إلى المرحلة -

--1,082,665(1,082,665)2حلة محول إلى المر-

----3محول إلى المرحلة -

المستخدم من المخصص (دیون مشطوبة أو محولة
----)المركز الماليبیانإلى بنود خارج 

(259,851,221)(220,635,742)(10,123,580)(29,091,899)صافي الخسائر اإلئتمانیة (المستردة) للسنة
(13,353,620)(13,284,672)-(68,948)تعدیالت خالل الفترة وفروقات أسعار صرف

18,762,4478,446,4181,049,546,1611,076,755,026رصید نھایة السنة
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مخصص ضریبة الدخل 16

إن الحركة على مخصص ضریبة الدخل ھي كما یلي:

2018ول األكانون201931حزیران 30
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

560,794,596728,089,965رصید بدایة الفترة/ السنة
53,575,657-فروقات ضریبة عن سنوات سابقة

(781,665,622)-یطرح: ضریبة الدخل المدفوعة
560,794,596(89,292,490)ضریبة الدخلمصروف(ایراد)

471,502,106560,794,596رصید نھایة الفترة/ السنة

(ضمناً) حسب التواریخ المحددة لذلك، وتم تسدید مخصصات 2018إلى 2013تم تقدیم البیانات الضریبیة عن أعوام 
الضریبة كما وردت في ھذه البیانات وھي مازالت قید المراجعة لدى الدوائر المالیة.

ح المحاسبي مع الربح الضریبي :ملخص تسویة الرب

2018حزیران201930حزیران 30
(*)غیر مدققة غیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

162,052,5901,093,694,034قبل الضریبةالخسارةصافي 
6,536,317566,531شركة تابعة یضاف خسائر

2,256,3012,256,301یضاف إطفاء الفروغ
34,030,40127,769,545یضاف استھالك المباني

(60,397,824)332,018,087مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة(ینزل استرداد)یضاف مصروف
(1,400,899)6,128,577الصرفیضاف (ینزل) مؤونة تقلب أسعار 

250,472,47943,400,100مؤونات غیر مقبولة ضریبیایضاف مصروف 
(119,037))18,120(مؤونات غیر مقبولة ضریبیاینزل استرداد 

(560,675,998)-مخصص كفاالت خارجیةاستردادینزل
-(1,117,680,959)ینزل إیرادات خارج القطر

(55,108,355))32,965,601(مصاریف تمت تغطیتھا من مؤونات مرفوضة سابقا )ینزلیضاف (
489,984,398(357,169,928)رة) الربح الضریبي(الخسا

%25%25نسبة ضریبة الدخل

122,496,100(89,292,490)مصروف ضریبة الدخل(إیراد) 
%10%10نسبة رسم إعادة اإلعمار

12,249,610-یضاف رسم إعادة اإلعمار
الدخل الموحد مصروف ضریبة الدخل المدرج في بیان (إیراد) 

134,745,710(89,292,490)المرحلي

ي 2018حزیران 30(*) تم احتساب ضریبة الدخل عن فترة  ة ف باالنسجام مع القوانین والتشریعات الضریبیة المطبق
ام  م 2018ع ار رق ق المعی األثر الضریبي لتطبی ق ب ات تتعل ة تعلیم ة أی دوائر المالی ن ال م یصدر م م 9. ل د ت ھ فق وعلی

.2018عرض أرقام المقارنة بما ینسجم مع البیان الضریبي المقدم عام 
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مطلوبات اخرى17

2018األول كانون201931حزیران 30
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

1,714,665,3951,258,923,042حواالت وشیكات قید التحصیل
256,589,755144,875,067الدفعأمانات ضریبیة مستحقة

37,808,01838,211,810ذمم دائنة
152,308,18195,758,660مصاریف مستحقة الدفع

438,738,896455,087,164ودائع عمالء-فوائد مستحقة الدفع  
5,636,1509,845,427مصارف شقیقة-فوائد مستحقة الدفع  

12,070,71612,081,852أنصبة أرباح غیر مدفوعة
68,973,57967,246,205أتعاب مھنیة مستحقة الدفع

380,083,728319,798,787مكافآت موظفین مستحقة الدفع
25,992,10215,500,220أخرى

11,660,74611,929,010كفاالت عمالء -عموالت مقبوضة مقدما
84,241,459128,507,870مبالغ مستحقة التحصیل من مقاصة المصرف المركزي

3,188,768,7252,557,765,114

رأس المال المكتتب بھ والمدفوع18

سھم قیمة السھم الواحد 60,000,000لیرة سوریة موزعا على 6,000,000,000والمدفوع بھ یبلغ رأس المال المكتتب 
.2018كانون األول 31و2019حزیران 30لیرة سوریة  كما في 100االسمیة 

جمیع أسھم البنك االسمیة تقسم الى فئتین:

وھي األسھم التي ال یجوز تملكھا إال من قبل أشخاص سوریین طبیعیین أو معنویین وتسدد قیمتھا باللیرات السوریة. - فئة أ
مصرفنشرةصرفسعربالنسبة للسوریین المقیمین في الخارج، یتوجب علیھم تسدید قیمة اكتتاباتھم بالعمالت األجنبیة حسب

من رأسمال البنك.%51المركزي.  تشكل ھذه الفئة سوریة

وھي األسھم التي یجوز تملكھا من قبل أشخاص طبیعیین أو معنویین عرب أو أجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد - فئة ب
من رأسمال البنك.%49المركزي.  وتشكل ھذه الفئة سوریةمصرفنشرةصرفسعرقیمتھا بالعمالت األجنبیة حسب

من رأس مال البنك. %49یمتلك بنك لبنان والمھجر ش.م.ل نسبة 
والمرسوم2001 لعام28 رقمالقانونبنودأحكامبعضتعدیلالمتضمن3 رقمالقانونصدر2010الثاني كانون4 بتاریخ

10 لیصبحالسوریةالعربیةالجمھوریةفيةالعاملالبنوكماللرأساألدنىالحدزیادةیتضمنوالذي2005لعام 35 رقم
رأسمالھابزیادةأوضاعھالتوفیقسنوات3 مھلةالمرخصةالبنوكمنحتوقدسوریة فیما یخص البنوك التقلیدیة.لیرةملیارات

د تم تمدید سنوات وق4سنوات إلى 3تم تمدید ھذه المھلة من 2011لعام 17المطلوب. وبموجب القانون رقم األدنىالحدالى
م.و /13. وبموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 2013لعام 63سنوات بموجب المرسوم التشریعي رقم 5المھلة لتصبح 

وسیتم ،2016سنوات، والتي انتھت بموجب القرار المذكور خالل سنة6تم تمدید المھلة لتصبح 2015نیسان 22تاریخ 
زوید البنك بالتوجیھات بھذا الخصوص من الجھات الوصائیة كونھ یعتبر من اختصاصھا متابعة موضوع الزیادة المطلوبة عند ت

حسب األصول.
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رأس المال المكتتب بھ والمدفوع (تتمة) 18

، تمت الموافقة على زیادة رأس المال بمبلغ 2018نیسان 25خالل اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة للمساھمین بتاریخ 
سوریة عن طریق ضم األرباح المحققة وقسم من االحتیاطي الخاص إلى رأس المال حیث حصل لیرة2,000,000,000

و حصل على موافقة وزارة 2018حزیران 7/ص بتاریخ 4238/16البنك على موافقة مصرف سوریة المركزي رقم 
ل البنك بمقدار على زیادة رأسما2018تموز 2بتاریخ 1753التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك البنك رقم 

لیرة سوریة وذلك بموجب القرار رقم 6,000,000,000لیرة سوریة لیصبح رأسمالھ بعد الزیادة 2,000,000,000
/م. تم توزیع األسھم 99صدرت موافقة ھیئة األوراق واألسواق المالیة بموجب القرار رقم 2018آب 6، وبتاریخ 1753

.2018تموز 30كھ بتاریخ المجانیة على المساھمین كل حسب نسبة تمل

، اقترح مجلس اإلدارة على الھیئة العامة للبنك زیادة 2019أیار8خالل اجتماع الھیئة العامة غیر العادیة للمساھمین بتاریخ 
.، وتوزیع األسھم الناجمة عن ھذه الزیادة على المساھمین مجاناً القابلة للتوزیعدورةرأس المال عن طریق ضم األرباح الم

على زیادة رأسمال البنك بمقدار موافقة ھیئة األوراق واألسواق المالیة ، حصل البنك على2019حزیران 13اریخ بت
بموجب القرار رقم لیرة سوریة وذلك7,200,000,000لیرة سوریة لیصبح رأسمالھ بعد الزیادة 1,200,000,000

على 2019آب6ریخابتحصل البنكلمركزي ، كمامصرف سوریة اموافقةصدرت 2019تموز 22وبتاریخ .مص/ا /700
تم توزیع األسھم المجانیة على المساھمین كل سیو، 2283موافقة وزارة التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك بموجب القرار رقم 

.2019أیلول 2بتاریخ تملكھحسب نسبة

التغیر في القیمة العادلةاحتیاطي 19

لقیمة العادلة من خالل بیان الدخل موجودات مالیة با
أسھم شركات–الشامل اآلخر

2018كانون األول 201931حزیران 30
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

138,749,00084,500,000/ السنةالرصید في بدایة الفترة
التغیر في القیمة العادلة للموجودات المالیة 

54,249,000-خالل بیان الدخل الشامل اآلخرمن 
138,749,000138,749,000/ السنةالرصید في نھایة الفترة

غیر المحققةالمحققة/ المدورةدورةالماألرباح20

رقم والتعمیم 2008لعام 362طبقًا لتعلیمات مصرف سوریة المركزي الصادرة وقرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
، یتم فصل األرباح المدورة لفروقات القطع غیر المحققة وغیر القابلة للتوزیع الناتجة عن 2009شباط 12تاریخ 952/100

إعادة تقییم مركز القطع البنیوي من حساب األرباح المدورة. 

رباح المدورة غیر المحققة لیرة سوریة تمثل خسائر غیر محققة من األ1,338,047بتحویل مبلغ 2017قام البنك خالل عام 
.2007إلى األرباح (الخسائر) المتراكمة المحققة والتي تمثل تعدیل الرصید االفتتاحي لفرق تقییم مركز القطع البنیوي لعام 
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الفوائد الدائنة21

2018حزیران201930حزیران 30
غیر مدققة ومعاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

1,130,390,1361,065,297,550فوائد أرصدة وایداعات لدى مصارف
-222,606,288أرصدة إیداعات لدى مصرف سوریة المركزيفوائد 
-62,026,027شھادات إیداع لدى مصرف سوریة المركزيفوائد 

تسھیالت ائتمانیة مباشرة
للمؤسسات

7,857,127               18,548,946فوائد حسابات جاریة  مدینة
362,384,781           651,356,447مؤسسات–فوائد قروض 

155,820,427           95,630,254فوائد مستردة من دیون غیر منتجة
لألفراد (التجزئة)

25,086,96018,946,161لألفراد (التجزئة)- فوائد قروض 

2,205,645,0581,610,306,046

الفوائد المدینة22

2018حزیران201930حزیران 30
غیر مدققة ومعاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة
ودائع العمالء

59,554,474       93,126,017ودائع توفیر
506,016,732          522,460,975ودائع ألجل وخاضعة إلشعار

97,042,424          81,819,699ودائع بنوك
567,439                 465,605تأمینات نقدیة

697,872,296     663,181,069

مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة) استردادمصروف(23

إن تفاصیل ھذا البند ھي كما یلي:

2018حزیران201930حزیران 30
غیر مدققة ومعاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

-(116,302,721)نقد وأرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
55,477,704 (20,957,012)أرصدة لدى المصارف

(193,920,119) 160,496,785إیداعات لدى المصارف
79,371,992(247,133,159)یة المباشرةالتسھیالت االئتمان
19,482,661203,279,802غیر المباشرةةالتسھیالت االئتمانی

(5,910,823)(4,701,525)أخرى
)209,114,971(138,298,556
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الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح الفترة العائدة إلى مساھمي البنك24

م العادي الواحد من خالل قسمة أرباح الفترة على الوسطي المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة و یمكن حساب حصة السھ
ذلك كما یلي:

2018حزیران 201930حزیران 30
ومعاد عرضھاغیر مدققة غیر مدققة

254,482,5121,746,020,329)(لیرة سوریةبنكربح الفترة العائد الى مساھمي ال

60,000,00060,000,000الوسطي المرجح لعدد االسھم قید التداول خالل الفترة

الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح الفترة (لیرة 
4.2429.10سوریة)

یكون لھا تأثیر على إن قیمة الحصة المخفضة للسھم من ربح الفترة مطابقة للحصة األساسیة لعدم اصدار البنك ألدوات قد
حصة السھم من االرباح عند تحویلھا.

النقد و ما في حكمھ25

2018حزیران 201830األول كانون201931حزیران 30
غیر مدققة ومعاد عرضھامعاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

وریةمصرف سالنقد واألرصدة لدى 
تستحق خالل ثالثة التيالمركزي

29,675,985,98643,508,206,63433,680,696,772أشھر أو أقل (*)
یضاف: أرصدة لدى المصارف التي 

50,378,703,77768,823,081,47987,455,467,490تستحق خالل ثالثة أشھر
ینزل: ودائع البنوك التي تستحق 

(38,984,975,629)(30,445,701,979)(26,111,574,775)خالل ثالثة أشھر

53,943,114,98881,885,586,13482,151,188,633

الیستخدم احتیاطي الودائع لدى مصرف سوریة المركزي في نشاطات البنك التشغیلیة الیومیة لذلك ال یعتبر جزء من النقد (*)
وما في حكمھ.
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ات عالقةالمعامالت مع أطراف ذ26

تتكون تعویضات اإلدارة العلیا وأعضاء مجلس اإلدارة من المبالغ التالیة:

2018حزیران 201930حزیران 30
ومعاد عرضھاغیر مدققة غیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

66,331,39555,189,117مجموع تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسیین

ضى أعضاء مجلس اإلدارة أیة رواتب أو تعویضات أو مكافآت.ال یتقا

تعامالت مع أطراف ذات عالقة أخرى
باإلضافة إلى التعامالت مع أعضاء اإلدارة العلیا قامت المجموعة (ضمن أعمالھا االعتیادیة) بتعامالت تجاریة مع األطراف 

ستخدام أسعار الفوائد ا، وبةموجب القرارات واألنظمة النافذذات العالقة بحدود التعامالت التجاریة السائدة والمسموحة ب
والعموالت التجاریة السائدة.

تشمل البیانات المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة البیانات المالیة للشركة التابعة سوریة والمھجر للخدمات المالیة المحدودة 
موضحة كما یلي:المسؤولیة. إن حصة البنك في حقوق ملكیة الشركة التابعة

حصة البنك من حقوق ملكیة الشركة التابعة
2018كانون األول 201931حزیران 30حصة البنك

معاد عرضھاغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة%

52179,994,246183,393,131شركة سوریة والمھجر للخدمات المالیة المحدودة المسؤولیة

لیرة سوریة. بلغت حصة البنك 300,000,000المحدودة المسؤولیة سمال شركة سوریة والمھجر للخدمات المالیةیبلغ رأ
لیرة سوریة ال غیر.156,000,000المحدودة المسؤولیة من رأسمال شركة سوریة والمھجر للخدمات المالیة

المالیة الموحدة المرحلیة المختصرة.تم استبعاد رصید االستثمار في الشركة التابعة عند إعداد البیانات
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(تتمة)المعامالت مع أطراف ذات عالقة26
المجموعالجھة ذات العالقة

الشركة األم والشركات 
2018كانون األول 201931حزیران 30أعضاء مجلس اإلدارةالشركات الحلیفةالشقیقة

معاد عرضھامدققةغیرغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

بنود داخل بیان المركز المالي الموحد:
31,327,157,73840,546,771,913--31,327,157,738)وجوداتحسابات جاریة مدینة (م

25,443,083,23187,310,16823,165,52125,553,558,92028,579,374,687حسابات جاریة دائنة (مطلوبات)
-474,800,000--474,800,000)ودائع ألجل (موجودات
217,794,57826,779,284244,573,862250,897,861-)ودائع ألجل (مطلوبات
188,749,000188,749,000-188,749,000-استثمارات ومساھمات

بنود خارج بیان المركز المالي الموحد:
173,102,687173,143,277--173,102,687كفاالت واردة

2018حزیران 201930حزیران 30
غیر مدققة ومعاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة
عناصر بیان الدخل الموحد:

598,084,365474,967,903--598,084,365فوائد وعموالت دائنة
78,568,8933,850,233917,62683,336,75296,561,472فوائد وعموالت مدینة

59,821,71456,823,789-59,821,714-مصاریف التأمین 
-1,983,148-1,983,148-صحي موظفینتأمین

5,833,330----ایجارات
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إدارة المخاطر 27

یتعرض البنك للمخاطر التالیة: 
مخاطر االئتمان للشركات واألفراد.-1
مخاطر السوق وھي مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار الصرف.-2
مخاطر الدفع المسبق.-3
مخاطر السیولة.-4
مخاطر التشغیل.-5
مخاطر األعمال-6
مخاطر االلتزام-7

حول تعرض البنك لكل من المخاطر المبینة أعاله، كما یصف أغراض البنك وأطر إدارة موجزةیضاح معلوماتیقدم ھذا اإل
المخاطر وسیاساتھا واإلجراءات المتبعة من قبلھا لقیاس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة البنك لرأس المال.

خاطر التي یتعرض لھا البنك وذلك من خالل اللجان وھي:إن مجلس اإلدارة مسؤول بصورة عامة عن وضع ومتابعة إدارة الم
لجنة التدقیق وااللتزام-
لجنة الحوكمة-
لجنة المخاطر-
لجنة المكافآت والترشیحات-

مخاطر االئتمان27.1 

سي متحفظة في إدارة ھذا النوع من المخاطر كعنصر أسااستراتیجیةتعتمد المجموعة اسلوب المبادرة والدینامیكیة وتطبیق 
. وتعتمد المجموعة االئتمانیةوتركیبة المحفظة األصوللتحقیق ھدفھا االستراتیجي في التحسین المتواصل والمحافظة على نوعیة 

إلدارة المخاطر وتأخذ ةوأطر عامكذلك على معاییر ائتمانیة راسخة تتسم بالمحافظة والحكمة وسیاسات وإجراءات ومنھجیات 
ات في البیئة المصرفیة والتشریعیة، باإلضافة إلى ھیاكل تنظیمیة واضحة وأنظمة آلیة، عالوة على بعین االعتبار كافة المستجد

المتابعة الحثیثة والرقابة الفعالة التي تمكن المجموعة من التعامل مع المخاطر المحتملة وتحدیات البیئة المتغیرة بمستوى عال من 
أعمال المجموعة ومستویات المخاطر المقبولة. كما تركز استراتیجیةتستند إلى االئتمانیةالثقة والتصمیم. إن قرارات اإلدارة 

على التنوع الذي یعتبر حجر األساس لتخفیف وتنویع المخاطر على المستوى الفردي للعمالء وكذلك على المستوى القطاعي 
.والجغرافي

.
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مخاطر االئتمان (تتمة)27.1

طاع االقتصاديالتركز حسب الق

یوضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي:

(غیر مدققة)2019حزیران 30

خدمات-أفراد زراعةعقاراتتجارةصناعةمالي
حكومي وقطاع 

إجماليعام  (لیرة سوریة)

49,401,356,877------49,401,356,877أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
50,308,496,994 ------50,308,496,994 أرصدة لدى المصارف

31,232,842,540 ------31,232,842,540 إیداعات  لدى المصارف
لمباشرة التسھیالت اإلئتمانیة ا

12,853,167,223-4,135,237,1046,661,148,89864,339,58514,335,7081,978,105,928-(بالصافي)
1,259,514,937-1,253,824,6411,830,7332,948,99428,4846,347875,738الموجودات األخرى

الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة 
1,940,124,733------1,940,124,733المركزي

146,995,503,304-134,136,645,7854,137,067,8376,664,097,89264,368,06914,342,0551,978,981,666المجموع
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إدارة المخاطر (تتمة)27

(تتمة)مخاطر االئتمان27.1   

التركز حسب القطاع االقتصادي

وضح الجدول التالي التركز في التعرضات االئتمانیة حسب القطاع االقتصادي:ی

2018كانون األول 31
حكومي وقطاع خدمات-أفراد زراعةعقاراتتجارةصناعةمالي(معاد عرضھا)

إجماليعام
(لیرة سوریة)

52,192,420,921------52,192,420,921أرصدة لدى مصرف سوریة المركزي
68,771,207,974------68,771,207,974أرصدة لدى المصارف

29,642,120,255------29,642,120,255إیداعات  لدى المصارف

9,717,523,327-3,185,903,1135,150,049,91542,377,56814,486,6441,324,706,087-التسھیالت اإلئتمانیة المباشرة (بالصافي)
915,217,037-911,044,4131,368,0002,211,38918,1976,220568,818الموجودات األخرى

1,940,124,733------1,940,124,733الودیعة المجمدة لدى مصرف سوریة المركزي

163,178,614,247-153,456,918,2963,187,271,1135,152,261,30442,395,76514,492,8641,325,274,905المجموع
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مخاطر السوق27.2

مخاطر أسعار الفائدة
ل العمالت األجنبیة وأسعار أدوات رأس المال الناتجة عن یتعرض البنك لمخاطر السوق الخاصة بمعدالت الفائدة ومعدالت تباد

متغیرات السوق الخاصة والعامة. ویطبق البنك تقییم داخلي لتقدیر مخاطر السوق للمراكز المحتفظ بھا ولتقدیر الحد األقصى من 
على ھذه المخاطر وإبقائھا الخسائر المتوقعة اعتمادًا على مجموعة من االفتراضات المتعلقة بمتغیرات السوق بھدف السیطرة

ضمن الحدود المسموح بھا والتي یتم مراقبتھا یومیاً.

مخاطر أسعار الفائدة في سجالت المصرف
تعكس مخاطر أسعار الفائدة مخاطر التغیر في أسعار الفائدة التي قد تؤثر على األرباح المستقبلیة للبنك أو على القیمة العادلة 

رة ھذه المخاطر بصورة رئیسیة عن طریق مراقبة فجوات أسعار الفائدة بالحصول على حدود معتمدة . ویتم إداةلألدوات المالی
مسبقًا لفئات إعادة التسعیر. وتراقب إدارة المخاطر االلتزام بھذه الحدود وترفع تقاریرھا الدوریة إلى لجنة إدارة المخاطر وتوصي 

. بالنتائج إلى مجلس اإلدارة

مخاطر العمالت
ھ، تتمث یة ل ة الرئیس رة السوریة العمل ك اللی ل بتذبذب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. یعتبر البن

اوز المستویات  ن أن المراكز ال تتج ویقوم مجلس اإلدارة بوضع حدود لمراكز العمالت وتتم مراقبة المراكز بشكل یومي للتأكد م
ي المحددة. یقوم البنك بإعد ول ف ر معق دوث تغی ي حال ح اد تحلیل الحساسیة لمراقبة أثر التغیرات على صافي األرباح والخسائر ف

أسعار الصرف مع بقاء بقیة المتغیرات ثابتة.

مخاطر الدفع المسبق27.3
تھم قبل استحقاقھا، إن مخاطر الدفع المسبق تكمن في تعرض البنك إلى خسارة مالیة نتیجة طلب أو دفع العمالء اللتزاماتھم أو مستحقا

مثل رھونات ذات معدالت فائدة ثابتة عندما تتدنى معدالت الفائدة. إن موجودات البنك التي تحمل فوائد ثابتة ال تعد جوھریة بالنسبة 
إلجمالي الموجودات. باإلضافة إلى ذلك، إن عوامل السوق األخرى التي قد تؤدي إلى الدفع المسبق ھي غیر جوھریة في األسواق 
التي یعمل فیھا البنك. وبالتالي، فإن البنك یعتبر تأثیر مخاطر الدفع المسبق على صافي الفائدة المقبوضة غیر جوھري، بعد األخذ بعین 

االعتبار ایة غرامات قد تنتج عن الدفع المسبق. 

مخاطر السیولة27.4
دوث تمثل مخاطر السیولة مخاطر عدم تمكن البنك من الوفاء بمتطلباتھ من النقد ا ي الموجودات نتیجة ح ادة ف ل زی لجاھز أو تموی

ادر  اضطرابات في السوق مما یؤدي إلى نضوب فوري لبعض مصادر السیولة. وللحد من ھذه المخاطر، تقوم اإلدارة بتنویع مص
مالیة جاھزة للتداول.البنك التمویلیة وإدارة الموجودات مع األخذ بعین االعتبار متطلبات السیولة من حیث النقد وشبھ النقد وأوراق

مخاطر التشغیل27.5
وفقًا للمعاییر الدولیة ال سیما وفاق بازل، ولقواعد مصرف سوریة المركزي تعرف بأنھا المخاطر الناتجة عن إدارة أعمال البنك 

ور بالتدریب ومھامھ الیومیة والتي یمكن أن یتعرض لھا سواًء من داخلھ كاحتیال داخلي أو أخطاء بمسار وسیاسات العمل أو قص
للموظفین أو نتیجة مشاكل تقنیة، أو من خارجھ كاالحتیاالت الخارجیة واألزمات االقتصادیة والطبیعیة والسیاسیة، باإلضافة إلى 

مخاطر عدم االلتزام بالقوانین والتشریعات والمعاییر الدولیة الناظمة للعمل المصرفي والمالي.  

قسم المخاطر التشغیلیة ضمن مدیریة إدارة المخاطر برصد ومتابعة وتجمیع وتصنیف ولمواجھة ھذا النوع من المخاطر یقوم
ودراسة وتحلیل ھذه المخاطر التي یتعرض لھا البنك بشكل یومي، وعلى أساس المشاھدة المباشرة واألنظمة المتخصصة بذلك 

ذار المبكر واألساس للتحوط للمخاطر، وكذلك كتقییم المخاطر الذاتي واالستبیانات الدوریة إضافًة إلى دراسات مؤشرات اإلن
إصدار التقاریر لمجلس اإلدارة ولجنة إدارة المخاطر المنبثقة عنھ متضمنًة التوصیات الالزمة للتحوط من ھذه المخاطر بأنجح 

اإلضافیة الطرق. ونشیر إلى انتھاج البنك ألسلوب المؤشر األساسي الحتساب مخصصات المخاطر التشغیلیة، وأخذ المخصصات 
وفقًا لدراسات الجھد حیث یلزم. 

وبھذا الصدد تجدر اإلشارة إلى استمرار البنك بتنفیذ خطة إتمام االستقاللیة الكاملة عن الشریك االستراتیجي من حیث نقل 
التشغیل المخدمات والبرمجیات لتكون متموضعة وتحت إشراف ومتابعة مباشرة من فریق البنك، ما یخفف بشكٍل كبیر من مخاطر 

لجھة انقطاع األعمال إضافًة إلى مخاطر عدم االلتزام بقواعد مصرف سوریة المركزي.
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مخاطر األعمال27.6
االخطار الناتجة عن الظروف السیاسیة ومنھاتنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل قد تؤثر على البنك أو قطاع البنوك بصفة عامة،

واالقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة على نتائج اعمال البنك. تقوم ادارة البنك بتقییم تلك 
المخاطر بشكل مستمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقلیل بقدر االمكان من اثرھا على نتائج االعمال والمركز المالي للبنك.

مخاطر االلتزام27.7
ًا با ة التزام اییر المھنی ى المع ى أعل تند إل ي تس ال والت لنسبة لمخاطر االلتزام یحرص البنك على تنفیذ كافة أعمالھ على مبدأ االمتث

بالتعلیمات والمتطلبات الرقابیة

التحلیل القطاعي28

ع الثانوي.یمثل قطاع األعمال القطاع الرئیسي للمجموعة بینما یمثل قطاع التوزیع الجغرافي القطا

قطاع أعمال المجموعة:-

یتم تنظیم المجموعة ألغراض إداریة من خالل ثالثة قطاعات أعمال رئیسیة ھي :

یشمل متابعة ودائع العمالء األفراد واألعمال الصغیرة ومنحھم القروض والدیون وخدمات أخرى.التجزئة:     
والخدمات المصرفیة األخرى الخاصة بالعمالء من المؤسسات.الشركات:   یشمل متابعة الودائع والتسھیالت االئتمانیة

الخزینة:     یشمل ھذا القطاع تقدیم خدمات التداول والخزینة وإدارة أموال المجموعة. 

ھذه القطاعات ھي األساس الذي تبني علیھا المجموعة تقاریرھا حول معلومات قطاعات األعمال الرئیسیة.
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معلومات عن قطاعات أعمال البنك-أ

فیما یلي معلومات عن قطاعات أعمال البنك

(غیر مدققة)2019حزیران 30
2018حزیران30

)ومعاد عرضھا(غیر مدققة

المجموعالمجموعأخرى غیر موزعةخزینةشركاتأفراد

لیرة سوریةلیرة سوریةیرة سوریةللیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

798,214,5211,713,450,8108,786,6532,284,631,6251,382,390,148(235,820,359)إجمالي الدخل التشغیلي 
استرداد )مصروف(

مخصص الخسائر 
138,298,556)209,114,971(-23,237,052(254,988,204)22,636,181المتوقعةاالئتمانیة

543,226,3171,736,687,8628,786,6532,075,516,6541,520,688,704)213,184,178(نتائج أعمال القطاع
غیر موزعة مصاریف 

359,805,400(1,913,464,064)(1,913,464,064)---على القطاعات

162,052,5901,880,494,104)1,904,677,411(543,226,3171,736,687,862)213,184,178(قبل الضریبةربحال
ضریبة )مصروفإیراد (

(134,745,710)89,292,49089,292,490---الدخل 

251,345,0801,745,748,394)1,815,384,921(543,226,3171,736,687,862)213,184,178(صافي ربح الفترة

(غیر مدققة)2019حزیران 30ات أخرىمعلوم
2018كانون االول 31
عاد عرضھا)م(

المجموعالمجموعأخرى غیر موزعةخزینةشركاتأفراد

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

149,528,609,293165,284,519,529-625,495,84612,233,361,673136,669,751,774موجودات القطاع
موجودات غیر موزعة 

4,687,836,6854,687,836,6854,492,101,672---على القطاعات

625,495,84612,233,361,673136,669,751,7744,687,836,685154,216,445,978169,776,621,201مجموع الموجودات

126,937,814,209143,205,240,249-71,319,054,19327,522,322,52628,096,437,490مطلوبات القطاع
مطلوبات غیر موزعة 

2,520,086,4212,520,086,4212,064,180,684---على القطاعات

71,319,054,19327,522,322,52628,096,437,4902,520,086,421129,457,900,630145,269,420,933مجموع المطلوبات

2019حزیران 30
غیر مدققة

2018حزیران 30
)عرضھاومعاد غیر مدققة (

لیرة سوریةلیرة سوریة

233,903,317948,351,934المصاریف الراسمالیة

177,642,78177,746,556ستھالكاتاال

7,062,7362,470,326االطفاءات
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معلومات التوزیع الجغرافي-ب

فیما یلي توزیع إیرادات المجموعة ومصاریفھا الرأسمالیة حسب القطاع الجغرافي:

المجموعخارج سوریةداخل سوریة
2019حزیران30

غیر مدققة
2018حزیران30

عاد مو غیر مدققة 
عرضھا

2019حزیران30
غیر مدققة

2018حزیران30
عاد موغیر مدققة 

عرضھا

2019حزیران30
غیر مدققة

2018حزیران30
عاد موغیر مدققة 

عرضھا
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

1,246,564,828504,334,9121,038,066,797878,055,2362,284,631,6251,382,390,148إجمالي الدخل التشغیلي
233,903,317948,351,934--233,903,317948,351,934المصاریف الرأسمالیة

ملةارتباطات والتزامات محت29

ئتمانیةااللتزامات ارتباطات واال.أ

2018كانون األول 201931حزیران 30
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

4,911,338,2904,736,490,488كفاالت:

1,009,193,6441,001,496,455دفع -
3,792,668,2263,644,071,090حسن تنفیذ-
109,476,42090,922,943أخرى  -

1,714,584,2241,871,280,091سقوف تسھیالت ائتمانیة مباشرة غیر مستغلة 

328,835,710239,236,187سقوف تسھیالت ائتمانیة غیر مباشرة غیر مستغلة

6,954,758,2246,847,006,766

قضائیةالدعاوى ال.ب

یعتبر التقاضي من األمور الشائعة لدى القطاع المصرفي نظرًا لطبیعة عملھ، حیث أن إدارة البنك تقوم باتخاذ كل ما یلزم لتحصیل 
أموال البنك بحیث یكون اللجوء إلى القضاء ضرورة تستدعیھا بعض الحاالت التي استنفذت فیھا إجراءات التوصل إلى حل 

ك قد أقام العدید من الدعاوى القضائیة على بعض المدینین بھدف تحصیل الدیون المتعثرة. من جھة أخرى تفاوضي، وعلیھ فإن البن
ھناك بعض الدعاوى المرفوعة على البنك ألسباب مختلفة، برأي اإلدارة والمستشار القانوني للبنك ال یوجد ضرورة لتشكیل أي 

مخصصات إضافیة.
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نك على رأسمال مناسب لمواجھة المخاطر التي تالزم أنشطتھ المختلفة. یتم مراقبة مدى كفایة رأس المال من خالل النسب یحافظ الب
الصادرة عن مجلس النقد والتسلیف والمستندة إلى مقررات بازل الدولیة.

االقتصادیة ووصف المخاطر في یدیر البنك ھیكلیة رأسمالھ ویجري تعدیالت علیھ في ضوء التغیرات التي تطرأ على الظروف
أنشطتھ.

یوضح الجدول التالي كیفیة احتساب نسبة كفایة رأس المال:

2018كانون األول 201931حزیران 30
معاد عرضھاغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

24,147,776,08524,169,730,649بنود رأس المال األساسي:
األموال الخاصة األساسیة:

6,166,148,5386,169,285,970رأس المال المكتتب بھ
1,294,672,7941,294,672,794االحتیاطي القانوني 
464,818,693464,818,693االحتیاطي الخاص

13,724,791,69513,724,791,695االرباح  المدورة غیرالمحققة
2,571,895,4072,571,895,407المحققة دورةالماألرباح

ینزل منھا:
(48,297,885)(67,383,264)صافي الموجودات غیر الملموسة

(7,436,025)(7,167,778)أصول مستملكة إلى ما بعد انتھاء الفترة المحددة قانوناً 

1,298,357,7791,380,694,221بنود رأس المال المساعد:
موجودات مالیةصافي األرباح غیر المحققة عن االستثمارات في 

بعد خصم بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل االخر 
69,374,50069,374,500منھا50%

المؤونات المكونة لقاء الخسائر االئتمانیة المتوقعة للتعرضات 
1,085,996,5701,168,333,012ن األولى والثانیة (*)المصنفة ضمن المرحلتی
142,986,709142,986,709احتیاطي عام مخاطر التمویل

25,446,133,86425,550,424,870مجموع رأس المال التنظیمي (األموال الخاصة)

98,318,662,310106,832,665,350مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر
848,170,000901,134,000حسابات خارج بیان المركز المالي الموحد المرجحة بالمخاطر

600,517,000810,642,000مخاطر السوق
2,009,780,3882,009,780,388المخاطر التشغیلیة

101,777,129,698110,554,221,738
%23.11%25.00نسبة كفایة رأس المال (%)

%98.62%97.53(%)لكیةنسبة رأس المال األساسي إلى إجمالي حقوق الم
%21.86%23.73نسبة كفایة رأس المال األساسي (%)

یتم االعتراف بالمؤونات 2019آذار 6/ص) تاریخ 183/2المادة الثامنة من قرار مجلس النقد والتسلیف رقم (بناًء على(*)
االئتمانیة المتوقعة للتعرضات المصنفة ضمن المرحلتین األولى والثانیة ضمن األموال الخاصة المكونة لقاء الخسائر

المساندة على أال تتجاوز قیمة المؤونات المعترف بھا ضمن ھذه األموال مضافاً إلیھا رصید حساب االحتیاطي العام لمخاطر 
بمخاطر االئتمان. من الموجودات المرجحة %1.25التمویل (حال وجوده)، ما نسبتھ 

یجب أال تتدنى نسبة كفایة رأس المال للبنوك 2007الثانيكانون24في الصادر253مجلس النقد والتسلیف رقم قرارحسب
، كما یراعي البنك كافة النسب المتعلقة بالتركزات االئتمانیة والتي تستخدم %8العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة عن نسبة 

ال التنظیمي كمؤشر لتلك التركزات.رأس الم
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والذي تضمن تعدیل المادة الثامنة من قرار 2014شباط 26تاریخ 4/م ن / ب1088صدر قرار مجلس النقد والتسلیف رقم 
ركز القطع البنیوي غیر بحیث یتم إدراج فروفات تقییم م2008شباط 4تاریخ 1/ م ن / ب362مجلس النقد والتسلیف رقم 

/ م ن 253المحققة ضمن األموال الخاصة األساسیة ألغراض احتساب كفایة رأس المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسلیف 
.3201كانون األول 31وذلك ابتداء من البیانات الموقوفة بتاریخ 2007لعام 4/ ب


