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معلومات عامة

عامة سورية جو ت قانون املصارف رقم  28لعا  2111وهو شركة مسامهة سورية مسجلة يف السجل
مت أتسيس مصرف فرنسبنك سورية
التجاري حتت الرقم  15413ارير  13متوز  2118ويف سجل املصارف حتت الرقم 18
أتسس املصرف برأس مال مقداره  1175111111111لرية سورية موزع على  315111111سيم امسي بقيمة  511لرية سورية للسيم الواحد ،مرخص
له ومدفوع ابلكامل.

مت إدراج أسيم املصرف يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاري  5كانون الثاين 2111
يقع املركز الرئيسي وفق السجل التجاري للمصرف يف أبو رمانة شارع امليدي بن بركة بناء العتقي طابق أرضي ،دمشق – سورية ،بينما يقع املركز
الرئيسي وفق سجل املصارف يف شارع بغداد مقابل معيد الشييد ابسل حافظ األسد العقار رقم  1136/9سارو ة ،و اري العمل على التوفيق يف
عنوان املركز الرئيسي للمصرف بني السجل التجاري وسجل املصارف
ابشر املصرف أعماله املصرفية يف 15كانون الثاين  2119يقو املصرف بكافة اخلدمات املصرفية من خالل مركزه الرئيسي وفروعه األحد عشر يف
دمشررق (أبو رمانة ،شررارع بغداد ،املنطقة احلرة ،الغسرراين) ،وحلت (العزيزية ،امللك فيصررل) ،ص (شررارع هاشررم األاسرري) ،طرطوس (شررارع الثورة)
والالذقية (شارع الكورنيش الغريب) وريف دمشق (السيدة زينت ،رماان) حيث مت افتتا فرع الغساين يف  7متوز  2119وقد مت إغالق كالً من فرع
ريف دمشق (السيدة زينت) و ص (شارع هاشم األاسي) بشكل ملقت
ميتلك مصرف فرنسبنك

ل لبنان حالياً نسبة  %55166من رأمسال املصرف

كما وافق جملس املفوضني جو ت القرار رقم  /69املنعقد بتاري  13حزيران  2111على قيا مصرف فرنسبنك سورية إبصدار وطر 711111111
سيم بقيمة إمسية تبلغ  511لرية سورية للسيم الواحد وبقيمة إمجالية تبلغ  3151111111111لرية سورية وذلك بغرض زايدة رأمسال املصرف
كما حددت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية جو ت القرار رقم (/822ص – إ ) اري  14حزيران  2111الفرتات الزمنية إل راءات إصدار
وطر أسيم الزايدة كما يلي:
 اري اكتساب حق األفضلية أبسيم الزايدة :هناية يو االثنني الواقع يف  27حزيران 2111
 فرتة تداول حقوق األفضلية يف السوق واليت تبدأ يف  29حزيران  2111وح هناية  17متوز 2111
 فرتة اإلكتتاب ابألسيم واليت تبدأ يف  24متوز  2111وح هناية  14آب 2111
 فرتة بيع األسيم غري املكتتت هبا خالل ثالثة أشير من اري إدراج أسيم من الزايدة
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ولكون نسبة التغطية احملققة ح هناية فرتة االكتتاب مل تتجاوز  %71فقد وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية جو ت القرار رقم
(/1131ص – إ ) اري  14آب  2111على متديد فرتة اإلكتتاب أبسيم زايدة رأس مال مصرف فرنسبنك سورية ح اري  11أيلول 2111
ويف اري  12أيلول  2111وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية جو ت القرار رقم (/1216ص – إ ) على متديد فرتة اإلكتتاب ملرة اثنية نظراً
لكون نسبة التغطية احملققة ح ارخيه مل تتجاوز الر %71ح اري  23تشرين األول 2111
وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية جو ت الكتاب رقم /375ص-إ اري  14تشرين الثاين  2111على اعتبار رأس مال املصرف
املصر به  5125111111111لرية سورية ورأس املال املدفوع (أو املكتتت به)  4112212661511لرية سورية ،وذلك حلني االنتياء من مجيع إ راءات
بيع وتسجيل كامل األسيم غري املكتتت هبا والبالغة قيمتيا االمسية اإلمجالية  1112717331511لرية سورية عن طريق سوق دمشق لألوراق املالية
خالل ميلة ثالثة اشير من اري إدراج أسيم الزايدة وفقاً ألحكا تعليمات التعامل حبقوق األفضلية ابالكتتاب املشار إلييا سابقاً
وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية جو ت الكتاب رقم /1335ص-إ اري  31تشرين األول  2111على نتائج االكتتاب وبيع األسيم
الفائضة غري املكتتت هبا والبالغ عددها ( 212551467سيماً) عن طريق سوق دمشق لألوراق املالية بعد االنتياء من إ راءات تسجيليا يف اهليئة
وإدرا يا يف السوق وذلك وفقاً ألحكا املادة  /9/من تعليماته التعامل حبقوق األفضلية ابالكتتاب الصادرة جو ت قرار اجمللس رقم  /38لعا
2111
وبسبت تعلر بيع أسيم زايدة رأس املال – غري املكتتت هبا -عن طريق سوق دمشق لألوراق املالية خالل امليلة احملددة بثالثة أشير واليت بدأت من
اري إدراج أسيم الزايدة يف سوق دمشق لألوراق املالية وانتيت يف  28آذار  ،2112وافق جملس املفوضني جبلسته رقم  14اري  9نيسان 2112
على منح مصرف فرنسبنك سورية ميلة إضافية قدرها ثالثة أشير تنتيي يف  28حزيران  2112لبيع األسيم غري املكتتت هبا والبالغ عددها
( 212551467سيماً) من خالل سوق دمشق لألوراق املالية كما مت متديد امليلة اإلضافية السابقة جو ت قرار جملس املفوضني رقم ( /)43اري
 2متوز  2112واللي منح مصرف فرنسبنك سورية ميلة إضافية لبيع أسيم زايدة رأس املال غري املكتتت هبا والبالغ عددها ( 212551467سيماً)
من خالل سوق دمشق لألوراق املالية ح اري  28كانون األول  2112كما وافق رئيس جملس املفوضني جو ت القرار رقم  /4على تعديل
القيمة االمسية لسيم مصرف فرنسبنك -سورية لتصبح مائة لرية سورية للسيم الواحد وبللك يكون العدد اإلمجايل ألسيم املصرف بعد التجزئة
 5215111111سيم بقيمة إمجالية تبلغ مخسة مليارات ومائتني ومخسني مليون لرية سورية ،كما مت حتديد اري تنفيل تعديل القيمة االمسية ألسيم
املصرف يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاري  16متوز  ،2112ويف اري  28كانون األول  2112مت منح املصرف ميلة إضافية قدرها عا كامل
تنتيي يف  31كانون األول  2113لبيع أسيم زايدة رأس املال غري املكتتت هبا جو ت القرار الصادر عن هيئة األوراق واألسواق املالية السورية رقم
( /)16ومن اري  14كانون األول صدر قرار جملس املفوضني رقم  /3املتضمن املوافقة على منح املصرف ميلة إضافية ح هناية عا 2114
لبيع ابقي أسيم زايدة رأس املال ،كما مت منح ميلة أخرى ابلقرار ( )33لعا  2115تنتيي بتاري  31كانون األول  2115بتاري  31كانون األول
القاضي جنح ميلة أخرى لغاية  31كانون
 2115صدر القرار رقم / 1189ص -إ
األول  ،2116ويف اري  28كانون األول  ،2116مت منح املصرف ميلة إضافية ح هناية عا  2117بناءً على القرار الصادر رقم /175
أمت فرنسبنك سورية بيع كامل األسيم الفائضة عن عملية زايدة رأس املال بتاري  24كانون الثاين  ،2117ليصبح رأس املال املكتتت به مسا ٍو لرأس
املال املصر به والبالغ  5125111111111لرية سورية
إن أسيم فرنسبنك – سورية مدر ة يف سوق دمشق لألوراق املالية ،وقد بلغ سعر اإلغالق للسيم يف السوق  328ل س بتاري  31كانون األول
2119
بتاري  11أاير  2121وافق رئيس جملس اإلدارة على البياانت املالية للسنة املنتيية يف  31كانون األول  2119جو ت التفويض املمنو من جملس
اإلدارة يف اجللسة اليت انعقدت بتاري  23آذار  2121وذلك بناءً على اقرتا جلنة التدقيق يف نفس التاري

- 14 -

-1

تطبيق املعايري الدولية إلعداد للتقارير املالية

 .1املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة
قا املصرف إبعداد البياانت املالية للسنة املالية املنتيية يف  31كانون األول  2118وفقاً للسياسات احملاسبية املتبعة يف سورية بسبت أت يل
تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9لغاية  1كانون الثاين  ،2119وذلك وفقاً لقرار جملس احملاسبة والتدقيق يف سورية يف لسته رقم ()1
لعا  2118والتعميم رقم  13الصادر عن هيئة األوراق واألسواق املالية بتاري  25شباط 2118
قا املصرف يف عا  ،2119بتطبيق متطلبات املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 1ستطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ألول مرةس ،واليت تفرض
حتضر وتعرض بيان مركز مايل افتتاحي مع ّد وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية يف اري التحول إىل هله املعايري
على املنشأة أن ّ
كان للمعايري الدولية للتقارير املالية امللكورة أدانه ،أتثري ها على البياانت املالية للمصرف:
 .1،1املعيار الدويل للتقارير املالية رقم " 9األدوات املالية"
اعتمد املصرف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9الصادر عن اجمللس الدويل ملعايري احملاسبة يف متوز  ،2114حيث كان اري التطبيق
املبدئي هللا املعيار يف  1كانون الثاين  2118اعتمد املصرف التعديالت املرتبطة ابملعيار الدويل للتقارير املالية رقم  7األدوات املالية
ساإلفصاحاتس واليت مت تطبيقيا على اإلفصاحات للعا 2118
يقد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9متطلبات ديدة صوص:
أ -تصنيف وقياس املو ودات واملطلوابت املالية
ب -تدين قيمة املو ودات املالية
ج -سياسة التحوط العامة
أ)

تصنيف وقياس املو ودات واملطلوابت املالية:

بتاري  1كانون الثاين  ،2119طبق املصرف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9واللي قا بتقييم أسس تصنيف وقياس املو ودات
واملطلوابت املالية القائمة بتاري  1كانون الثاين 2118
مجيع املو ودات املالية ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ،9يتم قياسيا بشكل الحق إما ابلقيمة املطفأة أو القيمة العادلة،
بناءً على منوذج أعمال املنشأة إلدارة املو ودات املالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي للمو ودات املالية:
 تقاس ابلقيمة املطفأة أدوات الدين اليت يتم االحتفاظ هبا ضمن منوذج أعمال يتم حتقيق هدفه من خالل حتصيل التدفقاتالنقدية التعاقدية ،وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل املايل يف تواري حمددة ،تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من املبلغ
األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم
 تقاس ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ( ،)FVTOCIأدوات الدين اليت يتم االحتفاظ هبا ضمن منوذجأعمال يتم حتقيق هدفه من خالل حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول املالية ،وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل
املايل ،يف تواري حمددة ،تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم
 -يتم قياس كافة أدوات الدين وحقوق امللكية األخرى ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة ()FVTPL

 ميكن للمصرف أن يقو ابختيارات ال ر وع عنيا ،عند اإلثبات  /االعرتاف األويل ألصل مايل- 15 -

 ميكن للمصرف أن خيتار ،بشكل الر وع عنه أن يعرض ضمن الدخل الشامل اآلخر التغريات الالحقة يف القيمة العادلةلالستثمارات يف أدوات حقوق ملكية غري حمتفظ هبا للمتا رة أو ال متثل  /معرتف هبا من قبل الشاري يف عملية اندماج
أعمال
 ميكن للمصرف أن خيتار ،بشكل ال ر وع عنه ،أن يصنف ضمن األدوات املقاسة ابلقيمة العادلة من خالل األراب أواخلسائر ،أدوات دين ينطبق علييا شروط القياس ابلقيمة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،إذا كان
هلا اخليار يزيل أو يقلص بشكل وهري عد التطابق احملاسيب
 عندما يتم إلغاء إثبات أدوات دين مقاسة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يعاد تصنيف األراب أواخلسائر اجملمعة ،املعرتف هبا سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر ،من حقوق امللكية إىل األراب أو اخلسائر على أنه تعديل
إعادة تصنيف أما يف حال مت إلغاء تثبيت أدوات حقوق ملكية مقاسة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يتم
حتويل األراب أو اخلسائر اجملمعة املعرتف هبا سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر ،إىل األراب املدورة
 يقو املصرف بتخصيص ملونة مقابل اخلسائر االئتمانية املتوقعة ابلنسبة ألدوات الدين املقاسة ابلقيمة املطفأة أو القيمة العادلةمن خالل الدخل الشامل اآلخر (الفقرة ب أدانه)
 إن األثر على تصنيف املو ودات املالية وقيمتيا الدفرتية ،موضح يف الفقرة سدس أدانهب) تدين قيمة املو ودات املالية:
يستبدل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9منوذج ساخلسارة املتكبدةس ضمن معيار احملاسبة الدويل رقم  39بنموذج ساخلسارة االئتمانية
املتوقعةس يتطلت املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9االعرتاف ابخلسائر االئتمانية املتوقعة والتغريات يف هله اخلسائر االئتمانية املتوقعة
يف هناية كل فرتة مالية من أ ل إظيار أثر التغريات يف األخطار االئتمانية من اري االعرتاف األساسي للمو ودات املالية ،أي أنه مل
يعد من الضروري انتظار حدث من أ ل االعرتاف ابخلسائر االئتمانية
ينطبق منوذج اخنفاض القيمة اجلديد على مجيع املو ودات املالية اليت يتم قياسيا ابلكلفة املطفأة (تشمل أدوات الدين املقاسة ابلقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) كما ينطبق هلا النموذج على بعض التزامات الدين وعقود الضمان املايل
ي عتمد املصرف لقياس تدين قيمة املو ودات املالية على تصنيفيا ضمن إحدى املراحل الثالث كما يلي:
املرحلة األوىل :خسارة ائتمانية متوقعة ملدة  12شيراً تتضمن األدوات املالية اليت مل تشيد زايدة وهرية ابملخاطر االئتمانية من اري
االعرتاف األويل ابلنسبة هلله املو ودات املالية ،يتم احتساب الفوائد بناءً على القيمة الدفرتية قبل خسائر التدين

املرحلة الثانية :خسارة ائتمانية متوقعة على مدى احلياة تتضمن األدوات املالية اليت شيدت زايدة وهرية ابملخاطر االئتمانية من
اري االعرتاف األويل ،لكن دون و ود دالئل موضوعية على تدين القيمة يتم احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة
اليت تنتج عن مجيع األحداث احملتملة الوقوع على مدى حياة األصل املايل يتم احتساب الفوائد على القيمة الدفرتية
قبل خسائر التدين

املرحلة الثالثة  :خسارة ائتمانية متوقعة على مدى احلياة تتضمن األدوات املالية ذات داللة موضوعية على تدين قيمتيا بنياية الفرتة
املالية
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يتم احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى حياة األصل املايل
إن أثر تطبيق منوذج تدين القيمة حست املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ،9على قيم املو ودات املالية وحقوق امللكية ،مفصل يف الفقرة
سدس أدانه
ج) سياسة التحوط العامة:
يتضمن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ،9قواعد حماسبية ديدة للتحوط واليت توازن سياسة التحوط مع سياسة إدارة املخاطر ال
يغطي املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9سياسة التحوط الكلي ،حيث أن جملس املعايري احملاسبية الدولية  IASBبصدد العمل على
مشروع مستقل هبلا اخلصوص
مينح املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9الشركات احلق بتأ يل تطبيق متطلبات سياسة التحوط حست املعيار الدويل للتقارير املالية
رقم  9واالستمرار ابلعمل جتطلبات املعيار الدويل للمحاسبة رقم  39قرر املصرف العمل ابملتطلبات اجلديدة للتحوط حست املعيار
الدويل للتقارير املالية رقم 9
مل يكن لتطبيق هله املتطلبات اجلديدة أي أثر على البياانت املالية للمصرف
د)

االنتقال:

مت تطبيق التغريات ابلسياسات احملاسبية الناجتة عن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9أبثر ر عي ،ابستثناء امللكورة أدانه:
 مت قيد الفروقات يف القيم الدفرتية لألصول وااللتزامات املالية الناجتة عن تطبيق املعيار الدويل رقم  9يف الرصيد االفتتاحيلألراب املدورة كما يف  1كانون الثاين 2118
 اعتمد املصرف على وقائع معروفة بتاري التطبيق األساسي ،للقيا ابلتقديرات التالية: حتديد منوذج األعمال اللي حيتفظ ابألصل املايل
 تصنيف بعض االستثمارات أبدوات حقوق ملكية غري حمتفظ هبا للمتا رة ضمن املو ودات املالية ابلقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ()FVTOCI
 بتاري التطبيق األويل ،ويف حال كان ألداة الدين خطر ائتماين متدين ،اعترب املصرف أن املخاطر االئتمانية لألصل
املايل ،مل تزداد بشكل كبري من اري االعرتاف األويل ابألصل
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التصنيف حسب املعيار الدويل

التصنيف حسب املعيار احملاسبة
الدويل للتقارير املالية رقم 39

كما يف  31كانون األول 1012

القياس

القيمة

املوجودات

أرصدة لدى مصارف
صايف التسييالت االئتمانية املباشرة
مو ودات مالية ابلكلفة املطفأة
مو ودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

47163914131718
21113718721164
5154517291123
1166112621725
3118919481913

خمصصات متنوعة

411471171

615631156

حقوق امللكية

خسائر مرتاكمة حمققة
احتياطي عا ملخاطر التمويل

(7118618681855
13612131333

كما يف  1كانون الثاين 1012

اخلسائر االئتمانية املتوقعة

(2712721816
(87311521745
(416651463
(5181881
(6521524

املطلوابت

للتقارير املالية رقم 9

)

(77616221242
(13612131333

القيمة

)47161211311912
21126417191319
)
5154111631561
)
1166117431844
)
3118912961379
)
1117111227
)
)

(7196314911197
-

إن األثر على خمصص التدين يف القيمة احملتست وفق متطلبات منوذج اخلسائر االئتمانية املتوقعة للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ،9مقارنة مع
متطلبات املعيار الدويل للمحاسبة رقم  39كما يف  1كانون الثاين  2118هو  3186118591993لرية سورية موزعة كما يلي:
لرية سورية
2712721816
3182211871163
416651463
5181881
6521524
615631156

أرصدة لدى مصارف
خمصص تدين تسييالت ائتمانية مباشرة
مو ودات مالية ابلكلفة املطفأة
مو ودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
خمصصات متنوعة

3186118591993
إن األثر املتوقع لتطبيق املعيار الدويل التقارير املالية رقم  9هو كما مبني أدانه:
لرية سورية
إمجايل خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
احتياطي عا ملخاطر التمويل
املبالغ احملولة من خمصصات خسائر التدين احملتسبة على اخلسارة اجلماعية

3186118591993
(13612131333
(2194911341418

احملول إىل اخلسائر املرتاكمة احملققة

77616221242
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)
)

)

إن األثر على على البياانت املالية املنشورة كما يف  31كانون األول  2118هو كالتايل:
كما يف  31كانون األول 1012
قبل التعديل

املو ودات
أرصدة لدى مصارف
إيداعات لدى مصارف
صايف التسييالت االئتمانية املباشرة
مو ودات مالية ابلكلفة املطفأة
مو ودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
املطلوابت
خمصصات متنوعة
حقوق امللكية
خسائر مرتاكمة حمققة
احتياطي عا ملخاطر التمويل
قائمة الدخل
خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

التعديالت

ل.س.

ل.س.

31146114481731
3166111881287
26199215431892
16183117521169
2119111221139
3118919481913

(811591914
(114111958
(89618811219
(16312461826
(1111184
(6521524

617921181

2614661281

(7113616471459
13612131333

بعد التعديل

) (96116141452
(13612131333

55112921241

(18319821211

ل.س.

)
)
)
)
)
)

31145213881826
3165817871329
26119516621683
16166715151343
2118919221155
3118912961379
3312581461

) (7199712511911
)

)

) 36713111131

 .1،1املعيار الدويل للتقارير املالية رقم " 11اإليراد من العقود مع العمالء"
قا املصرف يف السنة احلالية بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  15اإليراد من العقود مع العمالء (املعدل يف نيسان  )2116والساري
املفعول للفرتات اليت تبدأ كما يف أو بعد  1كانون الثاين  2118أدخل املعيار الدويل رقم  15منوذ اً من مخس خطوات لالعرتاف ابإليراد
قدر املصرف أن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  15مل يكن له أي أثر على البياانت املالية للمصرف
 .3،1املعيار الدويل للتقارير املالية رقم " 11عقود اإلجيار"
يقد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  16منوذ اً شامالً لتحديد عقود اإلجيار واملعاجلة احملاسبية هلله العقود يف البياانت املالية للمل ر
واملستأ ر حيل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  16مكان معيار احملاسبة الدويل رقم  17والتفسريات املتعلقة به عندما يصبح ساري املفعول
للفرتات املالية اليت تبدأ كما يف أو بعد  1كانون الثاين 2119
قا املصرف بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  16أبثر ر عي مع ّدل ،وابلتايل مل يقم بتعديل بياانت املقارنة للفرتة قبل اري التطبيق
مل يقد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  16تغيريات وهرية على املعاجلة احملاسبية يف قيود املل ر مقارنة ابملعيار احملاسبة الدويل
رقم 17
أثر التعريف اجلديد لعقود اإلجيار:

سيستفيد املصرف من اإلعفاءات املتاحة يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  16أبن ال يقو إبعادة تقييم ما إذا كان العقد ميثل عقد
إجيار أو ال وابلتايل ،فإن تعريف عقود اإلجيار كما ورد يف معيار احملاسبة الدويل رقم  17والتفسري رقم  4الصادر عن جلنة تفسري التقارير
املالية الدولية ( )IFRIC4سيستمر العمل به لعقود اإلجيار املعقودة أو املعدلة قبل  1كانون الثاين 2119
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إن التغريات يف تعريف عقود اإلجيار ،ترتبط بشكل رئيسي جبدأ السيطرة مييز املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  16بني عقود اإلجيار
وعقود اخلدمات وفق ما إذا كان استخدا األصل احملدد خاضع لسيطرة املستأ ر تكون السيطرة بيد املستأ ر إذا كان للمستأ ر:
 احلق ابحلصول على مجيع املنافع االقتصادية الناشئة عن استخدا األصل احملدد احلق ابالستخدا املباشر لألصل احملددقا املصرف بتطبيق تعريف عقود اإلجيار حست املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  16على مجيع عقود اإلجيار اليت ستنشأ أو تع ّدل ابتداءً
من  1كانون الثاين ( 2119سواء كان املصرف مستأ راً أو مل راً)
قا املصرف بدراسة مفصلة أظيرت أن التعريف اجلديد لعقود اإلجيار لن يغري بشكل لري نطاق العقود اليت ينطبق علييا تعريف عقود
اإلجيار
أثر السياسات احملاسبية للمستأجر

اإلجيارات التشغيلية
سيغري املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ،16املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار املصنفة سابقاً كتشغيلية وفقاً ملعيار احملاسبة الدويل رقم ،17
واليت كانت تظير كبنود خارج امليزانية
بتاري
-

التطبيق األويل للمعيار الدويل للتقارير املالية ،وابستثناء ما ذكر يف الفقرات الالحقة ،سيقو املصرف:
ابالعرتاف حبق االستخدا ألصول ومستحقات مالية مقابلة يف البياانت املالية ،تعادل القيمة احلالية للدفعات املستقبلية املرتتبة
على العقد
استيالك حق استخدا األصول والفوائد على االلتزامات املالية يف بيان الدخل
فصل املبالغ املدفوعة بني القيمة األساسية (تصنف ضمن النشاطات التمويلية) والفوائد (تصنف ضمن النشاطات التشغلية)
وذلك يف بيان التدفقات النقدية

سيتم االعرتاف ابحلوافز (مثالً فرتة إجيار جمانية) كجزء من قيمة حق استخدا األصل وااللتزامات املالية املرتتبة ،بينما كان معيار احملاسبة
الدويل رقم  17ينص على االعرتاف هبا بطريقة القسط الثابت وختفيضيا من مصاريف اإلجيار
سيتم مرا عة قيم حق استخدا األصول للتأكد من عد و ود اخنفاض يف القيمة وذلك وفقاً ملتطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم ،36
وابلتايل سيتم إلغاء املتطلبات السابقة واليت كانت تقضي حبجز ملونة مقابل عقود اإلجيار املتعثرة
أما ابلنسبة لعقود اإلجيار القصرية األ ل ( 12شير أو أقل) ،وعقود إجيار األصول ذات القيمة املتدنية (مثال الكمبيوترات الشخصية
وأاثث املكتت) ،سيقو املصرف ابالعرتاف جصروف إجيار إبتباع طريقة القسط الثابت ،حست ما يسمح به املعيار الدويل للتقارير املالية
رقم 16
إن احلركة على حقوق استخدا األصول املستأ رة والتزامات عقود التأ ري خالل السنة كانت كما يلي:
حقوق استاخدام األصول

التزامات عقود األجار

املستأجرة
ل.س.

رصيد  1كانون الثاين 2119
االستيالك خالل السنة

94118821411
(5713831118

رصيد  31كانون األول 2119

88414991292
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ل.س.

)

-

السياسات احملاسبية اهلامة

-3

أسس إعداد البياانت املالية
مت إعداد البياانت املالية للمصرف للسنة املالية املنتيية يف  31كانون األول  2119وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية ،ووفقاً للقوانني احمللية النافلة
وتعليمات وقرارات جملس النقد والتسليف
لقد رى تصنيف احلساابت يف املو ودات واملطلوابت حست طبيعة كل منيا و رى تبويبيا يف البياانت املالية جو ت ترتيت تقرييب تبعاً لسيولتيا
النسبية
أسس التقييم
مت إعداد البياانت على أساس مبدأ الكلفة التارخيية ابستثناء البنود التالية اليت يتم قياسيا ابلقيمة العادلة:
-

األدوات املالية احملددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل
االستثمارات يف حقوق امللكية

-

األدوات املالية املشتقة اليت يتم قياسيا ابلقيمة العادلة

-

إن السياسات احملاسبية األساسية هي مدر ة أدانه:
(أ)

العمالت األ نبية:

إن العمليات اجملراة بعمالت غري عملة إعداد التقارير املالية (عمالت أ نبية) يتم تسجيليا على أساس أسعار القطع السائدة بتواري العمليات بتاري
كل بيان وضع مايل يتم إعادة حتويل البنود املالية ابلعمالت األ نبية على أساس أسعار القطع السائدة بتاري بيان الوضع املايل
حيث بلغ  436لرية سورية للدوالر األمريكي كما يف  31كانون األول ( 2119مقابل  436لرية سورية للدوالر األمريكي كما يف  31كانون األول
 )2118إن البنود غري املالية ابلعمالت األ نبية املسجلة على أساس القيمة العادلة يعاد حتويليا على أساس أسعار القطع السائدة يف التاري اللي مت
فيه حتديد القيمة العادلة ان البنود غري املالية اليت رى تقييميا على أساس الكلفة التارخيية بعملة أ نبية ال يعاد حتويليا
التحوط ملخاطر حمددة بعمالت
تقيد فروقات القطع يف األراب واخلسائر يف الفرتة اليت نشأت فييا ،ابستثناء فروقات القطع على العمليات املنفلة بقصد ّ
أ نبية وفروقات القطع على بنرود مالية متثل أرصدة مدينة مطلوبة من أو دائنة متو بة إىل نشاط أ نيب من غري املقرر أو املتوقع تسديدها يتم تسجيليا
يف الدخل الشامل اآلخر وإظيارها يف حساب فرروقات حتويل عمالت أ نبية ضمن حقوق املسامهني ومن مث تقيد يف الدخل عند التفرغ عن صايف
املسامهة
(ب)

األدوات املالية

يُعرتف ابملو ودات واملطلوابت املالية يف بيان الوضع املايل للمصرف عندما يصبح املصرف طرفاً يف األحكا التعاقدية لألداة.
تُقاس املو ودات واملطلوابت املالية املعرتف هبا مبدئياً ابلقيمة العادلة كما تُضاف تكاليف املعامالت املتعلقة مباشرة ابقتناء أو إصدار املو ودات املالية
واملطلوابت املرالية ( الف املو ودات املالية واملطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خالل األراب أو اخلسر ر ر ر ر ر ررائر) إىل القيمة العادلة للمو ودات املالية أو
املطلوابت املالية ،أو تطر منيا ،حس ر ر ر ر ر ررت اإلقتض ر ر ر ر ر رراء ،عند اإلعرتاف األويل كما تُثبت تكاليف املعاملة املتعلقة مباش ر ر ر ر ر رررة ابقتناء مو ودات مالية أو
مطلوابت مالية ابلقيمة العادلة من خالل األراب أو اخلسائر مباشرة يف الربح أو اخلسارة.
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إذا كان سعر املعاملة خيتلف عن القيمة العادلة عند اإلعرتاف األويل ،فإن املصرف يعاجل هلا الفرق حماسبياً على النحو التايل:
• إذا مت إثبات القيمة العادلة بسعر حمدد يف سوق نشط ملو ودات أو مطلوابت متماثلة أو بناءً على أسلوب تقييم يستخد فقط بياانت من
أسواق ميكن مالحظتيا ،فإنه يُعرتف ابلفرق يف الربح أو اخلسارة عند اإلعرتاف األويل (أي ربح أو خسارة منل اليو األول)؛
• يف مجيع احلاالت األخرى ،تُعدل القيمة العادلة لتتماشى مع سعر املعاملة (أي أنه سيتم أت يل ربح أو خسارة منل اليو األول من خالل
تضمينه  /تضمينيا يف القيمة الدفرتية األولية لألصل أو اإللتزا )
بعد االعرتاف األويل ،يتم تسررجيل الربح أو اخلسررارة املل لة إىل الربح أو اخلسررارة على أسرراس منطقي ،فقط إىل احلد اللي ينشررأ فيه عن تغيري يف عامل
(جا يف ذلك الوقت) أيخله املشاركون يف السوق بعني االعتبار عند تسعري األصل أو اإللتزا .
املو ودات املالية
تُثبت مجيع املو ودات املالية ويعرتف هبا يف اري املتا رة حيث يكون شراء أو بيع أحد األصول املالية جو ت عقد تتطلت شروطه تسليم األصل املايل
ضرمن اإلطار الزم احملدد من السروق املع  ،ويقاس مبدئياً ابلقيمة العادلة ابإلضرافة إىل تكاليف املعاملة ،ابستثناء تلك املو ودات املالية املصنفة على
أسراس القيمة العادلة من خالل األراب أو اخلسرائر ( )FVTPLكما تُثبت تكاليف املعامالت املتعلقة مباشررة ابقتناء مو ودات مالية مصنفة ابلقيمة
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة مباشرة يف الربح أو اخلسارة.
جيت قياس مجيع املو ودات املالية املعرتف هبا واليت تقع ضمن نطاق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  9الحقاً ابلكلفة املطفأة أو القيمة العادلة
على أساس منوذج أعمال املنشأة إلدارة األصول املالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للمو ودات املالية وعلى و ه التحديد:
• تقاس أدوات الدين احملتفظ هبا يف منوذج أعمال هدفيا حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،واليت هلا تدفقات نقدية تعاقدية هي فقط مدفوعات
املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم ) (SPPIالحقاً ابلتكلفة املطفأة ؛ و
• تقاس أدوات الدين احملتفظ هبا يف منوذج أعمال هدفيا حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين ،واليت هلا تدفقات نقدية تعاقدية
هي مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم ( )SPPIالحقاً ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و
• تُقاس مجيع أدوات الدين األخرى (مثل أدوات الدين اليت تدار على أساس القيمة العادلة أو احملتفظ هبا للبيع) واستثمارات األسيم بعد ذلك
ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.
ومع ذلك ،جيوز للمصرف إ راء االختيار  /التعيني غري القابل لإللغاء بعد االعرتاف األويل ابملو ودات املالية على أساس كل أصل على حدة:
• جيوز للمصرف أن خيتار بشكل غري قابل لإللغاء إدراج التغيريات الالحقة يف القيمة العادلة الستثمار أسيم غري حمتفظ هبا للمتا رة أو إلعتبار
حمتمل معرتف به من املستحوذ يف جمموعة األعمال اليت ينطبق علييا املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  ،)IFRS 3( 3يف الدخل الشامل اآلخر؛
و
•

جيوز للمصرف تعيني أداة دين غري قابلة لإللغاء تتوافق مع الكلفة املطفأة أو معايري القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ()FVTOCI

كما يتم قياسيا ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة إذا أدى ذلك إىل إزالة عد التطابق احملاسيب أو تقليله بشكل كبري (يشار إليه يار
القيمة العادلة).
(ج)

أدوات الدين ابلكلفة املطفأة أو ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يعترب تقييم مناذج العمل إلدارة األص ررول املالية أمراً أس رراس ررياً لتص ررنيف األص ررل املايل كما حيدد املص رررف مناذج العمل على مس ررتوى يعكس كيفية إدارة
جمموعات األصر ر ر ررول املالية معاً لتحقيق هدف أعمال معني ال يعتمد منوذج العمل اخلاص ابملصر ر ر رررف على نوااي اإلدارة فيما يتعلق أبداة فردية ،وابلتايل
يقيم منوذج العمل عند مستوى جتميع أعلى وليس على أساس كل أداة على حدة.
لدى املص رررف أكثر من منوذج أعمال واحد إلدارة أدواته املالية اليت تعكس كيفية إدارة املص رررف ألص رروله املالية من أ ل توليد التدفقات النقدية حتدد
مناذج أعمال املصرف ما إذا كانت التدفقات النقدية سوف تنتج عن حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع األصول املالية أو كلييما.
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عندما تُسررتبعد أداة الدين املقاسررة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشررامل اآلخر ) ، (FVTOCIيُعاد تصررنيف الربح  /اخلسررارة املرتاكمة املعرتف هبا
س ررابقاً يف الدخل الش ررامل اآلخر من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلس ررارة وعلى النقيض من ذلك ،و صر رروص االس ررتثمار يف األسر رريم املعينة على أهنا
مقاسررة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشررامل اآلخر ،ال يعاد تصررنيف الربح  /اخلسررارة املرتاكمة املعرتف هبا سررابقاً يف الدخل الشررامل اآلخر الحقاً
إىل الربح أو اخلسارة ولكن حتول ضمن حقوق امللكية
ختضع أدوات الدين اليت تقاس الحقاً ابلكلفة املطفأة أو ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للتدين
يف فرتة التقرير احلالية والسر ر ر ر ررابقة ،طبق املصر ر ر ر رررف خيار القيمة العادلة وكللك حدد أدوات الدين اليت تفي ابلكلفة املطفأة أو معايري القيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر ( )FVTOCIكما مت قياسيا ابلقيمة العادلة من خالل األراب أو اخلسائر ()FVTPL
املو ودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل األراب أو اخلسائر
املو ودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل األراب أو اخلسائر ( )FVTPLهي:
• املو ودات ذات التدفقات النقدية التعاقدية اليت ال تكون فقط مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي ( )SPPI؛ أو/و
• املو ودات احملتفظ هبا يف منوذج أعمال الف االحتفاظ هبا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو االحتفاظ هبا وبيعيا ؛ أو
العادلة.

• املو ودات احملددة ابلقيمة العادلة من خالل األراب أو اخلسائر ابستخدا خيار القيمة
تقاس هله املو ودات ابلقيمة العادلة ،مع االعرتاف أبية أربا أو خسائر انجتة عن إعادة القياس يف الربح أو اخلسارة
إعادة التصنيف:
إذا تغري منوذج األعمال اللي حيتفظ جو به املصرف جو ودات مالية ،فإنه يعاد تصنيف املو ودات املالية املتأثرة تسري متطلبات التصنيف والقياس
املتعلقة ابلفئة اجلديدة أبثر مستقبلي اعتباراً من اليو األول من فرتة التقرير األويل اليت تعقت التغيري يف منوذج األعمال واللي ينتج عنه إعادة تصنيف
األصول املالية للمصرف
تدين قيمة املو ودات املالية:
يستدرك املصرف خمصصات اخلسائر االئتمانية املتوقعة على األدوات املالية التالية اليت مل تقاس ابلقيمة العادلة من خالل األراب أو اخلسائر:
• القروض والسلف للبنوك.
• قروض ودفعات مقدمة للعمالء
• مدينون جو ت قبوالت
• أوراق استثمار الديون
• التزامات القروض الصادرة
• عقود الضمان املايل الصادرة.
ال يتم إثبات خسارة تدين القيمة يف استثمارات األسيم.
ابس ررتثناء املو ودات املالية املشر ررتاة أو الناش ررئة ذات التدين االئتماين )( (POCIاليت يتم اعتبارها بش رركل منفص ررل أدانه) ،جيت قياس خس ررائر اإلئتمان
املتوقعة من خالل خمصص خسارة جبلغ مساوي:
• خسارة إئتمانية متوقعة ملدة  12شيراً ،أي خسارة إئتمانية متوقعة مدى احلياة الناجتة عن تلك األحداث االفرتاضية على األدوات املالية
اليت ميكن حتقيقيا يف غضون  12شيراً بعد اري اإلبالغ( ،يشار إلييا يف املرحلة  )1؛ أو
• خسارة إئتمانية متوقعة ملدى احلياة ،أي خسارة إئتمانية متوقعة ملدى احلياة اليت تنتج عن مجيع األحداث االفرتاضية احملتملة على مدى
عمر األداة املالية (املشار إلييا يف املرحلة  2واملرحلة .)3
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جيت تكوين ملونة خس ررارة للخس ررارة اإلئتمانية املتوقعة على مدى احلياة لألداة املالية إذا زادت خماطر االئتمان على تلك األداة املالية بشر ركل كبري منل
االعرتاف األويل و صوص مجيع األدوات املالية األخرى ،تقاس اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة جبلغ يعادل اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة ملدة  12شيراً
إن اخلسررائر اإلئتمانية املتوقعة هي تقدير مر ح ابال حتمالية للقيمة احلالية خلسررائر االئتمان ،وتقاس على أهنا القيمة احلالية للفرق بني التدفقات النقدية
املسررتحقة للمصرررف جو ت العقد والتدفقات النقدية اليت ي توقع املصرررف تلقييا واليت تنشررأ من تر يح عدة سرريناريوهات اقتصررادية مسررتقبلية ،خمصررومة
وفقاً لسعر الفائدة الفعلية لألصل.

• صوص التزامات القروض غري املسحوبة ،فإن اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة هي الفرق بني القيمة احلالية للتدفقات النقدية التعاقدية املستحقة
للمصرف إذا قا املقرتض بسحت القرض والتدفقات النقدية اليت يتوقع املصرف تلقييا يف حالة السحت من القرض ؛ و
• صوص عقود الضمان املايل ،فإن اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة هي الفرق بني املدفوعات املتوقعة لتسديد حامل أداة الدين املضمونة انقصاً
أي مبالغ يتوقع املصرف استالميا من املالك أو املدين أو أي طرف آخر.

يقيس املصر رررف اخلسر ررارة اإلئتمانية املتوقعة على أسر رراس فردي ،أو على أسر رراس مجاعي حملافظ القروض اليت تتقاسر ررم خصر ررائص خماطر اقتصر ررادية اثلة
ويسررتند قياس بدل اخلسررارة إىل القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة لألصررل ابسررتخدا سررعر الفائدة الفعال األصررلي لألصررل ،بصرررف النظر عما إذا
كان يُقاس على أساس فردي أو على أساس مجاعي.
املو ودات املالية املتدنية ائتمانياً:
حيصل سالتدينس يف املو ودات املالية إئتمانياً عند وقوع حدث أو أكثر له أتثري ضار على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة للمو ودات املالية ويشار
إىل املو ودات املالية ذات التدين اإلئتماين كمو ودات املرحلة  3تشمل األدلة على التدين االئتماين بياانت ميكن مالحظتيا حول األحداث التالية:
• صعوبة مالية كبرية للمقرتض أو املصدر ؛ أو
• خرق للعقد مثل احلدث االفرتاضي أو املتأخر ؛ أو
• قيا املصرف جنح املقرتض ،ألسباب اقتصادية أو تعاقدية تتعلق ابلصعوبة املالية للمقرتض ،تنازالً ؛ أو
• اختفاء سوق نشط لألوراق املالية بسبت الصعوابت املالية ؛ أو
• شراء أصل مايل بسعر خمفض ختفيضاً كبرياً يعكس خسائر االئتمان

املتكبدة.

يقو املصرف ويف حال تعلر حتديد حدث منفرد ،وبدالً من ذلك ،قد يتسبت التأثري املشرتك لعدة أحداث يف حتول األصول املالية إىل مو ودات ذات
قيمة ائتمانية متدنية يقو املصرف بتقييم ما إذا ﮐان قد حصل تدين إئتماين ألدوات الدين اليت متثل املو ودات املالية املقاسة ابلكلفة املطفأة أو القيمة
العادلة من خالل الدخل الش ررامل اآلخر ) (FVTOCIفي اري كل تقرير لتقييم ما إذا ﮐان هناك تدين ائتماين يف أدوات الدين الس رريادية والعائدة
للشركات ،يعترب املصرف عوامل مثل عائدات السندات والتصنيف االئتماين وقدرة املقرتض علﯽ زايدة التمويل.
املو ودات املالية املشرتاة أو املنشأة املتدنية إئتمانياً ):(POCI
يتم التعامل مع املو ودات املالية املشرتاة أو املنشأة املتدنية إئتمانياً ( )POCIبطريقة خمتلفة نظراً ألن األصل يكون ذو قيمة ائتمانية منخفضة عند
االعرتاف األويل و صوص هله املو ودات ،يستدرك املصرف مجيع التغريات يف اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة على مدى احلياة منل االعرتاف األويل
كمخصص خسارة ،وتستدرك أي تغيريات يف الربح أو اخلسارة يلدي التغيري اإلجيايب ملثل هله األصول إىل حتقيق مكاست تدين القيمة.
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التخلف عن السداد:
يُعترب تعريف التخلف عن السداد أمراً يف غاية األمهية عند حتديد اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة يستخد تعريف التخلف عن السداد يف قياس قيمة اخلسارة
اإلئتمانية املتوقعة ويف حتديد ما إذا كان خمصص اخلسارة يستند إىل اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة ملدة  12شيراً أو ملدى احلياة ،ألن التخلف عن السداد
هو أحد مكوانت نسبة احتمال التعثر ( )Probability of Default؛ اليت تلثر على كل من قياس اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة وحتديد الزايدة الكبرية
يف خماطر االئتمان.
يعترب املصرف ما يلي جثابة حدث ختلف عن السداد:
• ختلف املقرتض عن السداد ألكثر من  91يوماً صوص أي التزا ائتماين ميم إىل املصرف ؛ أو

• من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزاماته اإلئتمانية للمصرف ابلكامل.
يُصمم تعريف التخلف عن السداد بشكل مناست ليعكس اخلصائص املختلفة ألنواع خمتلفة من األصول وتعترب السحوابت على تسييالت ائتمانية
مستحقة الدفع ججرد إنتياك العميل حداً حمدداً أو مت إعالمه حبد أصغر من املبلغ احلايل غري املسدد.
عند تقييم ما إذا كان من غري احملتمل أن يدفع املقرتض التزامه االئتماين ،أيخل املصرف يف احلسبان امللشرات النوعية والكمية وتعتمد املعلومات اليت
تقييم على نوع األصل ،وعلى سبيل املثال يف اإلقراض امللسسي ،فإن امللشر النوعي املستخد هو خرق العيود ،وهو أمر غري مناست لإلقراض ابلتجزئة
إن امللشرات الكمية ،مثل التأخر يف السداد وعد سداد إلتزا آخر للطرف املقابل ذاته ،هي مدخالت رئيسية يف هلا التحليل كما يستخد املصرف
مصادر معلومات متنوعة لتقييم التخلف عن السداد واليت تُطَور داخلياً أو يتم احلصول علييا من مصادر خار ية
الزايدة الكبرية يف خماطر االئتمان:
يراقت املصرف مجيع املو ودات املالية وإلتزام ات القروض الصادرة وعقود الضمان املايل اليت ختضع ملتطلبات اخنفاض القيمة لتقييم ما إذا كانت هناك
زايدة كبرية يف خماطر االئتمان منل االعرتاف األويل إذا كانت هناك زايدة كبرية يف خماطر االئتمان ،فإن املصرف يقيس خمصصات اخلسارة على أساس
اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة مدى احلياة بدالً من  12شيراً.
عند تقييم ما إذا كانت خماطر االئتمان على األداة املالية قد ارتفعت ارتفاعاً كبرياً منل االعرتاف األويل ،يقو املصرف جقارنة خماطر حدوث التخلف يف
السداد على األداة املالية يف اري التقرير استناداً إىل اإلستحقاق املتبقي لألداة مع و ود خطر حدوث ختلف عن السداد كان متوقعاً لفرتة االستحقاق
املتبقية يف اري التقرير احلايل عندما مت االعرتاف ابألداة املالية ألول مرة عند إ راء هلا التقييم ،أيخل املصرف ابالعتبار كالً من املعلومات الكمية
والنوعية اليت تكون معقولة وقابلة للدعم ،جا يف ذلك اخلربة التارخيية واملعلومات املستقبلية املتاحة دون تكلفة أو يد ال مربر له ،بناءً على اخلربة التارخيية
للمصرف وتقييم اخلبري اإلئتماين جا يف ذلك املعلومات املستقبلية
تعديل واستبعاد املو ودات املالية:
حيدث التعديل يف املو ودات املالية عند إعادة التفاوض على الشروط التعاقدية اليت حتكم التدفقات النقدية للمو ودات املالية أو تُعدل بطريقة أخرى
بني االعرتاف األويل واستحقاق األصل املايل يلثر التعديل على مبلغ و/أو توقيت التدفقات النقدية التعاقدية سواء على الفور أو يف اري مستقبلي
ابإلضافة لللك ،سيشكل إدخال أو تعديل املواثيق القائمة لقرض قائم تعديالً ح إذا مل تلثر هله املواثيق اجلديدة أو املعدلة بعد على التدفقات النقدية
على الفور ولكنيا قد تلثر على التدفقات النقدية اعتماداً على ما إذا كان امليثاق مستوفياً أ ال ( على سبيل املثال التغيري يف زايدة معدل الفائدة اللي
ينشأ عندما يتم خرق املواثيق).
عند تعديل املو ودات املالية ،يقيم املصرف ما إذا كان هلا التعديل يلدي إىل إلغاء االعرتاف ووفقاً لسياسة املصرف ،يلدي التعديل إىل عد االعرتاف
عندما ينتج عنه اختالف كبري يف الشروط
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يلغي املصرف اال عرتاف ابألصل املايل فقط عندما تنتيي صالحية احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية لألصل (جا يف ذلك انتياء الصالحية الناجتة عن
التعديل مع شروط خمتلفة إىل حد كبري) ،أو عندما حيول األصل املايل وكافة خماطر ومزااي ملكية األصل إىل كيان آخر إذا مل حيول املصرف أو حيتفظ
بكافة خماطر ومزااي امللكية بشكل وهري واستمر يف السيطرة على املو ودات احملولة ،فإن املصرف يعرتف حبصته احملتفظ هبا يف األصل وااللتزا املرتبط
ابملبالغ اليت قد يضطر لدفعيا إذا احتفظ املصرف بكافة خماطر ومزااي ملكية األصل املايل احملول ،فإن املصرف يستمر يف اإلعرتاف ابألصل املايل ويقر
أيضاً ابقرتاض مضمون للعائدات املستلمة.
عند إلغاء اإلعرتاف ابملو ودات املالية ابلكامل ،فإنه يُعرتف ابلفرق بني القيمة الدفرتية للمو ودات وجمموع اإلعتبار املستلم واملدين واألراب  /اخلسائر
املرتاكمة اليت مت إثباهتا يف الدخل الشامل اآلخر وتراكمت يف حقوق امللكية يف الربح أو اخلسارة ،إبستثناء االستثمار يف األسيم احملددة ابلقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ) ،(FVTOCIحيث ال تصنف األراب  /اخلسائر املرتاكمة املعرتف هبا سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو
اخلسارة.
عند إلغاء االعرتاف ابملو ودات املالية الف ابلكامل (على سبيل املثال عندما حيتفظ املصرف يار إعادة شراء زء من املو ودات احملولة) ،فإن
املصرف خيصص القيمة الدفرتية السابقة للمو ودات املالية بني اجلزء اللي ما يزال يدر ه كتحسني مستمر واجلزء اللي مل يعد يعرتف به على أساس
القيم العادلة النسبية لتلك األ زاء يف اري التحويل يتم إثبات الفرق بني القيمة الدفرتية املخصصة للجزء اللي مل يعد معرتف به وجمموع اإلعتبار املستلم
للجزء اللي مل يعد معرتف به وأي أراب  /خسائر تراكمية ُخصصت له واعرتف هبا يف الدخل الشامل اآلخر يف الربح أو اخلسارة يتم توزيع األراب /
اخلسائر املرتاكمة اليت اعرتف هبا يف الدخل الشامل اآلخر بني اجلزء اللي ما يزال يعرتف به واجلزء اللي مل يعد يُعرتف به على أساس القيم العادلة النسبية
لتلك األ زاء ال ينطبق هلا على االستثمارات يف األسيم احملددة كمقاسة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،حيث ال يعاد تصنيف
األراب  /اخلسائر املرتاكمة املعرتف هبا سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو اخلسارة.
الشطت:
يتم شطت القروض وأوراق الدين عندما ال يكون لدى املصرف توقعات معقولة السرتداد املو ودات املالية (إما يف جممليا أو يف زء منيا) هله هي
احلالة عندما يقرر املصرف أبنه ال يو د لدى املقرتض أصول أو مصادر دخل قد تولد تدفقات نقدية كافية لسداد املبالغ اخلاضعة للشطت ميثل الشطت
حدث إلغاء اإلعرتاف ،يف حال قا املصرف ابالستعانة ابلقوانني والتعليمات النافلة حملاولة اسرتداد اللمم املدينة املستحقة على املو ودات املالية املشطوبة
فإنه يتم قيدها يف بيان الدخل عند اسرتدادها
عرض خمصص اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة يف بيان الوضع املايل:
يتم عرض خمصصات اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة يف بيان الوضع املايل كما يلي:
• للمو ودات املالية املقاسة ابلكلفة املطفأة :كاستقطاع من القيمة الدفرتية اإلمجالية لألصول؛
• ألدوات الدين اليت تقاس ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ): (FVTOCIال يتم إثبات خمصص خسارة يف بيان الوضع املايل
حيث أن القيمة الدفرتية هي ابلقيمة العادلة ومع ذلك ،يتم تضمني خمصص اخلسارة كجزء من مبلغ إعادة التقييم يف التغري املرتاكم يف القيمة
العادلة الستثمارات يف أوراق مالية؛
• التزامات القروض وعقود الضمان املايل :كمخصص ؛ و
• عندما تشتمل األداة املالية على مكون مسحوب وغري مسحوب ،وال ميكن للمصرف حتديد اخلسارة اإلئتمانية املتوقعة على مكون التزا
القرض بشكل منفصل عن تلك على املكون املسحوب :فإن املصرف يقد خمصص خسارة جممع لكال املكونني يُعرض املبلغ اجملمع كخصم
من القيمة الدفرتية اإلمجالية للمكون املسحوب تُعرض أي زايدة يف خمصص اخلسارة عن املبلغ اإلمجايل للمكون املسحوب كمخصص
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(د)

املطلوابت املالية وحقوق امللكية

تصنف أدوات الدين وحقوق امللكية الصادرة إما كمطلوابت مالية أو كحقوق ملكية وفقاً ملضمون الرتتيت التعاقدي.
إن املطلوابت املالية هي التزا تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مايل آخر أو لتبادل مو ودات مالية أو مطلوابت مالية مع كيان آخر وفق شروط قد تكون
غري مواتية للمصرف أو عقد سيتم تسويته أو رجا يتم تسويته أبدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف وهو عقد من غري املشتقات حيث يكون املصرف
ملز أو قد يكون ملز بتسليم عدد متغري من أدوات حقوق امللكية اخلاصة به ،أو عقد املشتقات على حقوق امللكية اخلاصة اليت سيتم أو ميكن تسويتيا
الف تبادل مبلغ حمدد من النقد (أو أصل مايل آخر) لعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف
أدوات حقوق امللكية:
أداة حقوق امللكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية يف مو ودات املنشأة بعد خصم مجيع مطلوابهتا .يُعرتف أبدوات حقوق امللكية الصادرة عن املصرف
وفقاً للعوائد املستلمة ،بعد خصم تكاليف اإلصدار املباشرة.
أسيم اخلزينة:
يُعرتف إبعادة شراء أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف وختصم مباشرة يف حقوق املسامهني ال يتم إثبات أي ربح  /خسارة يف الربح أو اخلسارة عند
شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف.
أدوات مركبة:
تصنف األ زاء املكونة لألدوات املركبة (مثل األوراق القابلة للتحويل) الصادرة من املصرف بشكل منفصل كمطلوابت مالية وحقوق ملكية وفقاً ملضمون
الرتتيبات التعاقدية وتعريفات االلتزامات املالية وأدوات حقوق امللكية إن خيار التحويل اللي سيتم تسويته من خالل تبديل مبلغ نقدي اثبت أو أصل
مايل آخر بعدد حمدد من أدوات حقوق امللكية اخلاصة ابملصرف هو أداة حقوق ملكية.
يف اري اإلصدار ،تُقدر القيمة العادلة ملكون املطلوابت ابستخدا معدل الفائدة السائد يف سوق األدوات املماثلة غري القابلة للتحويل ويف حالة و ود
مشتقات غري مضمنة ذات صلة ،يتم فصليا أوالً وتسجل ابقي املطلوابت املالية على أساس التكلفة املطفأة ابستخدا طريقة الفائدة الفعالة ح إطفائيا
عند التحويل أو يف اري استحقاق األداة.
املطلوابت املالية:
تُصنف املطلوابت املالية إما كمطلوابت مالية سابلقيمة العادلة من خالل األراب أو اخلسائرس أو ساملطلوابت املالية األخرى".
املطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة:
يتم قياس االلتزامات املالية غري احملت فظ هبا للمتا رة واليت مل يتم حتديدها على أهنا ابلقيمة العادلة من خالل األراب أو اخلسائر ) (FVTPLالحقاً
ابلكلفة املطفأة ابستخدا طريقة الفائدة الفعلية
يتم تصنيف املطلوابت املالية على أهنا ) (FVTPLعندما يتم االحتفاظ اباللتزا املايل للتداول أو يتم تعيينيا على أهنا )(FVTPL
ميكن حتديد اإللتزا املايل الف االلتزا املايل احملتفظ به لغرض املتا رة أو اإلعتبار احملتمل اللي ميكن أن يدفعه مشرتي كجزء من دمج األعمال ابلقيمة
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة ( )FVTPLعند االعرتاف األويل إذا:
• كان هلا التعيني يلغي أو يقلل بشكل كبري من عد تناسق القياس أو االعرتاف اللي قد ينشأ خالفاً لللك ؛ أو
• كان اإللتزا املايل يُشكل زءاً من جمموعة مو ودات مالية أو مطلوابت مالية أو كلييما ،واليت تدار ويقيم أداءها على أساس القيمة العادلة،
وفقاً إلسرتاتيجية إدارة املخاطر أو االستثمار املوثق للمصرف ،وكانت املعلومات املتعلقة بتشكيل املصرف مقدمة داخلياً على هلا األساس؛ أو،
• إذا كان اإللتزا املايل يشكل زءاً من عقد حيتوي على مشتق واحد أو أكثر من املشتقات ،ويسمح املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9بعقد
هجني ابلكامل (املركت) ليتم حتديده ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة ))FVTPL
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(ه)

تقاص املو ودات واملطلوابت املالية

تقاص املو ودات واملطلوابت املالية وتظير يف بيان الوضع املايل ابلقيمة الصافية فقط عندما يكون هناك حق قانوين لعمل ذلك أو عندما ينوي املصرف
إما القيا ابلتسوية على أساس صايف القيمة وإما أن حيقق املو ودات ويسدد املطلوابت بشكل متزامن
(و)

القيمة العادلة

إن القيمرة العادلة هي السعر اللي ميكن احلصول عليه من بيع األصل أو دفعه لتحويل التزا جو ت عملية منظمة بني متشاركني يف السوق يف اري
القياس
يتم قياس القيمة العادلة ألصل والتزا معني استناداً إىل خصائص األصل أو االلتزا واليت يقو املتشاركني يف السوق أبخلها بعني االعتبار عند عملية
تسعري األصل أو االلتزا يف اري القياس
يتم قياس القيمة العادلة لألصول غري املالية ابألخل بعني االعتبار قدرة متشارك يف السوق على انتاج منافع اقتصادية من خالل التوظيفات الفضلى
لألصل أو من خالل بيعه ملتشارك آخر يف السوق اللي قد يقو بتوظيفات فضلى لألصل
يقو املصرف ابعتماد أسعار السوق لتقييم أدواته املالية املتداولة يف سوق مايل نشط إذا مل يكن سوق األداة نشطاً يقو املصرف ابعتماد تقنيات لقياس
القيمة العادلة أتخل يف االعتبار االستعمال األقصى ملعلومات منظورة يف السوق حيث ينطبق
حدد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  13مستوايت التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة :
 املستوى  : 1األسعار املعلنة (غري املعدلة) يف األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات املتطابقة اليت ميكن للمنشأة الوصول إلييا يف اريالقياس؛
 املستوى  : 2املدخالت عدا األسعار املعلنة املتضمنة يف املستوى األول واليت تعترب ملحوظة لألصل أو التزا إما بشكل مباشر أو غري مباشر؛ املستوى  : 3املدخالت غري امللحوظة لألصل أو االلتزايتم إثبات املشتقات املالية مبدئياً ابلقيمة العادلة يف اري إبرا عقد املشتقات ويعاد قياسيا الحقاً إىل قيمتيا العادلة يف اري كل بيان وضع مايل يتم
إثبات األراب  /اخلسائر الناجتة يف الربح أو اخلسارة على الفور ما مل حتدد املشتقة وتكون فعالة كأداة حتوط ،ويف هله احلالة يعتمد توقيت االعرتاف يف
الربح أو اخلسارة على طبيعة عالقة التحوط
(ز)

األدوات املالية املشتقة

يتم إثبات املشتقات املالية مبدئياً ابلقيمة العادلة يف اري إبرا عقد املشتقات ويعاد قياسيا الحقاً إىل قيمتيا العادلة يف اري كل بيان وضع مايل يتم
إثبات األراب  /اخلسائر الناجتة يف بيان األراب أو اخلسائر على الفور ما مل حتدد املشتقة وتكون فعالة كأداة حتوط ،ويف هله احلالة يعتمد توقيت االعرتاف
يف بيان األراب أو اخلسائر على طبيعة عالقة التحوط
املشتقات املتضمنة:
يتم التعامل مع املشتقات املتضمنة يف األدوات املالية واألخرى أو العقود املتضمنة األخرى ذات املشتقات املتضمنة كمشتقات منفصلة عندما ال تكون
خماطرها وخصائصيا مرتبطة بشكل وثيق جخاطر العقود املضيفة:
 ال تقاس العقود املضيفة ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
 ليست من ضمن األصول ضمن نطاق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9
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( )

عقود الضمان املايل

عقد الضمان املايل هو عقد يتطلت من املصدر أن يسدد دفعات حمددة لتعويض حامله عن اخلسارة اليت تكبدها بسبت إخفاق املدين احملدد يف سداد
املدفوعات عند استحقاقيا وفقاً لشروط أداة الدين.
تقاس عقود الضماانت املالية الصادرة من كيان يعود للمصرف مبدئياً ابلقيمة العادلة هلا ،ويف حالة عد حتديدها ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو
اخلسارة واليت ال تنتج عن حتويل أصل مايل ،يتم قياسيا الحقاً :
• جبلغ خمصص اخلسارة احملدد وفقاً للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 9؛ و

• املبلغ املعرتف به مبدئياً ،مطروحاً منه ،عندما يكون ذلك مناسباً ،مبلغ الربح املرتاكم املعرتف به وفقاً لسياسات حتصيل اإليرادات للمصرف،
أييما أكرب
مل حيدد املصرف أي عقود ضمان مايل ابلقيمة العادلة من خالل األراب أو اخلسائر (.)FVTPL
(ط) حماسبة التحوط
ُحيدد املصرف بعض املشتقات كأدوات حتوط فيما يتعلق جخاطر العمالت األ نبية وخماطر سعر الفائدة يف حتوطات القيمة العادلة أو حتوطات التدفقات
النقدية أو حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األ نبية حست االقتضاء كما يتم احملاسبة عن حتوطات خماطر الصرف األ نيب على التزامات
املصرف كتحوطات للتدفق النقدي ال يطبق املصرف حماسبة التحوط للقيمة العادلة على حتوطات حمفظة خماطر سعر الفائدة باإلضافة لللك ،ال
يستخد املصرف اإلعفاء ملواصلة قواعد حماسبة التحوط ابستخدا معيار احملاسبة الدويل رقم  ،39أي أن املصرف يطبق قواعد حماسبة التحوط ملعيار
التقارير املالية الدويل رقم 9
عند بداية عالقة التحوط ،يوثق املصرف العالقة بني أداة التحوط والبند املتحوط له ،ابإلضافة إىل أهداف إدارة املخاطر وإسرتاتيجيتيا للقيا جعامالت
حتوط متنوعة عالوة على ذلك ،عند بداية التحوط وعلى أساس مستمر ،يوثق املصرف ما إذا كانت أداة التحوط فعالة يف تقاص التغريات يف القيمة
العادلة أو التدفقات النقدية للبند املتحوط له اليت ميكن أن تعزى للخطر املتحوط له ،واليت تليب عندها مجيع عالقات التحوط متطلبات فعالية التحوط
التالية:
• توا د عالقة اقتصادية بني البند املتحوط له وبني أداة التحوط ؛ و
• ال يييمن أثر خماطر االئتمان على تغريات القيمة اليت تنتج عن هله العالقة االقتصادية؛ و
• نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسيا الناجتة عن كمية البند املتحوط له واليت يقو املصرف ابلتحوط له فعلياً وكمية أداة التحوط اليت
يستخدميا املصرف ابلفعل للتحوط لتلك الكمية من البند املتحوط له.
يقو املصرف إبعادة توازن عالقة التحوط من أ ل االمتثال ملتطلبات نسبة التحوط عند الضرورة يف مثل هله احلاالت ،قد يتم تطبيق اإليقاف على
زء فقط من عالقة التحوط على سبيل املثال ،قد تُعدل نسبة التحوط بطريقة جتعل زء من بند التحوط ال يعد زءاً من عالقة التحوط ،وابلتايل ال
يتم إيقاف حماسبة التحوط إال حلجم بند التحوط اللي مل يعد زءاً من عالقة التحوط
إذا توقفت عالقة التحوط عن الوفاء جتطلبات فعالية التحوط املتعلقة بنسبة التحوط ولكن ما زال هدف إدارة املخاطر لعالقة التحوط هله هو ذات
الشيء ،فإن املصرف يعدل نسبة التحوط لعالقة التحوط (مثل إعادة توازن التحوط) حبيث جتتمع معايري التأهيل مرة أخرى
يف بعض عالقات التحوط ،حيدد املصرف القيمة احلقيقية للخيارات فقط ويف هله احلالة ،يل ل تغيري القيمة العادلة ملكون القيمة الزمنية لعقد اخليار يف
الدخل الشامل اآلخر ،على مدى فرتة التحوط ،إىل احلد اللي يتعلق به ابلبند املتحوط له ويعاد تصنيفه من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة عندما
ال يلدي البند املتحوط له إىل اإلعرتاف ابلبنود غري املالية ال تتضمن سياسة املصرف إلدارة املخاطر حتوطات البنود اليت تلدي إىل االعرتاف ابلبنود غري
املالية ،وذلك ألن خماطر املصرف تتعلق ابملواد املالية فقط.
إن البنود املتحوط هلا واليت حيددها املصرف هي بنود حتوط ذات صلة ابلفرتة الزمنية ،ا يع أنه تُطفأ القيمة الزمنية األصلية للخيار املتعلق ابلبند املتحوط
له من حقوق امللكية إىل الربح أو اخلسارة على أساس منطقي (على سبيل املثال ،وفقاً لطريقة القسط الثابت) على مدى فرتة عالقة التحوط.
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في بعض عالقات التحوط ،يستبعد املصرف من التحديد العنصر اآل ل للعقود اآل لة أو الفرق على أساس العمالت ألدوات التحوط عرب العمالت
يف هله احلالة ،تُطبق معاملة اثلة للحالة املطبقة على القيمة الزمنية للخيارات ،وتعترب معاجلة العنصر اآل ل للعقد اآل ل والعنصر على أساس العملة
أمراً اختيارايً ويطبق اخليار على أساس كل حتوط على حدى ،الف معاجلة القيمة الزمنية للخيارات اليت تعترب إلزامية و صوص عالقات التحوط
واملشتقات اآل لة أو العمالت األ نبية مثل مقايضات أسعار الفائدة عرب العمالت ،عندما يُستبعد العنصر اآل ل أو الفرق على أساس العملة من
التصنيف ،فإن املصرف يعرتف عموماً ابلعنصر املستبعد يف الدخل الشامل اآلخر
التحوطات ابلقيمة العادلة:
يُعرتف بتغري القيمة العادلة ألدوات التحوط امللهلة يف األراب أو اخلسائر فيما عدا عندما حتوط أداة التحوط أداة حقوق امللكية احملددة ابلقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ،ويف هله احلالة ،يُعرتف به يف الدخل الشامل اآلخر لم حيدد املصرف عالقات تحوط القيمة العادلة عندما حتوط أداة
التحوط أداة حقوق الملكية احملددة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ()FVTOCI
تُعدل القيمة الدفرتية للبند املتحوط له اللي مل يتم قياسه ابلقيمة العادلة ابلتغيري يف القيمة العادلة اللي ميكن أن يعزى إلﯽ املخاطر املتحوط هلا
وإ راء قيد مقابل في الربح أو اخلسارة و صوص أدوات الدين اليت تُقاس ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ) ، (FVTOCIال تُعدل
القيمة الدفرتية كما هي ابلفعل ابلقيمة العادلة ،ولكن يُدرج زء الربح أو اخلسارة من القيمة العادلة على البند املتحوط له املرتبط ابخلطر املتحوط له يف
الربح أو اخلسارة بدالً من الدخل الشامل اآلخر عندما يكون البند املتحوط له أداة حقوق ملكية حمددة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ( ،)FVTOCIتبقى أراب  /خسائر التحوط يف الدخل الشامل اآلخر ملطابقة أداة التحوط.
عندما يُعرتف جكاست  /خسائر التحوط يف األراب أو اخلسائر ،فإنه يُعرتف هبا يف نفس البند مثل البند املتحوط له.
ال يتوقف املصرف عن حماسبة التحوط إال عندما تتوقف عالقة التحوط (أو زء منيا) عن الوفاء ابملعايري امللهلة (بعد إعادة التوازن ،إن و دت)
يتضمن ذلك حاالت انتياء صالحية أداة التحوط أو بيعيا أو إهناؤها أو ارستيا ،وحيتست االستبعاد لألثر املستقبلي كما يتم إطفاء تعديل القيمة
العادلة للقيمة الدفترية للبنود المتحوط هلا والتي تُستخد بشأهنا طريقة معدل الفائدة الفعلية (أي أدوات الدين المقاسة بالكلفة المطفأة أو بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) الناتج عن المخاطر المتحوط ليا في الربح أو الخسارة بدءاً من تاري ال يتجاوز اري التوقف عن محاسبة
التحوط
حتوطات التدفق النقدي:
يُستدرك اجلزء الفعال من التغريات يف القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط األخرى امللهلة واليت حتدد وتلهل كتحوطات للتدفقات النقدية يف
احتياطي التحوط للتدفقات النقدية ،وهو مكون منفصل يف الدخل الشامل اآلخر ،حمصوراً ابلتغري الرتاكمي يف القيمة العادلة للبند املتحوط له من بداية
التحوط مطروحاً منه أي مبالغ أعيد تدويرها إىل الربح أو اخلسارة.
يعاد تصنيف املبالغ املعرتف هبا سابقاً يف الدخل الشامل اآلخر وتراكم يف حقوق امللكية يف بيان الربح أو اخلسارة يف الفرتات اليت يلثر فييا بند التحوط
على الربح أو اخلسارة ،يف نفس سطر البند املتحوط له املستدرك إذا مل يعد املصرف يتوقع حدوث املعاملة ،فإنه يعاد تصنيف هلا املبلغ فوراً إلﯽ الربح
أو اخلسارة
يتوقف املصرف عن حماسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (أو زء منيا) عن الوفاء ابملعايري امللهلة (بعد إعادة التوازن ،إن و دت) ويشمل
ذلك احلاالت اليت تنتيي فييا أداة التحوط أو يتم بيعيا أو إهناؤها أو ارستيا ،أو عندما ال يعترب حدوث معاملة حتوط حمددة أمراً حمتمالً بدر ة كبرية،
وحيتست التوقف أبثر مستقبلي تبقى أي أراب  /خسائر معرتف هبا يف الدخل الشامل اآلخر ومراكمة يف حقوق امللكية يف ذلك الوقت يف حقوق
ُ
امللكية ويعرتف هبا عند تسجيل املعاملة املتوقعة يف النياية يف الربح أو اخلسارة عندما يصبح حدوث معاملة كانت متوقعة غري متوقع ،فإنه يعاد تصنيف
األراب  /اخلسائر املرتاكمة يف حقوق امللكية ويعرتف هبا مباشرة يف الربح أو اخلسارة
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حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األ نبية:
تُعاجل حتوطات صايف االستثمارات يف العمليات األ نبية حماسبياً على حنو مشابه لتحوطات التدفقات النقدية ويعرتف بأي أراب  /خسائر علﯽ أداة
التحوط املتعلقة ابجلزء الفعال للتحوط يف الدخل الشامل اآلخر وتراكم يف احتياطي حتويل العمالت األ نبية.
يُعاد تصنيف األراب واخلسائر الناجتة عن أداة التحوط املتعلقة ابجلزء الفعال للتحوط املرتاكم يف احتياطي حتويل العمالت األ نبية إىل األراب أو اخلسائر
بنفس الطريقة كفروقات أسعار صرف العمالت األ نبية العائدة للعملة األ نبية كما هو موضح أعاله.
(ي)

قروض وتسليفات

القروض والتسليفات هي مو ودات مالية غري مشتقة ذات دفعات اثبتة أو قابلة للتحديد ،وغري مدر ة يف سوق مايل انشط تظير القروض والتسليفات
على أساس الكلفة املطفأة بعد تنرزيل ملونة اخلسائر االئتمانية املتوقعة
تلكات ومعدات:
(ك)
تظير املمتلكات واملعدات على أساس الكلفة التارخيية ،بعد تنرزيل االستيالكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة ،إن و دت
يتم احتساب استيالك األصول الثابتة املادية الطفاء تكلفة املو ودات ،ابستثناء االراضي والدفعات على حساب نفقرات رأمسالية ،ابستعمال طريقة
القسط الثابت على مدى مدة اخلدمة املقدرة لألصول املعنية كما يلي:
سنوات

51
مباين وعقارات
7
معدات حتسينات املباين
7
آالت وأ يزة وأاثث
5
سيارات
7-3
احلاست اآليل
يف هناية كل عا  ،يتم مرا عة طريقة احتساب االستيالك ومدى مدة اخلدمة املقدرة ويتم تسجيل أي تغيري يف التقديرات أبثر مستقبلي
إن األراب واخلسائر الناجتة عن استبعاد أو تقاعد أي من األصول الثابتة يتم حتديدها ابلفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفرتية للمو ودات ويتم تسجيليا
ضمن الدخل
(ل)

مو ودات غري ملموسة:

يتم اطفاء املو ودات غري امللموسة ،ابستثناء الشيرة ،ابستعمال طريقة القسط الثابت وبنسبة  %33وهي ختضع الختبار التدين يف قيمتيا
التدين يف قيمة أصول ملموسة وغري ملموسة (ابستثاء الشيرة):
()
يف هناية كل فرتة تقرير ،يقو املصرف جرا عة القيم الدفرتية ألصوله امللموسة وغري امللموسة لتحديد فيما إذا كان يو د أي ملشر إبن تلك األصول قد
اصاهبا خسارة تدين يف قيمتيا ان و د هكلا ملشر ،يتم تقدير القيمة االسرتدادية لألصل لتحديد مدى خسارة تدين القيمة (إن و دت )
القيمة االسرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة انقص كلفة البيع والقيمة االستعمالية عند حتديد القيمة االستعمالية ،يتم حسم التدفقات
النقدية املستقبلية املقدرة إىل قيمتيا احلالية ابستعمال نسبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر املالزمة لألصل
اللي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية
إذا كان تقدير القيمرة االسرتدادية لألصل أقل من قيمته الدفرتية ،يتم انقاص القيمة الدفرتية لألصل لتوازي القيمة االسرتدادية تقيد خسارة تدنري القيمة
حاالً يف الدخل ،إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتايً بقيمة إعادة التقييم ،ويف هله احلالة تعامل خسارة تدين القيمة كتخفيض لوفر إعادة التقييم
(املقيد سابقاً)
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يف حال ان خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً ،يتم زايدة القيمة الدفرتية لألصل (وحدة منتجة لتدفقات نقدية) إىل ان تصل إىل التقدير املع ّدل لقيمتيا
االسرتدادية ،لكن حبيث ان القيمة الدفرتية بعد الزايدة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن ان حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة لألصل (
وحدة منتجة لتدفقات نقدية ) يف سنوات سابقة يتم قيد عكس خسارة تدين القيمة حاالً يف الدخل ،إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتايً بقيمة
إعادة التقييم ،ويف هله احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزايدة لوفر إعادة التقييم ( املقيد سابقاً)
إ ن القيمة العادلة ملمتلكات املصرف اخلاصة واملمتلكات املأخوذة استيفاء لقروض هي القيمة السوقية املقدرة كما حتدد من قبل خمم العقارات على
أساس توافق السوق من خالل املقارنة مع عمليات مشاهبة يف املنطقة اجلغرافية نفسيا وعلى أساس القيمة املتوقعة لعملية بيع حالية بني مشرتي راغت
وابئع راغت ،أي يف غري عمليات البيع القسرية أو التصفية بعد تعديل عامل عد السيولة وقيود السوق
املو ودات اليت آلت ملكيتيا للمصرف وفاءً لديون مستحقة:
(ن)
تظير املو ودات اليت آلت ملكيتيا للمصرف ابلكلفة أو ابلقيمة العادلة أييما أقل يف هناية كل فرتة تقرير ،يقو املصرف جرا عة القيم الدفرتية للمو ودات
اليت آلت ملكيتيا للمصرف وفاءً لديون مستحقة لتحديد فيما إذا كان يو د أي ملشر أبن تلك املو ودات قد أصاهبا أي خسارة تدين يف قيمتيا إن
و د هكلا ملشر ،يتم تقدير القيمة العادلة للمو ودات لتحديد مدى خسارة تدين القيمة (إن و دت)
إن كانت القيمة العادلة للمو ودات بشكل إفرادي أقل من قيمتيا الدفرتية ،يتم إنقاص القيمة الدفرتية لتوازي القيمة العادلة تقيد خسارة تدين القيمة
حاالً يف األراب أو اخلسائر ،إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتايً بقيمة إعادة التقييم ،ويف هله احلالة تعامل خسارة تدين القيمة كتخفيض لوفر
إعادة التقييم (املقيد سابقاً)
يف حال أن خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً ،يتم زايدة القيمة الدفرتية لألصل إىل أن تصل إىل التقدير املعدل لقيمته العادلة ،لكن حبيث أن القيمة
الدفرتية بعد الزايدة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن أن حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة لألصل يف سنوات سابقة يتم قيد عكس خسارة
تدين القيمة حاالً يف األراب أو اخلسائر ،إال إذا كان األصل املختص مسجل دفرتايً بقيمة إعادة التقييم ،ويف هله احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة
كزايدة لوفر إعادة التقييم (املقيد سابقاً)
جيت على املصرف بيع املو ودات اليت آلت ملكيتيا له وفاءً لديون مستحقة خالل سنتني من اري االستحواذ علييا وفقاً ألحكا قانون النقد األساسي
رقم  23لعا 2112
(ع)

امللوانت:

يتم قيد امللوانت إذا ،نتيجة حدث سابق ،ترتت على املصرف مو ت قانوين أو استنتا ي ميكن تقديره بشكل موثوق ،وإنه من احملتمل أن يتو ت إ راء
تدفق منافع اقتصادية إىل اخلارج لتسديد املو ت يتم حتديد امللوانت عن طريق حسم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة ابستعمال نسبة قبل الضريبة
اليت تعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد واملخاطر احملددة لاللتزا  ،حسبما ينطبق
(ف)

حتقق اإليرادات واألعباء:

تقيد إيرادات وأعباء الفوائد على أساس االستحقاق ،مع األخل ابحلسبان رصيد األصل والنسبة املطبقة ،ابستثناء القروض والتسليفات املصنفة دون
املستوى العادي واملشكوك بتحصيليا والرديئة اليت يتم االعرتاف بعائداهتا فقط عند حتقق اسرتدادها تتضمن إيرادات وأعباء الفوائد اطفاء احلسومات
والعالوات
إن إيرادات وأعباء الرسرو والعرموالت اليت تشكرل زءاً أساسياً من نسربرة الفرائردة الفعرليررة علرى مو ررودات مرالية أو مطرلوبرات مراليرة ( مثل العموالت
والرسو املكتسبة على القروض) يتم إدرا يا ضمن إيرادات وأعباء الفوائد
تقيد إيرادات الرسو والعموالت األخرى عند تنفيل اخلدمات املعنية
يتم إظيار إيرادات الفوائد على املو ودات املالية احملددة وإيرادات الفوائد على حمفظة املتا رة على أساس القيمة العادلة من خالل األراب أو اخلسائر
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(ص) ضريبة الدخل:
متثل مصاريف الضرائت مبالغ الضرائت املستحقة والضرائت املل لة
حيتست املصرف ملونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكا القانون  28اري  16نيسان  ،2111واللي حدد الضريبة جعدل  % 25من صايف األراب اخلاضعة
للضريبة
ختتلف األراب اخلاضعة للضريبة عن األراب الصافية الواردة يف بيان الدخل بسبت استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري اجلائز تنرزيليا
من الوعاء الضرييب
إن الضرائت املل لة هي الضرائت املتوقع دفعيا أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امللقتة بني قيمة املو ودات أو املطلوابت يف البياانت املالية والقيمة
اليت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسيا وحتتست الضرائت املل لة وفقاً للنست الضريبية اليت يتوقع تطبيقيا عند تسوية االلتزا الضرييب أو حتقيق
املو ودات الضريبية املل لة
يتم االعرتاف ابملطلوابت الضريبية املل لة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنيا مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقبالً بينما يتم االعرتاف
ابملو ودات الضريبية املل لة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنيا مبالغ سوف تنزل مستقبالً عند احتساب الربح الضرييب
يتم مرا عة رصيد املو ودات الضريبية املل لة يف اري البياانت املالية ويتم ختفيضيا يف حالة توقع عد امكانية االستفادة من تلك املو ودات الضريبية
زئياً أو كلياً
(ق)

النقد وما يوازي النقد:

هو النقد واألرصدة النقدية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشير(استحقاقاهتا األصلية ثالثة أشير فأقل) ،وتتضمن :النقد واألرصدة لدى بنوك مركزية
واألرصدة لدى البنوك وامللسسات املصرفية ،وتنرزل ودائع البنوك وامللسسات املصرفية اليت تستحق خالل مدة ثالثة أشير(استحقاقاهتا األصلية ثالثة أشير
فأقل) واألرصدة املقيدة السحت
(ر)

حصة السيم من األراب :

يعرض املصرف معلومات حول حصة السيم من األراب األساسية وحصة السيم من األراب املخفضة ابلنسبة ألسيمه العادية يتم احتساب حصة
السيم من األراب األساسية بتقسيم صايف الربح أو اخلسارة للفرتة العائد حلملة األسيم العادية للمصرف على املعدل املوزون لعدد األسيم العادية املتداولة
خالل الفرتة يتم احتساب حصة السيم من األراب املخفضة عرب تعديل الربح أو اخلسارة على لة األسيم العادية واملعدل املوزون لعدد األسيم العادية
املتداولة جلميع أتثريات التخفيضات احملتملة على األسيم العادية واليت تتضمن خيار األسيم املمنو للموظفني ،حسبما ينطبق
-4

املقررات احملاسبية اهلامة واملصادر األساسية لعدم اليقني يف التقدير

عند تطبيق السياسات احملاسبية للمصرف ،امللكورة يف االيضا  ،3يتو ت على اإلدارة أن تتخل قرارات وتقو بتقديرات وافرتاضات بشأن القيم الدفرتية
ملو ودات ومطلوابت ال تتوضح بسيولة من مصادر أخرى إن التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا تبىن على أساس اخلربة السابقة وعوامل أخرى تعترب
ذات صلة إن النتائج الفعلية قد ختتلف عن هله التقديرات
يتم مرا عة التقديرات واالفرتاضات اخلاصة هبا بصورة مستمرة ،يتم إ راء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الفرتة املالية اليت حيصل فييا
تعديل التقدير وذلك إذا كان التعديل يلثر ف قط على تلك الفرتة ،أو يف فرتة التعديل وفرتات الحقة إذا كان التعديل يلثر على الفرتة احلالية وفرتات
الحقة
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( 4أ)

املقررات احملاسبية اهلامة عند تطبيق السياسات احملاسبية:
خمصص اخلسائر اإلئتمانية املتوقعة
يتطلت من إدارة املصرف استخدا إ تيادات وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية وأوقاهتا وتقدير خماطر الزايدة اهلامة يف
خماطر اإلئتمان للمو ودات املالية بعد اإلعرتاف األويل هبا ومعلومات القياس املستقبلية خلسائر اإلئتمان املتوقعة إن أهم السياسات والتقديرات
املستخدمة من قبل إدارة املصرف مفصلة أدانه:
تقييم منوذج األعمال
يعتمد تصنيف وقياس املو ودات املالية علﯽ نتائج اختبار مدفوعات املبلغ األصلي والفائدة على املبلغ األصلي القائم واختبار منوذج األعمال
حيدد املصرف منوذج األعمال على مستوى يعكس كيفية إدارة جمموعات املو ودات املالية معاً لتحقيق هدف أعمال معني ويتضمن هلا التقييم
احلكم اللي يعكس مجيع األدلة ذات الصلة جا يف ذلك كيفية تقييم أداء املو ودات وقياس أدائيا ،واملخاطر اليت تلثر على أداء املو ودات وكيفية
إدارهتا يراقت املصرف املو ودات املالية املقاسة ابلكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واليت مت استبعادها قبل
استحقاقيا لفيم سبت استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع اهلدف من األعمال احملتفظ هبا وتعترب املراقبة زءاً من التقييم املتواصل
للمصرف حول ما إذا كان منوذج األعمال اللي يتم جو به االحتفاظ ابملو ودات املالية املتبقية مناسباً ،وإذا كان من غري املناست ألن هناك
تغيري يف منوذج األعمال وابلتايل يتم إدخال تغيرياً مستقبلياً لتصنيف تلك املو ودات
زايدة هامة يف خماطر االئتمان
يتم قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة كمخصص يعادل اخلسارة االئتمانية املتوقعة ملدة ( )12شيراً ملو ودات املرحلة األوىل ،أو اخلسارة االئتمانية
على مدى العمر الزم للمو ودات من املرحلة الثانية أو املرحلة الثالثة ينتقل األصل إىل املرحلة الثانية يف حال زايدة خماطر االئتمان بشكل كبري
منل االعرتاف األويل ال حيدد املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9ما اللي يشكل زايدة كبرية يف خماطر االئتمان وعند تقييم ما إذا كانت
خماطر االئتمان ألي من املو ودات قد ارتفعت بشكل كبري ،أيخل املصرف يف االعتبار املعلومات الكمية والنوعية املستقبلية املعقولة واملدعومة
يف التقديرات املستخدمة من قبل إدارة املصرف املتعلقة ابلتغري امليم يف خماطر اإلئتمان واليت تلدي إىل تغري التصنيف ضمن املراحل الثالث (1
و 2و)3
إنشاء جمموعات من املو ودات ذات خصائص خماطر ائتمانية اثلة
عندما يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة على أساس مجاعي ،يتم جتميع األدوات املالية على أساس خصائص املخاطر املشرتكة (مثل نوع األداة،
در ة خماطر االئتمان ،نوع الضماانت ،اري االعرتاف األويل ،الفرتة املتبقية لتاري اإلستحقاق ،الصناعة ،املوقع اجلغرايف للمقرتض ،اخل) يراقت
املصرف مدى مالءمة خصائص خماطر االئتمان بشكل مستمر لتقييم ما إذا كانت ال تزال اثلة إن هلا األمر مطلوب لضمان أنه يف حالة
تغيري خصائص خماطر االئتمان ،تكون هناك إعادة تقسيم للمو ودات بشكل مناست وقد ينتج عن ذلك إنشاء حمافظ ديدة أو نقل مو ودات
إىل حمفظة حالية تعكس بشكل أفضل خصائص خماطر االئتمان املماثلة لتلك اجملموعة من املو ودات
إعادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ
يعد إعادة تقسيم احملافظ واحلركات بني احملافظ أكثر شيوعاً عند حدوث زايدة كبرية يف خماطر االئتمان (أو عندما تنعكس تلك الزايدة الكبرية)
وابلتايل تنتقل األصول من اخلسائر االئتمانية املتوقعة اليت ترتاو مدهتا بني ( )12شيراً إىل آخر ،أو العكس ،ولكنيا قد حتدث أيضاً ضمن
احملافظ اليت يستمر قياسيا على نفس األساس من اخلسائر االئتمانية املتوقعة ملدة ( )12شيراً أو مدى احلياة ولكن مقدار تغيريات اخلسائر
االئتمانية املتوقعة نظراً الختالف خماطر االئتمان من احملافظ
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( 4ب) املصادر الرئيسية للتقديرات غري امللكدة
فيما يلي التقديرات الرئيسية اليت استخدمتيا اإلدارة يف عملية تطبيق السياسات احملاسبية للمصرف واليت هلا التأثري األكثر أمهية على املبالغ املعرتف هبا
يف البياانت املالية:
مبدأ االستمرارية:

قامت إدارة املصرف بتقييم قدرة املصرف على االستمرار كمنشأة مستمرة وهي مقتنعة أبن املصرف ميتلك املوارد الالزمة ملواصلة األعمال يف
املستقبل املنظور ابإلضافة إىل ذلك ،إن إدارة املصرف ليست على علم أبي شكوك وهرية اليت قد تلثر بشكل وهري على قدرة املصرف
على االستمرار كمنشأة مستمرة وابلتايل إن البياانت املالية حمضرة على أساس مبدأ االستمرارية
حتديد القيم العادلة:

إن حتديد القيمة العادلة ملو ودات مالية ليس هلا سعر سوق ميكن حلظه يتطلت استعمال تقنيات تقييم كما هو ملكور يف االيضا ( 3ز)
وابلنسبة لألدوات املالية املتداولة بشكل غري متكرر وأسعارها قليلة الشفافية ،فإن القيمة العادلرة تكون أقل موضوعية ،وتتطلت در ات متفاوتة
من األحكا تعتمد على السيولة ،الرتكيز ،عوامل سوق غري أكيدة ،افرتاضات تسعري ،وخماطر أخرى تلثر على األداة املعنية
تستخد املعطيات غري املنظورة يف قياس الوحدة العادلة عندما تكون املعطيات املنظورة غري متوفرة ،وابلتايل تنطبق يف احلاالت اليت تكون فييا
حركة السروق بتاري التقييم ضعيفة هلا إن و دت ،وجيت أن تبقى الغراية من قيرراس القرريمة العررادلة نفسيا ،أي أن متثل السعر املقبول للتفرغ
عنيا من مالك األدوات املالية أو صاحت االلتزا ملطلوابت أدوات مالية يتم الوصول إىل املعطيات غري املنظورة ابالعتماد على أفضل املعلومات
املتوفرة يف ظل الظروف احمليطة ،واليت ميكن أن تتضمن املعلومات املتوفرة لدى املنشأة ابإلضافة إىل تطبيق معدالت حسم معينة عمالً ابال راءات
الداخلية للمصرف وذلك ضمن منوذج التقييم املستخد يف تقييم حمفظة األوراق املالية الظاهرة على أساس القيمة العادلة من خالل األراب أو
اخلسائر وعلى أساس الكلفة املطفأة
حتديد العدد والوزن النسيب للسيناريوهات ،النظرة املستقبلية لكل نوع من أنواع املنتجات  /السوق وحتديد املعلومات املستقبلية ذات الصلة بكل
سيناريو
عند قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة ،يستخد املصرف معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية ملختلف
احملركات االقتصادية وكيف تلثر هله احملركات على بعضيا البعض
نسبة احتمال التعثر
تشكل نسبة احتمال التعثر مدخالً رئيسياً يف قياس اخلسارة االئتمانية املتوقعة وتعترب نسبة احتمال التعثر تقديراً الحتمالية التعثر عن السداد على
مدى فرته زمنية معينة ،واليت تشمل إحتساب البياانت التارخيية واالفرتاضات والتوقعات املتعلقة ابلظروف املستقبلية
اخلسارة يف حال التعثر
تعترب اخلسارة يف حال التعثر هي تقدير للخسارة الناجتة عن التعثر يف السداد وهو يستند إىل الفرق بني التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة
وتلك اليت يتوقع املمول حتصيليا ،مع األخل يف اإلعتبار التدفقات النقدية من الضماانت اإلضافية والتعديالت االئتمانية املتكاملة
األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة:

كما هو موضح يف اإليضا رقم ( )3أعاله إن املصرف يرا ع األعمار اإلنتا ية يف هناية كل فرتة مالية خالل الفرتة مل تظير أية ملشرات تدعو
إىل تغيري األعمار املقدرة للمو ودات الثابتة
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تدين قيمة املوجودات غري املالية وتكوين املؤوانت الالزمة:

يف ظل الظروف الراهنة اليت متر هبا اجلميورية العربية السورية ،قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لألصول غري املالية وذلك من خالل إ راء
مرا عة للقيم الدفرتية هلله األصول لتحديد فيما إذا كان هناك أي ملشر على تدين قيمتيا ابعتقاد اإلدارة ،ال تو د ملشرات لتكوين ملوانت
تدين إضافية
-1

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

يتكون هلا البند ا يلي:
كما يف  31كانون األول

كما يف  31كانون األول

( 1012مع ّدلة)

1019
ل.س.

نقد يف اخلزينة
أرصدة لدى مصرف سورية املركزي:
حساابت ارية وحتت الطلت
ودائع أل ل (استحقاقيا األصلي
خالل فرتة  3أشير أو أكثر)
احتياطي نقدي الزامي*
خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

ل.س.

كما يف  1كانون الثاين
( 1012مع ّدلة)
ل.س.

8192513751639

7196114551847

7115213251881

15151711381159

17194916571443

11171313881775

1174411111111
3199712211736

3154217661962

2173619731275

31118316341534

29145218811252

21159216871931

)

(817241894
31117419191641

-

29145218811252

21159216871931

فيما يلي احلركة على نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية خالل السنة:
كما يف  31كانون األول 1019

املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

اجملموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

21149214241415
1174411111111

الرصيد كما يف بداية السنة
األرصدة اجلديدة خالل السنة
زايدة انجتة عن التغري يف
أرصدة لدى بنوك مركزية
فروقات أسعار الصرف

() 1194816111472
)
(2915651138

الرصيد كما يف هناية السنة

21125812581895

-

-

-

-

-
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-

21149214241415
1174411111111
(1194816111472
(2915651138
21125812581895

)
)

كما يف  31كانون األول ( 1012مع ّدلة)

املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

اجملموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

13144113621151

الرصيد كما يف بداية السنة
زايدة انجتة عن التغري يف
أرصدة لدى بنوك مركزية
فروقات أسعار الصرف

8111115711112
)
(4815171647

الرصيد كما يف هناية السنة

21149214241415

-

-

-

-

13144113621151
8111115711112
(4815171647

)

21149214241415

فيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة خالل السنة:
كما يف  31كانون األول 1019

املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

اجملموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

-

-

-

الرصيد كما يف بداية السنة
خسائر تدين على األرصدة
اجلديدة خالل السنة
زايدة انجتة عن التغري يف
خماطر االئتمان
فروقات أسعار الصرف

-

7881166
21132

-

الرصيد كما يف هناية السنة

817241894

-

719341696
-

-

-

-

719341696

-

7881166
21132

-

817241894

كما يف  31كانون األول 1012

املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

اجملموع

-

-

-

-

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

الرصيد كما يف بداية السنة
خسائر تدين على األرصدة
اجلديدة خالل السنة
زايدة انجتة عن التغري يف
خماطر االئتمان
فروقات أسعار الصرف

-

-

-

-

-

-

-

-

الرصيد كما يف هناية السنة

-

-

-

-

إن األرصدة لدى مصرف سورية املركزي مصنفة ضمن املرحلة األوىل كما يف  31كانون األول  2119وكما يف  31كانون األول  ،2118وال يو د
حتويالت بني املراحل (األوىل ،الثانية ،والثالثة) أو أرصدة معدومة خالل السنة املنتيية يف  31كانون األول  2119والسنة املنتيية يف  31كانون األول
2118
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* وفقاً للقوانني والتشريعات املصرفية املطبقة يف اجلميورية العربية السورية الصادرة عن رائسة جملس الوزراء القرار رقم  5938اري  2أاير  2111على
املصارف أن حتتفظ ابحتياطي نقدي الزامي لدى مصرف سورية املركزي بنسبة  %5من متوسط الودائع حتت الطلت ،ودائع التوفري والودائع أل ل
ابستثناء ودائع اإلدخار السك  ،إن هلا االحتياطي إلزامي وال يتم استعماله يف األنشطة التشغيلية للمصرف
مت إيقاف العمل لفرعني ملقتاً نتيجة للظروف االستثنائية اليت متر فييا اجلميورية العربية السورية بعد احلصول على املوافقة من قبل مصرف سورية املركزي
حلني زوال هله الظروف لتعود بعدها للخدمة خالل عا  2115مت نقل كامل رصيد النقد يف الفروع املغلقة إىل فروع عاملة دون أي خسائر ومت إلغاء
املخصص املقابل هلا ضمن بند خمصصات متنوعة
-1

أرصدة لدى مصارف

يتكون هلا البند ا يلي:
كما يف  31كانون األول 1019
مصارف حملية

حساابت ارية وحتت الطلت
ودائع أل ل (استحقاقيا األصلي خالل فرتة  3أشير أوأقل)
خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

مصارف خارجية

ل.س.

ل.س.

حساابت ارية وحتت الطلت
ودائع أل ل (استحقاقيا األصلي خالل فرتة  3أشير أو أقل)
خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

ل.س.

24183512131419
9134112911792
15149319221617
7168217811541
7168217811541
32151719941951
17112411721333
15149319221617
)
) (22914991524
) (22811811867
(113181657
15149216131961

حساابت ارية وحتت الطلت
ودائع أل ل (استحقاقيا األصلي خالل فرتة  3أشير أو أقل)
خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

اجملموع

مصارف حملية
ل.س.

16179518911466

32128814951426

كما يف  31كانون األول ( 1012مع ّدلة)
مصارف خارجية
ل.س.

اجملموع
ل.س.

14113216421626
4115817271975
)
(611811336

5173611611438
7163311171691
)
(118781568

19176817131164
11169117451666
)
(811591914

18118511891265

13136711991561

31145213881826

مصارف حملية
ل.س.

كما يف  1كانون الثاين ( 1012مع ّدلة)
مصارف خارجية
ل.س.

اجملموع
ل.س.

17116812281243
5193516261143
)
(518111832

2195512131684
21158113351638
)
(2114711974

21112314411927
27151519611781
)
(2712721816

23119811531554

24151411771348

47161211311912
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فيما يلي احلركة على األرصدة لدى املصارف خالل السنة:
كما يف  31كانون األول 1019
املرحلة األوىل

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
األرصدة املسددة
زايدة انجتة عن التغري يف
األرصدة لدى املصارف
فروقات أسعار الصرف
الرصيد كما يف هناية السنة

املرحلة الثانية

ل.س.

املرحلة الثالثة
ل.س.

ل.س.

31146114481731
(13135414211774 )13135414211774
() 5141411881285

-

3175311971131
2193315571491
)
(9718621184( ) 12711571832
15151813381329

17111916561621

اجملموع
ل.س.

31146114481731
(5141411881285

)

-

6168616541521
(22419211116

)

-

32151719941951

كما يف  31كانون األول 1012
املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

47163914131718
() 24138913911968

-

-

ل.س.

ل.س.

ل.س.

اجملموع
ل.س.

الرصيد كما يف بداية السنة
األرصدة املسددة
زايدة انجتة عن التغري يف
األرصدة لدى املصارف

8121114351991

-

-

8121114351991

الرصيد كما يف هناية السنة

31146114481731

-

-

31146114481731

-
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-

47163914131718
(24138913911968

)

فيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة لألرصدة لدى املصارف خالل السنة:
كما يف  31كانون األول 1019
املرحلة األوىل
ل.س.

املرحلة الثانية
ل.س.

الرصيد املعدل بعد
تطبيق املعيار رقم ()9
ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
املسرتدة من خسائر التدين على
األرصدة املسددة
زايدة انجتة عن التغري يف
خماطر االئتمان
فروقات أسعار الصرف

1381232
51137

22613211232
(191882

الرصيد كما يف هناية السنة

113191656

22811791868

811591914
(118781518

)

(511151199

)

الرصيد كما يف هناية السنة

811591914

118781518
-

)

-

811591914
-

-

(511151199

)

-

22614591464
(141745

)

-

22914991524

كما يف  31كانون األول 1012

املرحلة األوىل
ل.س.

الرصيد كما يف بداية السنة
أثر التطبيق األويل للمعيار رقم (2712721816 )9
الرصيد املعدل بعد
2712721816
تطبيق املعيار رقم ()9
خسائر تدين على
األرصدة اجلديدة خالل السنة 119921168
املسرتدة من خسائر التدين على
األرصدة املسددة
زايدة انجتة عن التغري يف
(2111671613
خماطر االئتمان
(371467
فروقات أسعار الصرف

املرحلة الثالثة
ل.س.

املرحلة الثانية
ل.س.

املرحلة الثالثة
ل.س.

-

-

2712721816

-

-

119921168

-

-

-

-

-

(2111671613
(371467

-

-

811591914

-

)
)

اجملموع
ل.س.

-

اجملموع
ل.س.

2712721816

)
)

بلغت األرصدة لدى املصارف اليت ال تتقاضى فوائد  24183512131419لرية سورية كما يف  31كانون األول ( 2119مقابل  21152117131162لرية
سورية كما يف  31كانون األول )2118
التو د لدى املصرف إيداعات مقيدة السحت كما يف  31كانون األول  ،2119والتو د لدى املصرف إيداعات مقيدة السحت كما يف  31كانون
األول 2118
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-2

إيداعات لدى مصارف

يتكون هلا البند ا يلي:

ودائع أل ل (استحقاقيا األصلي أكثر من  3أشير)
خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

ودائع أل ل (استحقاقيا األصلي أكثر من ثالثة أشير)
خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

ودائع أل ل (استحقاقيا األصلي أكثر من ثالثة أشير)
خمصص خسائر ائتمانية متوقعة

كما يف  31كانون األول 1019

مصارف حملية

مصارف خارجية

ل.س.

ل.س.

2136614771466
)
(1115471212

-

2135419311254

-

اجملموع
ل.س.

2136614771466
(1115471212
2135419311254

كما يف  31كانون األول ( 1012مع ّدلة)

مصارف حملية

مصارف خارجية

ل.س.

ل.س.

3166111881287
)
(114111958

-

3165817871329

-

اجملموع
ل.س.

3166111881287
( 114111958

مصارف حملية

مصارف خارجية

ل.س.

ل.س.

ل.س.

-

-

-

-

)

3165817871329

كما يف  1كانون الثاين ( 1012مع ّدلة)

-

)

اجملموع

-

فيما يلي احلركة على اإليداعات لدى املصارف خالل السنة:
كما يف  31كانون األول 1019
املرحلة األوىل
ل.س.

الرصيد كما يف بداية السنة
األرصدة اجلديدة خالل السنة
صايف التغري يف اإليداعات
لدى املصارف

3166111881287
5117491489

املرحلة الثانية
ل.س.

-

املرحلة الثالثة
ل.س.

() 1134514611311

-

-

(1134514611311

الرصيد كما يف هناية السنة

2136614771466

-

-

2136614771466
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-

اجملموع
ل.س.

3166111881287
5117491489
)

كما يف  31كانون األول 1012

املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

اجملموع

الرصيد كما يف بداية السنة
األرصدة اجلديدة خالل السنة

ل.س.

3166111881287

ل.س.

-

ل.س.

ل.س.

الرصيد كما يف هناية السنة

3166111881287

-

-

-

3166111881287
3166111881287

فيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة لإليداعات لدى املصارف خالل السنة:
كما يف  31كانون األول 1019

املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

ل.س.

الرصيد املعدل بعد
114111958
تطبيق املعيار رقم ()9
خسائر تدين على
األرصدة اجلديدة خالل السنة 7471319
زايدة انجتة عن التغري يف
913981945
خماطر االئتمان
الرصيد كما يف هناية السنة

1115471212

املرحلة الثالثة
ل.س.

ل.س.

-

-

اجملموع
ل.س.

114111958
7471319

-

-

913981945

-

-

1115471212

كما يف  31كانون األول 1012

املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

اجملموع

ل.س.

الرصيد كما يف بداية السنة
أثر التطبيق األويل للمعيار رقم ()9
الرصيد املعدل بعد
تطبيق املعيار رقم ()9
خسائر تدين على
األرصدة اجلديدة خالل السنة 114111958

ل.س.

ل.س.

ل.س.

-

-

-

-

-

114111958

114111958

-

-

114111958

-

الرصيد كما يف هناية السنة

-

-

-

إن اإليداعات لدى مصارف مصنفة ضمن املرحلة األوىل كما يف  31كانون األول  2119وكما يف  31كانون األول  ،2118وال يو د حتويالت بني
املراحل (األوىل ،الثانية ،والثالثة) أو أرصدة معدومة خالل السنة املنتيية يف  31كانون األول  2119والسنة املنتيية يف  31كانون األول 2118
ال تو د لدى املصرف إيداعات ال تتقاضى فوائد كما يف  31كانون األول  2119وكما يف  31كانون األول 2118
ال تو د لدى املصرف إيداعات مقيدة السحت كما يف  31كانون األول  2119وال تو د لدى املصرف إيداعات مقيدة السحت كما يف
 31كانون األول 2118
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-2

صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة

يتكون هلا البند ا يلي:
كما يف  31كانون األول
1019

شركات كربى:
حساابت ارية مدينة
حساابت دائنة صدفة مدينة
قروض وسلف
فوائد مقبوضة مقدماً على القروض
صايف تسهيالت شركات كربى

شركات متوسطة وصغرية:
حساابت ارية مدينة
قروض وسلف
حساابت دائنة صدفة مدينة
فوائد مقبوضة مقدماً على القروض

ل.س.

كما يف  31كانون األول
( 1012مع ّدلة)
ل.س.

كما يف  1كانون الثاين
( 1012مع ّدلة)
ل.س.

94616341811
1167811961166
3158111181365
2116761857
1815611631
2316621478
28171615311296
33178115671143
43114114741533
)
) (6111661231
) (5515651299
(6711271861
46157712171515

35142217581441

29162417761733

5311661855
1116318991847
213881648
(415911246

4318471617
45919171531
119761911
) (113811171

3615951512
25112131745
116161736
) ( 4361287

أفراد:
قروض وسلف
حساابت دائنة صدفة مدينة

1111417651114

51413611968

28719891716

31814451496
4571111

21617521971
3221628

11814911136
3231666

صايف تسهيالت أفراد

31819121497

21711751599

11818131712

صايف تسهيالت شركات متوسطة وصغرية

قروض سكنية:
قروض سكنية
صايف تسهيالت قروض سكنية

ينرزل:
خمصص خسائر ائتمانية متوقعة
الفوائد والعموالت املعلقة
صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة

2156714911419
2156714911419

45214141165
45214141165

34211781497
34211781497

51156813761525

36158616111172

31137316581638

(6131213771536
(4152711541653
39173818441336
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) (7127716141819
) (3121313321581
26119516621683

) ( 7186718251611
) (2124111131718
21126417191319

)

)
)

بلغت التسييالت االئتمانية غري العاملة املباشرة  11111319231484لرية سورية أي ما نسبته  %21197من رصيد التسييالت االئتمانية املباشرة كما
يف  31كانون األول ( 2119مقابل  13115811811398لرية سورية أي ما نسبته  %35196من رصيد التسييالت االئتمانية املباشرة كما يف 31
كانون األول )2118
بلغت التسييالت االئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة  6158617681831لرية سورية أي ما نسبته  %14131من رصيد التسييالت االئتمانية
املباشرة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف  31كانون األول ( 2119مقابل  9194417471818لرية سورية أي ما نسبته  %29181كما يف  31كانون
األول )2118
بلغت التسييالت االئتمانية غري املباشرة وغري العاملة  2113651751لرية سورية كما يف  31كانون األول ( 2119مقابل  2511561321لرية سورية
كما يف  31كانون األول )2118
بلغ خمصص تدين التسييالت االئتمانية غري املباشرة  2415681149لرية سورية كما يف  31كانون األول ( 2119مقابل  2819121121لرية سورية
كما يف  31كانون األول  )2118واليت تظير ضمن املخصصات املتنوعة (اإليضا )19
اليو د تسييالت ائتمانية نوحة للحكومة السورية أو بكفالتيا
فيما يلي احلركة على أرصدة التسييالت االئتمانية املباشرة خالل السنة:
املرحلة األوىل
ل.س.

للسنة املنتهية يف 31كانون األول 1019
املرحلة الثانية
ل.س.

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل
ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة
الديون املعدومة
زايدة ( /نقص) انتج عن
(13517811389( ) 6112512371863
تغري أرصدة الزابئن
التسييالت اجلديدة خالل السنة 88914371134 21116416111143
التسييالت املسددة خالل السنة (22115781951( ) 1171919611324
تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف () 24116411646

املرحلة الثالثة
ل.س.

اجملموع
ل.س.

36158616111172
13115811811398
3127915861617
21114819331167
() 3138111651533( ) 3111218661281
6138219311814
() 26217911876
(1149811111811 ) 1123512191935
) 33817631146
(2616581511( ) 31211141535
)
) (4317811397
(4317811397
-

الرصيد كما يف هناية السنة

37117313111721

2128111411321
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) 1128415641961
21113331386
) (16211771991
(2911121511
11111319231483

)

(4187614531292
21126413711563
) () 2119216171265
)
) (26917431156
51156813761525

للسنة املنتهية يف 31كانون األول ( 1012مع ّدلة)

املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

ل.س.

ل.س.

ل.س.

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل
ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة
الديون املعدومة
زايدة ( /نقص) انتج عن
(57316631461
1113913691463
تغري أرصدة الزابئن
التسييالت اجلديدة خالل السنة 6128117161494
التسييالت املسددة خالل السنة (1111141125( ) 76515291487
تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف () 47415161173

اجملموع
ل.س.

31137316581638
12158117821816
1121313271189 16158915481743
() 25411111523( ) 81518831417
1116919841941
() 28711741421
(3183414541237 ) 3154713791816
) (41217941913 ) 35815431716
(4412511197
)
) (4412481179
(4412481179
-

الرصيد كما يف هناية السنة

21114819331167

3127915861617

1146616941757
) 1111119881755
6128117161494
) (95114141941( ) 17417711328
) (54118161798
(6612911725
13115811811398

)
)

36158616111172

فيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة خالل السنة:
للسنة املنتهية يف 31كانون األول 1019
املرحلة األوىل
ل.س.

32117871264
2153111191846
4618931416
)
(5415951964
-

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل
ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة
الديون املعدومة
زايدة ( /نقص) انتج عن
() 1141119191771
تغري يف خماطر االئتمان
التسييالت اجلديدة خالل السنة 4713681397
)
التسييالت املسددة خالل السنة (2519511911
)
تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف (3411521656
الرصيد كما يف هناية السنة

1142115591612

املرحلة الثانية
ل.س.

5812231344
-

املرحلة الثالثة
ل.س.

ل.س.

7127716141819
6195518171545
() 2153111191846
() 11511161751
5415951964
) (719691123
(719691123

2431355
2211281418
2913581848

43617151891
8111321983
(5912611643
(5311221161

11919531965

4177118631959
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اجملموع

(97419611525
15116291798
) (8512111554
) (5717151869
6131213771536

)
)
)
)

للسنة املنتهية يف 31كانون األول 1012

املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

اجملموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

1138112311222

الرصيد كما يف بداية السنة
أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير
(1123311631446
املالية رقم 9
الرصيد املعدل بعد تطبيق املعيار 14811661776
8519251796
ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل
(4111551938
ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
(731633
ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة
الديون املعدومة
زايدة ( /نقص) انتج عن
7212381416
تغري يف خماطر االئتمان
التسييالت اجلديدة خالل السنة 7515171211
التسييالت املسددة خالل السنة (1211741885
تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف (716461459
الرصيد كما يف هناية السنة

2192711151611

2168614271124

6199416721856

87311521745
) (5111217641341 ) 2189614481149
7186718251611
7168911911364
3115671461
)
) (6411481116
(2117771691
() 11418291769
) 15419851717
) 811941727
) (811211194
) (2813511123
(2813511123
(14818841211
) (2291118
) (615411175
-

32117871264

) 5514741112
) (56914791767
) (2112341983
6195518171545

)
)

(2111711693
7515171211
) (58117831661
) (3414221617

)
)

7127716141819

تتلخص حركة الفوائد املعلقة كما يلي:
كما يف  31كانون األول
1019
ل.س.

الرصيد يف بداية السنة
يضاف:
الفوائد املعلقة خالل السنة
ينرزل:
الفوائد املعلقة اليت مت شطبيا خالل السنة
الفوائد املعلقة املسرتدة خالل السنة
فروقات اسعار الصرف

(4315481981
(3916141339
(118311296

الرصيد كما يف هناية السنة

4152711541653

كما يف  31كانون األول
( 1012مع ّدلة)
ل.س.

كما يف  1كانون الثاين
( 1012مع ّدلة)
ل.س.

3121313321581

2124111131718

1169718931462

1139818161688

1115111371379

82114471328

- 46 -

) (1518981156
) (5815771151
) (313431411
3121313321581

) (21718931144
) ( 6516551411
) ( 316781528
2124111131718

)
)
)
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موجودات مالية ابلكلفة املطفأة
كما يف  31كانون األول
1019
ل.س.

سندات صادرة عن مصارف (ذات عائد اثبت) 3191416121126
11191111111111
شيادات إيداع (ذات عائد اثبت)
1119311831562
شيادات إيداع مصرف سوراي املركزي
خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

كما يف  1كانون الثاين

كما يف  31كانون األول

( 1012مع ّدلة)
ل.س.

( 1012مع ّدلة)
ل.س.

5154517291123
-

5193117521169
11191111111111
-

5154517291123
16183117521169
15191716951588
) ( 416651463
(16312461826( ) 1119614521343
14171112431245

16166715151343

)

5154111631561

أ -سندات شركات (ذات عائد اثبت):
كما يف  31كانون األول

سندات صادرة عن مصارف (ذات عائد اثبت)
القيمة االمسية للسندات
القيمة االمسية للسندات املشرتاة
القيمة االمسية للسندات املستحقة  /املباعة
احلسم
العالوة

1019
ل.س.

كما يف  1كانون الثاين

كما يف  31كانون األول
( 1012مع ّدلة)
ل.س.

( 1012مع ّدلة)
ل.س.

5145111111111
5188611111111
2183411111111
(2139811111111( ) 1196211111111
) (5111641611
(5111641611
15311131311
15311131311

5145111111111
(4911591111
14517431911

القيمة الدفرتية للسندات

4112518381711

إطفاء العالوة

(15117331113

) (8111121634

إطفاء احلسم
إطفاء الباقي من عالوة للسندات املباعة
إطفاء الباقي من حسم للسندات املباعة

3915161339
3191416121126
(8811628

1518591177
(214161118
914621944
5193117521169
) (213811734

)
5154517291123
) (416651463

3191317311398

5192813711435

5154111631561

خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

5198718381711

)
)

)

5154615841911
) (111931362

)

2371485

)

متثل املو ودات املالية ابلكلفة املطفأة سندات صادرة عن مصارف جتارية غري مقيمة ابلدوالر األمريكي بفائدة ترتاو بني  %2175إىل %715
قا املصرف ببيع سندات بقيمة  515111111دوالر أمريكي خالل الربع الثاين من عا  ،2118ونتج عن عملية بيع املو ودات املالية ابلكلفة املطفأة
خسائر بقيمة  1719141174لرية سورية واليت متثل التغري لتلك السندات من اري شرائيا كما تكبد املصرف عموالت بيع بقيمة  111991111لرية
سورية لتصبح قيمتيا  1911131174لرية سورية خالل عا 2118
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اتريخ اإلستحقاق
كما يف  31كانون األول 1019

 27تشرين األول 2121
 25تشرين الثاين 2121

دوالر أمريكي

القيمة االمسية

ابللرية السورية

1196211111111
415111111
1196211111111415111111

معدل الفائدة

%2175
%3151

31924111111111911111111
ب -شيادات شركات (ذات عائد اثبت):
كما يف  31كانون األول

كما يف  31كانون األول

1019
ل.س.

القيمة االمسية للسندات
القيمة االمسية للسندات املشرتاة
القيمة االمسية للسندات
خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

( 1012مع ّدلة)
ل.س.

11191111111111
11191111111111
11191111111111
11191111111111
)
(16118651192( ) 1119515711715
9171414281285

11173911341918

كما يف  1كانون الثاين
( 1012مع ّدلة)
ل.س.

-

متثل املو ودات ابلكلفة املطفأة (ش رريادات إيداع) قيمة ش رريادات إيداع ص ررادرة عن مص ررارف جتارية غري مقيمة بقيمة  25مليون دوالر أمريكي بفائدة
سنوية %715
اتريخ اإلستحقاق
كما يف  31كانون األول 1019
دوالر أمريكي

 4أاير 2123

القيمة االمسية

ابللرية السورية

2511111111

11191111111111

2511111111

11191111111111
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معدل الفائدة

%715

شيادات إيداع مصرف سوراي املركزي
كما يف  31كانون األول

كما يف  31كانون األول
1019

القيمة االمسية للسندات املشرتاة
القيمة االمسية للسندات املباعة
العالوة
القيمة الدفرتية للسندات
إطفاء احلسم
إطفاء الباقي من عالوة السندات املباعة

ل.س.

1161111111111
(51111111111
(7211111111
1112811111111
5211761713
1311161849
1119311831562

كما يف  1كانون الثاين

( 1012مع ّدلة)

( 1012مع ّدلة)

-

-

ل.س.

)
)

ل.س.

متثل املو ودات املالية ابلكلفة املطفأة (شرريادات إيداع مصرررف سرروراي املركزي) قيمة شرريادات إيداع صررادرة عن مصرررف سرروراي املركزي ابللرية السررورية
بفائدة سنوية  %415تستحق خالل سنة
قا املصررف إبعادة خصرم شريادات إيداع بقيمة  511مليون لرية سرورية لدى مصرف سوراي املركزي خالل الربع الثالث من عا  2119جعدل خصم
 ،%5وننتج عن عملية خصم تلك الشيادات خسائر بقيمة  115131711لرية سورية خالل عا 2119
فيما يلي حركة املو ودات املالية ابلكلفة املطفأة خالل السنة:
كما يف  31كانون األول 1019

املرحلة األوىل
ل.س.

املرحلة الثالثة
ل.س.

املرحلة الثانية
ل.س.

16183117521169
الرصيد كما يف بداية السنة
(11191111111111 )11191111111111
ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
االستثمارات اجلديدة خالل السنة 1152811111111
االستثمارات املستحقة خالل السنة () 2144819931151
التغري يف القيمة الدفرتية
)
للسندات (عالوة  /خصم) (211631431
الرصيد كما يف هناية السنة

5111716951588

-

11191111111111

اجملموع
ل.س.

16183117521169
1152811111111
(2144819931151

)

-

(211631431

)

-

15191716951588

كما يف  31كانون األول 1012
املرحلة األوىل
ل.س.

5154517291123
الرصيد كما يف بداية السنة
االستثمارات اجلديدة خالل السنة 13173912531811
االستثمارات املستحقة خالل السنة () 2139111181612
التغري يف القيمة الدفرتية
)
للسندات (عالوة  /خصم) (6311121142
الرصيد كما يف هناية السنة

16183117521169

املرحلة الثانية
ل.س.

-

-

املرحلة الثالثة
ل.س.

-

-

-

-

-

-
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اجملموع
ل.س.

5154517291123
13173912531811
() 2139111181612
(6311121142
16183117521169

)

فيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة للمو ودات املالية ابلكلفة املطفأة خالل السنة:
كما يف  31كانون األول 1019
املرحلة األوىل

الرصيد املعدل بعد
تطبيق املعيار رقم ()9
ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
النقص الناتج عن أرصدة مسددة
زايدة انجتة عن التغري يف
خماطر االئتمان
الرصيد كما يف هناية السنة

ل.س.

16312461826
(16118651192
(115111117

ل.س.

ل.س.

ل.س.

16118651192
-

-

16312461826
(115111117

-

1113417161624

-

1113417161624

8811627

1119515711716

-

1119614521343

)
)

كما يف  31كانون األول 1012

املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

اجملموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

-

-

416651463

-

-

16113541729

-

-

(217731366

-

-

16312461826

الرصيد كما يف بداية السنة
أثر التطبيق األويل للمعيار رقم (416651463 )9
الرصيد املعدل بعد
416651463
تطبيق املعيار رقم ()9
خسائر تدين على األرصدة
16113541729
اجلديدة خالل السنة
املسرتد من خسائر التدين
(217731366
على األرصدة املسددة
الرصيد كما يف هناية السنة

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

اجملموع

16312461826

-

)
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-

)

416651463

)

-10

موجودات اثبتة ملموسة

يتكون هلا البند ا يلي:
:1019

الكلفة التارخيية:

أرض

مباين وعقارات

معدات حتسينات املباين

ل.س.

ل.س.

ل.س.

آالت وأجهزة وأاثث
ل.س.

سيارات

احلاسب اآليل

اجملموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

الرصيد 1 ،كانون الثاين 2119

1817151814

3174514741952

56211331631

26412391119

216511849

12212571819

4171513631163

إضافات
مناقالت
حتويل من مشاريع حتت التنفيل

(7671892
-

91215181189
7671892
-

3115861451
15618871431

6417841451
-

2319111111
-

7415611684
215321611

111971341774
15914211131

استيعادات
الرصيد 31 ،كانون األول 2119
اإلستهالكات املرتاكمة:

1719371912

)

4164817511133

) (211561751

(3211828

32618661719

75111851683

)

2615511849

(1511111

)

19912121113

(216281578

)

5196914951289

الرصيد 1 ،كانون الثاين 2119
إضافات ،أعباء السنة
استبعادات

-

(4415141847
(2213661152
-

) (19111411547
) (7115861788
2261258

) (213961492( ) 11317261871
) (412361176( ) 3512961737
115371689

) (9615121659
) (1714791821
1511111

)
)

() 43812811416
() 14919651673
119131947

الرصيد 31 ،كانون األول 2119

-

(6618711999

) (26115111177

) (616321668( ) 13714851919

) (11318421479

)

() 58613331142

مشاريع قيد التنفيذ:

الرصيد 1 ،كانون الثاين 2119
إضافات
مناقالت
حتويل إىل أصول اثبتة ملموسة

-

211381975
-

39617771944
2113416471517
() 15618871431

1641411
11113821851
-

-

313621611
4113831511
(215321611

الرصيد 31 ،كانون األول 2119

-

211381975

2137415381121

11115471251

-

4212131511

صايف القيمة الدفرتية:

الرصيد 31 ،كانون األول 2119

1719371912

4158319191119

2186312221627
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29919281141

1919191181

12715731124

)

41213431919
2128614131857
() 15914211131
2152913371746
7191214991893

:1012

أرض

مباين وعقارات

معدات حتسينات املباين

الكلفة التارخيية:

ل.س.

ل.س.

ل.س.

الرصيد 1 ،كانون الثاين 2118

1817151814

إضافات
استبعادات

-

حتويل من مشاريع حتت التنفيل
إىل أصول اثبتة ملموسة

-

الرصيد 31 ،كانون األول 2118
اإلستهالكات املرتاكمة:

1817151814

آالت وأجهزة وأاثث
ل.س.

1198115231717

21717381166

19812111831

1176419511245
-

8116431654
-

5912521246
(6151167

3174514741952

27216511811

714111111

56211331631

26412391119

سيارات

احلاسب اآليل

اجملموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

216511849
)

216511849

11313691185

2151111891441

1819111134
(211411

1192417571279
)
(6361467

)

28111521811

-

4171513631163

12212571819

الرصيد 1 ،كانون الثاين 2118
إضافات ،أعباء السنة
استبعادات

-

(3519311711
(815741147
-

) (16116391325
) (2915111222
-

) (7711611975
) (2711781695
6131799

) (211211122
) (2751371
-

) (8719141551
) (816191519
211411

)
)

() 36417671672
() 7411481943
6351199

الرصيد 31 ،كانون األول 2118

-

(4415141847

) (19111411547

) (213961492( ) 11317261871

) (9615121659

)

() 43812811416

مشاريع قيد التنفيذ:

الرصيد 1 ،كانون الثاين 2118
إضافات

-

حتويل إىل أصول اثبتة ملموسة

-

الرصيد 31 ،كانون األول 2118

-

صايف القيمة الدفرتية:

الرصيد 31 ،كانون األول 2118

1817151814

111381975
111111111
211381975
3171311191181

31613491479
36311811275

715651411
-

(27216511811

) (714111111

39617771944
76716711127

1641411
16116761538

)

2551357

8311111
215321611
313621611
2911171761

31517831854
36616121875
() 28111521811
41213431919
4167914251566

نتيجة للظروف االستثنائية اليت تشيدها بعض املناطق يف اجلميورية العربية السورية ،مت إيقاف العمل ملقتاً يف بعض الفروع وذلك بعد احلصول على موافقة مصرف سورية املركزي وذلك حلني زوال الظروف االستثنائية
ليعود بعدها إىل اخلدمة خالل العا  2115مت نقل مو ودات هله الفروع إىل مستودعات املصرف والفروع األخرى العاملة حيث مت استبعاد اجلزء غري الصاحل وبيع اجلزء اآلخر من هله املو ودات اليت تعرضت
للتخريت والتلف.
 مت افتتا فرع الغساين خالل عا 2119
بلغت قيمة املو ودات الثابتة اليت استيلكت ومازالت يف اخلدمة  31619931118لرية سورية كما يف  31كانون األول ( 2119مقابل 27513141332لرية سورية كما يف  31كانون األول )2118
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-11

موجودات غري ملموسة

يتكون هلا البند ا يلي:
:1019

الكلفة التارخيية

برامج معلوماتية

فروغ

اجملموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2119
اإلضافات
حتويل من مشاريع قيد التنفيل

3919781538
311741111
1117931941

21916471463
-

24916261111
311741111
1117931941

الرصيد كما يف  31كانون األول 2119

5419461478

21916471463

26415931941

اإلطفاءات املرتاكمة

الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2119
إضافات ،أعباء السنة

(3618981288
(415121733

)
)

-

(3618981288
(415121733

)
)

الرصيد كما يف  31كانون األول 2119

(4114111121

)

-

(4114111121

)

مشاريع قيد التنفيذ

الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2119
إضافات
حتويالت إىل مو ودات غري ملموسة

1616191941
1719221718
(1117931941

الرصيد كما يف  31كانون األول 2119

2217481719

)

-

1616191941
1719221718
(1117931941

-

2217481719

صايف القيمة الدفرتية

الرصيد كما يف  31كانون األول 2119

21916471463

3612941176
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24519411639

)

:1012

الكلفة التارخيية

برامج معلوماتية

فروغ

اجملموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2118
إضافات

3919781538
-

21916471463
-

24916261111
-

الرصيد كما يف  31كانون األول 2118

3919781538

21916471463

24916261111

اإلطفاءات املرتاكمة

الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2118
إضافات ،أعباء السنة

(3417671399
(211311889

)
)

-

(3417671399
(211311889

)
)

الرصيد كما يف  31كانون األول 2118

(3618981288

)

-

(3618981288

)

مشاريع قيد التنفيذ

الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2118
إضافات

511621518
1114571433

-

511621518
1114571433

الرصيد كما يف  31كانون األول 2118

1616191941

-

1616191941

صايف القيمة الدفرتية

الرصيد كما يف  31كانون األول 2118
-11

21916471463

1917111191

22913471654

حقوق استاخدام األصول املستأجرة

يتكون هلا البند ايلي:
كما يف  31كانون األول

كما يف  31كانون األول

( 1012مع ّدلة)

1019
ل.س.

1114115511111
حقوق استخدا أصول مستأ رة
جممع استيالك حقوق استخدا مو ودات مستأ رة (15711511718
التزامات عقود التأ ري

88414991292
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ل.س.

)

-

كما يف  1كانون الثاين
( 1012مع ّدلة)
ل.س.

-

تتوزع حقوق استخدا أصول مستأ رة والتزامات عقود التأ ري كما يلي:
حقوق استاخدام

التزامات

األصول املستأجرة

عقود التأجري

ل.س.

الرصيد كما يف بداية السنة
أثر التطبيق األويل للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()16
مصروف االستيالك

94118821411
(5713831118

الرصيد كما يف هناية السنة

88414991292

-13

ل.س.

)

-

موجودات ضريبية مؤجلة

يتكون هلا البند ايلي:
كما يف  31كانون األول

كما يف  31كانون األول
1019
مو ودات ضريبية مل لة انجتة عن:

( 1012مع ّدلة)

ل.س.

13119971819
(13119971819

ل.س.

( 1012مع ّدلة)
ل.س.

الرصيد كما يف بداية السنة
مصروف ضريبة الدخل
إطفاء ضريبة على التغري يف القيمة
العادلة للمو ودات املالية من خالل
الدخل الشامل

-

3516921698

212651297

الرصيد كما يف هناية السنة

-

13119971819

9613151121

)

9613151121
-

كما يف  1كانون الثاين

35614231977
(26213841153

)

مت إتباع أسلوب التقاص يف احتساب املو ودات واملطلوابت الضريبية فيما خيص املو ودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
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مت احتساب املو ودات الضريبية املل لة الناجتة عن ربح السنة كما يلي:
للسنة املنتهية يف  31كانون األول
1019
ل.س.

1012
ل.س.

صايف الربح ( /اخلسارة) قبل الضريبة
استيالك املباين
استيالك حتسينات على املباين اململوكة
اسرتداد خمصص اخلسائر االئتمانية (الديون املنتجة)
اسرتداد ملوانت خضعت مسبقاً للضريبة
ديون معدومة
ضريبة عقود غري مقيمني
ملونة تقلت أسعار القطع
خمصص ملوا ية أعباء حمتملة
فوائد حمققة من خارج األراضي السورية
الضريبة على فوائد حمققة من خارج األراضي السورية
خمصص تدين قيمة الديون املنتجة
غرامة

55617571675
2213661152
4412391517
(4198819141998
717371126
114141458
(316141919
4612291141
(1119517191185
11716131817
4189413591814
113611111

26214561947
815741147
1319211527
) (36419281567
(1122717151567
211831666
) 218531361
)
23913671119
-

(اخلسارة)  /الربح الضرييب
مصروف ضريبة الدخل عن أراب السنة ()%25
ضريبة إعادة إعمار (*)%11

(51611511413
-

) (1116313881478
-

-

إمجايل الضريبة

)
)

)

-

مت تغيري املعاجلة الضريبية ملصروف خمصص اخلسائر االئتمانية اإلفرادي مقابل تسييالت غري منتجة حيث مت اعتباره نفقة مقبولة ضريبياً يف العا 2111
استناداً للبيان الضرييب للمصارف الصادر عن وزارة املالية للعا  2111واخلاص ابلعا 2111
* مت تعديل نسبة املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار لتصبح  %11بناءً على القانون رقم  46لعا 2117
خالل العا  2118صدر التكليف الضرييب النيائي عن عا  2112حيث ُكلف املصرف بدفع مبلغ  3416511561لرية سورية ومت دفعيا من قبل
املصرف
مت احتساب ضريبة الدخل عن عا  2118ابالنسجا مع القوانني والتشريعات الضريبية املطبقة يف عا  ،2118مل يصدر من الدوائر املالية أي تعليمات
تتعلق ابألثر الضرييب لتطبيق املعيار رقم  9وعليه فقد مت عرض أرقا املقارنة جا ينسجم مع البيان الضرييب املقد عا 2118
مت احتساب ضريبة الدخل املل ل كمايلي:
كما يف  31كانون األول
1019
ل.س.

مصروف ضريبة دخل
إطفاء مو ودات ضريبية مل لة عن أعوا سابقة
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1012
ل.س.

13119971819

-

13119971819

-

قررت إدارة املصرف عد احتساب ضريبة دخل مل ل واالستمرار إبطفاء املو ودات الضريبية املل لة بقيمة  13119971819لرية سورية كما يف  31كانون األول  ،2119واليت مل يتم االستفادة منيا
على مدى اخلمس سنوات السابقة ،ومل يتم إطفاء أي مو ودات ضريبية مل لة خالل عا 2118
ملخص حركة املطلوابت الضريبية املل لة الناجتة عن التغيري يف القيمة العادلة للمو ودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وحركة املو ودات الضريبية املل لة خالل السنة:

بداية الفرتة

مو ودات ضريبية مل لة
مطلوابت ضريبية مل لة

ل.س

13119971819
13119971819

كما يف  31كانون األول 1019
املكون
إطفاء
خالل الفرتة
ل.س.
ل.س.
(13119971819
-

(13119971819
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هناية الفرتة
ل.س.

)

-

)

-

كما يف

كما يف

 31كانون األول

 1كانون الثاين

ل.س.

ل.س.

( 1012مع ّدلة)

( 1012مع ّدلة)

13119971819
-

13119971819
(3516921698

13119971819

9613151121

)

-14

موجودات أخرى

يتكون هلا البند ا يلي:
كما يف  31كانون األول
1019

فوائد وإيرادات حمققة غري مستحقة القبض
مصارف
تسييالت ائتمانية مباشرة
مو ودات مالية ابلقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر
مو ودات مالية ابلكلفة املطفأة
مصاريف مدفوعة مقدماً
خمزون طباعة وقرطاسية
سلف لقاء تعيدات أعمال
طوابع
مو ودات أخرى
ضريبة قابلة االسرتداد*
تقاص بطاقات الصراف اآليل
أتمينات مدفوعة وزارة الشلون اإل تماعية والعمل
سلفة عن شراء أسيم ملسسة ضمان القروض**
مو ودات اثبتة آلت ملكيتيا
للمصرف وفاءً لديون مستحقة***

كما يف  31كانون األول
( 1012مع ّدلة)

كما يف  1كانون الثاين
( 1012مع ّدلة)
ل.س.

ل.س.

ل.س.

6811291126
1111181711

1411261214
614961368

315891919
615121656

13318771584
21311251321
3415411929
7919951153
48915911691
2551111
16118141572
25314861662
1115981826
211511111
11413671121

16418521995
18514751577
99717311387
7815161936
35811861328
1471111
14711231617
25314861662
419881161
211511111
11413671121

2811111513
3515911661
7317151739
1114211311657
4417191661
2213931511
1271111
15418161329
25314861662
811141917
315111111
-

5718491378

5718491378

5718491378

1141716641651

2118919221155

1166117431844

* متثل الضريبة قابلة لالسرتداد قيمة ضريبة أعمال عا  2116مت دفعيا من قبل املصرف ومن املتوقع اسرتدادها ،حيث مل يتم حسميا من خسائر
السنوات السابقة وذلك استناداً إىل املادة  12من قانون ضريبة الدخل رقم  4لعا 2113
** ميثل سلفة عن شراء األسيم الدفعة األوىل من حصة املصرف من أسيم شركة ضمان القروض والبالغ قيمتيا  26119171811لرية سورية
*** متثل املو ودات اليت آلت ملكيتيا للمصرف إليفاء ديون مستحقة مو ودات انتقلت ملكيتيا للمصرف بتاري  16كانون األول  ،2116ومت ختفيض
دين العميل املستحق بنفس القيمة حيث يتو ت تصفية العقارين خالل عامني من اري التملك ،وفق أحكا املادة /2/111ب من القانون رقم
 23لعا  ،2112ح اري إصدار البياانت املالية مل يتم تصفية العقارين
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تتمثل حركة املو ودات اليت آلت ملكيتيا للمصرف كما يلي:
الرصيد يف بداية السنة

1019
ل.س.

5718491378

1012
ل.س.

الرصيد يف هناية السنة

5718491378

5718491378

-11

5718491378

وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

بنراءً على أحكرا املررادة ( ) 12للفقرة (ب) من التعليمرات التنفيررليرة للقرانون رقم ( )28لعررا  2111يتو رت على مصر ر ر ر ر ر ررارف القطراع اخلراص أن حتتجز
 %11من رأمساهلا لدى مصرف سورية املركزي كحساب جممد بدون فوائد ميكن اسرتداده عند تصفية املصرف
بلغ رصيد الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي كالتايل:
كما يف  31كانون األول

لرية سورية
دوالر أمريكي
خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

1019
ل.س.

كما يف  31كانون األول
( 1012مع ّدلة)
ل.س.

18918411751
2191111171153
3118919481913
-

18918411751
2191111171153
3118919481913
(6521524

3118919481913

3118912961379

كما يف  1كانون الثاين
( 1012مع ّدلة)
ل.س.

18918411751
2191111171153
3118919481913
) (6521524
3118912961379

 -11ودائع مصارف
يتكون هلا البند ا يلي:
مصارف حملية

حساابت ارية وحتت الطلت
ودائع أل ل (استحقاقيا األصلي أقل من  3أشير)

ل.س.

مصارف خارجية
ل.س.

17112215781511
12152114121694

-

29154319911214

-

مصارف حملية

حساابت ارية وحتت الطلت
ودائع أل ل (استحقاقيا األصلي أقل من  3أشير)

كما يف  31كانون األول 1019

ل.س.

ل.س.

17112215781511
12152114121694
29154319911214

كما يف  31كانون األول ( 1012مع ّدلة)
مصارف خارجية
ل.س.

14158911421472
11145116221356

-

26113917641828

-
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اجملموع

اجملموع
ل.س.

14158911421472
11145116221356
26113917641828

)

حساابت ارية وحتت الطلت
ودائع أل ل (استحقاقيا األصلي أقل من  3أشير)

-12

مصارف حملية
ل.س.

كما يف  1كانون الثاين ( 1012مع ّدلة)
مصارف خارجية
ل.س.

11193912471891
18193219991475

-

29187212471365

-

اجملموع
ل.س.

11193912471891
18193219991475
29187212471365

ودائع الزابئن

يتكون هلا البند ايلي:
كما يف  31كانون األول

حساابت ارية وحتت الطلت
ودائع أل ل وخاضعة إلشعار
حساابت جممدة أخرى *
ودائع التوفري

كما يف  31كانون األول

كما يف  1كانون الثاين

21166518921648
53151319871788
42619211178
3126511591782

11157717321373
52129218951694
31814411231
1183216131171

9117813491112
39182416251656
25113551691
63714761142

77186119611396

65112116711367

49179118161511

1019
ل.س.

( 1012مع ّدلة)
ل.س.

( 1012مع ّدلة)
ل.س.

بلغت الودائع اليت ال حتمل فوائد  15181411571154لرية سورية أي ما نسبته  %21131من إمجايل الودائع كما يف  31كانون األول ( 2119مقابل
 11181516931853لرية سورية أي ما نسبته  %16163من إمجايل الودائع كما يف  31كانون األول )2118
 ميثل هلا البند مبلغ الودائع اجملمدة لقاء رأس مال قطاع مايل غري مصريف لشركات قيد التأسيس وقيمة حقوق األفضلية الناشئة عن زايدة رأس مال
املصرف بقيمة  16319611762لرية سورية كما يف  31كانون األول ( 2119مقابل  16618561791لرية سورية كما يف  31كانون األول ،)2118
وبدأ املصرف بتوزيعيا على املسامهني اللين مل ميارسوا حق األفضلية يف االكتتاب بتاري  11آذار 2118
بلغت ودائع مقيدة السحت مبلغ  1169312111968لرية سورية كما يف  31كانون األول ( 2119مقابل  37211121741لرية سورية كما يف
 31كانون األول )2118
بلغت الودائع اجلامدة حست القرارا رقم  /1418ن/ب 4اري  24متوز  2116مبلغ  21162619431171لرية سورية كما يف  31كانون األول
( 2119مقابل  9115214161611لرية سورية كما يف 31كانون األول )2118
-12

أتمينات نقدية

يتكون هلا البند ا يلي:
كما يف  31كانون األول

أتمينات مقابل تسييالت مباشرة
أتمينات مقابل تسييالت غري مباشرة
أتمينات نقدية أخرى

1019
ل.س.

كما يف  31كانون األول
( 1012مع ّدلة)
ل.س.

1186916811516
88917371857
-

3152316811244
97511211578
216761133

2175914191363

4151114761855
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كما يف  1كانون الثاين
( 1012مع ّدلة)
ل.س.

1115113131174
1116618491599
8314761211
2141116381974

-19

خمصصات متنوعة

احلركة على املخصصات املتنوعة هي كما يلي:
 31كانون األول 1019

خمصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية غري املباشرة:

خمصص مقابل تسييالت ائتمانية غري مباشرة
خمصص ملوا ية أعباء حمتملة*
ملونة نقلبات أسعار الصرف**

رصيد بداية

املكون خالل

املستاخدم خالل

ما مت رده خالل

أتثري فروقات

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

السنة

السنة

السنة

2819121121
2819121121

491148
491148

413561341

7111111111
411911961

(2317711961
-

3312581461

7412411118

(2317711961

السنة

-

رصيد هناية

أسعار الصرف

(411231873
(411231873

) (2591146
) (2591146

)

(718151869

)

-

)

(1119291742

) (2591146

السنة

ل.س.

2415681149
2415681149

)
)

4612291141
7411432
7115381621

)

 31كانون األول ( 1012مع ّدلة)

خمصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية غري املباشرة:

خمصص مقابل تسييالت ائتمانية غري مباشرة

912171246
912171246

2111311719
2111311719

-

(3831989
(3831989

ملونة نقلبات أسعار الصرف

115121981

218531361

-

-

1117111227

2219841169

-

(3831989

)
)

) (511846
) (511846
) (511846

2819121121
2819121121
413561341

)

3312581461

 مت تكوين خمصص ملوا ية أية أعباء حمتملة متعلقة بسنوات سابقة من احملتمل أن تظير أو يتو ت سدادها خالل سنوات الحقة
 يتم احتساب ملونة مركز القطع التشغيلي بناءً على املادة السابعة من قرار جملس النقد والتسليف رقم  /362ن /ب 1اري  4شباط  2118واملع ّدل ابلقرار  /1416ن/ب 4الصادر بتاري  24متوز
 ،2116حيث يتو ت على املصارف العاملة يف سورية أن حتجز ملونة لتقلبات أسعار الصرف على أساس  %5من وسطي مراكز القطع التشغيلي خالل الشير
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فيما يلي احلركة على التسييالت االئتمانية غري املباشرة خالل السنة:
للسنة املنتهية يف 31كانون األول 1019

املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

اجملموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

412531624
9116319611566
516311571
) 6513361311
(6513361311
(218261111
-

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل
ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة
زايدة ( /نقص) انتج عن
(815581811
16212271113
التغري يف أرصدة الزابئن
التسييالت اجلديدة خالل السنة 3173618161811
التسييالت املسددة خالل السنة (114271624( ) 73511191182
)
تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف (8114891491
الرصيد كما يف هناية السنة

12118616811166

5617771511

2511561321
(516311571
) 218261111

9119313711511
)
-

) (119851111
)
-

) 15116831313
3173618161811
(73615461816
(8114891491

2113651751

للسنة املنتهية يف 31كانون األول ( 1012مع ّدلة)

املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

ل.س.

ل.س.

ل.س.

9116319611566

12126318241316

اجملموع
ل.س.

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل
ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة
زايدة  /نقص انتج عن
111141615
95816921693
التغري يف أرصدة الزابئن
التسييالت اجلديدة خالل السنة 1186119711671
التسييالت املستحقة خالل السنة () 14817711461
تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف () 18919971663

(112241431
-

) 95814721878
1186119711671
(14817711461
(18919971663

412531624

2511561321

9119313711511

الرصيد كما يف هناية الفرتة

6169115751334
)
(312491119
)
(612611111

312491119
-
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2111191751
612611111

)
)

6171116951184
-

)
)

فيما يلي احلركة على خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة خالل السنة:
للسنة املنتهية يف 31كانون األول 1019
املرحلة الثانية

املرحلة األوىل
ل.س.

ل.س.

2416631592
111261314
(581961
-

الرصيد كما يف بداية السنة
ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل
ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة
الديون املعدومة
زايدة ( /نقص) انتج عن
(718971181
التغري يف خماطر االئتمان
التسييالت اجلديدة خالل السنة 491148
التسييالت املسددة خالل السنة (116421419
تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف (2591146
الرصيد كما يف هناية الفرتة

املرحلة الثالثة

)

581961

ل.س.

412381528
(111261314
-

-

) (581165
)
)

1519811349

-

(214811454
491148
(116421419
(2591146

815861115

املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

ل.س.

ل.س.

ل.س.

الرصيد كما يف بداية السنة
أثر تطبيق املعيار الدويل للتقارير
املالية رقم 9
الرصيد املعدل بعد تطبيق املعيار
ما مت حتويله إىل املرحلة األوىل
ما مت حتويله إىل املرحلة الثانية
ما مت حتويله إىل املرحلة الثالثة
زايدة انجتة عن التغري يف خماطر االئتمان
التسييالت اجلديدة خالل السنة
املسرتد من خسارة التدين على
التسييالت املسددة
تعديالت نتيجة تغري أسعار الصرف

611111732
611111732
(779
(131411
1511711242
411311853

) 779
)
-

(3831211
(511846

) (779
)

الرصيد كما يف هناية السنة

2416631592

-

-
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)

)
)
)

2415681149

للسنة املنتهية يف 31كانون األول ( 1012مع ّدلة)

-

ل.س.

2819121121
)
-

) 514731791
-

795

-

اجملموع

اجملموع
ل.س.

216441191

216441191

5511424
311951514
131411
111291614
-

615631156
912171246
1611991856
411311853

412381528

(3831989
(511846
2819121121

)
)

-10

مطلوابت أخرى

يتكون هلا البند ا يلي:
كما يف  31كانون األول
1019

فوائد مستحقة غري مدفوعة:
إيرادات مقبوضة مقدماً
دائنون خمتلفون
رواتت مستحقة وغري مدفوعة
اشرتاكات ملسسة التأمينات اال تماعية املستحقة
ضرائت مقتطعة على رواتت وأ ور املوظفني
ضرائت مقتطعة على الفوائد
املدفوعة على حساابت الزابئن
مستحقات ملوردي أصول اثبتة
شيكات برسم الدفع
حواالت وشيكات برسم الدفع
شيكات مصدقة
تقاص بطاقات صراف آيل
موردون آخرون
حساابت دائنة أخرى
ضرائت مقتطعة على الفوائد املدفوعة يف اخلارج

-11

ل.س.

كما يف  1كانون الثاين

كما يف  31كانون األول
( 1012مع ّدلة)
ل.س.

( 1012مع ّدلة)
ل.س.

63712411461
1819551275
2216521281
15111111111
719211733
24112971318

78314651541
2316881241
5213131356
37511111111
615111814
14617861458

54115661667
3119441995
2218181474
44219631152
513741636
13112841171

4715211245
34411111111
11115851941
15112651411
7112151615
715131479
7113271411
11716131817

3712911551
16116851196
11819731782
5114131111
5113461171
511521479
7912391131
-

1419771764
6519171331
11917111671
2617881988
1111171479
5611261592
1512541841
-

1197711111953

1188118451519

1148317161757

رأس املال

يتكون رأس املال ايلي:
عدد األسهم
1019

رأس املال املصر به واملسدد ابلكامل

كما يف  31كانون األول

القيمة املعادلة التارخيية لتاريخ االكتتاب

1012

1019

1012

5215111111

5215111111

5125111111111

5125111111111

5215111111

5215111111

5125111111111

5125111111111
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يتكون رأس املال الصادر واملكتتت به واملسدد ابلكامل ا يلي:
كما يف  31كانون األول 1019
عدد األسهم

رأس املال املكتتت كما يف  31كانون األول 2111
1117611161
ابللرية السورية
ابلدوالر األمريكي
رأس املال املكتتت به عند الزايدة
ابللرية السورية:
عا 2112

دوالر أمريكي

القيمة املعادلة التارخيية

فروقات تقييم

لتاريخ االكتتاب

مركز قطع بنيوي

1117611161111

617391941

1411111111

67319941111

5145511111111

1715111111

1411111111

1175111111111

5145511111111

218971665

28917661511

 31أيلول 2113
 31كانون األول 2113

7821119
451111

7812111911
415111111

 14كانون الثاين 2114
 14آب 2114
 31كانون األول 2116

711178
211711751
519411111

711171811
21711751111
59411111111

1681377
2219251111
-

4415541852
3391583

1618371711
2129215111111
-

17113314151139
)
(2716521244

5215111111

5818941435

5125111111111

22156118621795

 14كانون الثاين 2117
ابلدوالر األمريكي
تكوين قطع بينيوي
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يتكون رأس املال الصادر واملكتتت به واملسدد ابلكامل ا يلي:
كما يف  31كانون األول 1012
عدد األسهم

رأس املال املكتتت كما يف  31كانون األول 2111
1117611161
ابللرية السورية
ابلدوالر األمريكي
رأس املال املكتتت به عند الزايدة
ابللرية السورية:
عا 2112

دوالر أمريكي

القيمة املعادلة التارخيية

فروقات تقييم

لتاريخ االكتتاب

مركز قطع بنيوي

1117611161111

617391941

1411111111

67319941111

5145511111111

1715111111

1411111111

1175111111111

5145511111111

218971665

28917661511

 31أيلول 2113
 31كانون األول 2113

7821119
451111

7812111911
415111111

 14كانون الثاين 2114
 14آب 2114
 31كانون األول 2116

711178
211711751
519411111

711171811
21711751111
59411111111

1681377
2219251111
-

4415541852
3391583

1618371711
2129215111111
-

17113314151139
)
(2716521244

5215111111

5818941435

5125111111111

22156118621795

 14كانون الثاين 2117
ابلدوالر األمريكي
تكوين قطع بينيوي

* عند إمتا االكتتاب برأس مال املصرف خالل الربع األول من العا  ،2117مت االكتتاب أبسيم عددها ( )211111111ابلعملة األ نبية بقيمة
إمجالية  7451435دوالر أمريكي (منيا  4151852دوالر أمريكي كقيمة إمسية و 3391583دوالر أمريكي كمبلغ فائض عن القيمة اإلمسية)،
ارأتى املصرف تدعيم مركز القطع البنيوي بكامل املسامهات املسددة أعاله ،كونه ضمن حدود النست الرقابية املسموحة جو ت قرار جملس النقد
و التسليف رقم  / 362ن  /ب 1اري 4شباط  ،2118وتقد املصرف بطلت إىل مصرف سورية املركزي للموافقة على ذلك
وافق جملس النقد و التسليف ابلقرار رقم ( /41ن) اري  25آذار  2118على اعتبار كافة املسامهات املسددة ابلعملة األ نبية لعا 2111
والبالغة  4411491111دوالر أمريكي ،واملسامهات املسددة ابلعملة األ نبية الناجتة عن استكمال زايدة رأس املال لعا  2117والبالغة 7451435
دوالر أمريكي ضمن مركز القطع احملمول لدى املصرف
مجيع أسيم املصرف اإلمسية تقسم إىل:
الفئة أ :هي األسرريم اليت ال جيوز متلكيا إال ألشررخاص سرروريني طبيعيني أو اعتباريني وتسرردد قيمتيا ابللريات السررورية ،ابسررتثناء السرروريني املقيمني يف
اخلارج اللين يتو ت علييم تسررديد قيمة اكتتاابهتم ابألسرريم ابلقطع األ نيب حبسررت نشرررة أسررعار الصرررف احلرة وسرطي أسررعار الصرررف احلرة الصررادرة
عن مصرف سورية املركزي يف اليو السابق لبدء االكتتاب

الفئة ب :هي األسيم اليت جيوز متلكيا من قبل أشخاص طبيعيني أو اعتباريني غري سوريني عرب أو أ انت بقرار من جملس الوزراء ووفق احلد األعلى
للنسررت كما هي واردة ابلقانون رقم  3لعا  2111وتعديالته وتسرردد قيمتيا ابلقطع األ نيب حبسررت نشرررة أسررعار الصرررف املعتمدة يف اليو السررابق
لبدء االكتتاب
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بتاري  4كانون الثاين  2111صر رردر القانون رقم  3املتضر ررمن تعديل بعض أحكا مواد القانون رقم  28لعا  2111واملرسر ررو رقم  35لعا 2115
اللي تضررمن زايدة احلد األدل لرأمسال املصررارف العاملة يف اجلميورية العربية السررورية ليصرربح فيما خيص املصررارف التقليدية  11مليار لرية سررورية وقد
منحت املصارف املرخصة ميلة ثالث سنوات لتوفيق أوضاعيا بزايدة رأمساهلا إىل احلد األدل املطلوب ،وقد مت متديد امليلة لتصبح أربع سنوات جو ت
القانون رقم  17لعا 2111
يف عا  2113صدر املرسو التشريعي رقم  /63/واللي تضمن زايدة امليلة املمنوحة للمصارف التقليدية يف اجلميورية العربية السورية لزايدة احلد األدل
لرأمساهلا ح هناية العا  2114ومت جو ت قرار رائسة جملس الوزراء رقم ( /13و) الصادر بتاري  22نيسان  2115متديد هله امليلة ح هناية
العا 2115
ميتلك فرنسبنك

ل ما نسبته  %55166من رأس مال املصرف من خالل متلكه ألسيم من الفئة ب

وافق جملس املفوض ررني جو ت القرار رقم  /69املنعقد بتاري  13حزيران  2111على قيا مص رررف فرنس رربنك س ررورية إبص رردار وطر 711111111
سيم بقيمة امسية تبلغ  511لرية سورية للسيم الواحد وبقيمة إمجالية تبلغ  3151111111111لرية سورية وذلك بغرض زايدة رأمسال املصرف
كما حددت هيئة األوراق واألسرواق املالية السرورية جو ت القرار رقم (/822ص – إ ) اري  14حزيران  2111الفرتات الزمنية إل راءات إصدار
وطر أسيم الزايدة كما يلي:
 اري اكتساب حق األفضلية أبسيم الزايدة :هناية يو االثنني الواقع يف  27حزيران 2111
 فرتة تداول حقوق األفضلية يف السوق واليت تبدأ يف  29حزيران  2111وح هناية  17متوز 2111
 فرتة اإلكتتاب ابألسيم واليت تبدأ يف  24متوز  2111وح هناية  14آب 2111
 فرتة بيع األسيم غري املكتتت هبا خالل ثالثة أشير من اري إدراج أسيم من الزايدة

ولكون نس ر ر رربة التغطية احملققة ح هناية فرتة االكتتاب مل تتجاوز  %71فقد وافقت هيئة األوراق واألسر ر ر رواق املالية جو ت القرار رقم (/1131ص –
إ ) اري  14آب  2111على متديد فرتة اإلكتتاب أبسيم زايدة رأس مال مصرف سفرنسبنك سوريةس ح اري  11أيلول 2111
ويف اري  12أيلول  2111وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية جو ت القرار رقم (/1216ص – إ ) على متديد فرتة اإلكتتاب ملرة اثنية نظراً لكون
نسبة التغطية احملققة ح ارخيه مل تتجاوز الر %71ح اري  23تشرين األول 2111
وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية جو ت الكتاب رقم /1335ص-إ اري  31تشرين األول  2111على نتائج االكتتاب وبيع األسيم
الفائضة غري املكتتت هبا والبالغ عددها ( 212551467سيماً) عن طريق سوق دمشق لألوراق املالية بعد االنتياء من إ راءات تسجيليا يف اهليئة
وإدرا يا يف السوق وذلك وفقاً ألحكا املادة  /9/من تعليماته التعامل حبقوق األفضلية ابالكتتاب الصادرة جو ت قرار اجمللس رقم  /38لعا 2111
وافقت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية جو ت الكتاب رقم /375ص-إ اري  14تشرين الثاين  2111على اعتبار رأس مال املصرف املصر
به  5125111111111لرية سورية ورأس املال املدفوع (أو املكتتت به)  4112212661511لرية سورية ،وذلك حلني االنتياء من مجيع إ راءات بيع
وتسجيل األسيم غري املكتتت هبا والبالغة قيمتيا االمسية اإلمجالية  1112717331511لرية سورية عن طريق سوق دمشق لألوراق املالية خالل ميلة
ثالثة اشير من اري إدراج أسيم الزايدة وفقاً ألحكا تعليمات التعامل حبقوق األفضلية ابالكتتاب املشار إلييا سابقاً وقد مت متديد الفرتة ح هناية
عا  2113لبيع أسيم زايدة رأس املال غري املكتتت علييا جو ت القرار الصادر عن هيئة األوراق املالية السورية رقم ( / )16اري  28كانون
األول 2112
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يف اري  28كانون األول  2112مت منح املصرف ميلة إضافية قدرها عا كامل تنتيي يف  31كانون األول  2113لبيع أسيم زايدة رأس املال غري
املكتتت هبا جو ت القرار الصادر عن هيئة األوراق واألسواق املالية السورية رقم ( /)16ومن اري  14كانون األول صدر قرار جملس املفوضني رقم
 /3املتضمن املوافقة على منح املصرف ميلة إضافية ح هناية عا  2114لبيع ابقي أسيم زايدة رأس املال ،كما مت منح ميلة أخرى ابلقرار ()33
لعا  2115تنتيي بتاري  31كانون األول  2115بتاري  31كانون األول  2115صدر القرار رقم / 1189ص -إ القاضي جنح ميلة أخرى
لغاية  31كانون األول  ،2116ويف اري  28كانون األول  ،2116مت منح املصرف ميلة إضافية ح هناية عا  2117بناءً على القرار الصادر رقم
/175
أمت فرنسبنك سورية بيع كامل األسيم الفائضة عن عملية زايدة رأس املال بتاري  24كانون الثاين  ،2117ليصبح رأس املال املكتتت به مسا ٍو لرأس
املال املصر به والبالغ  5125111111111لرية سورية
بتاري  4كانون الثاين  2111صدر القانون رقم  3املتضمن تعديل بعض أحكا مواد القانون رقم  28لعا  2111واملرسو رقم  35لعا 2115
اللي يتضمن زايدة احلد األدل لرأس مال البنوك العاملة يف اجلميورية العربية السورية ليصبح  11111111111111لرية سورية وقد منحت البنوك ميلة
ثالث سنوات لتوفيق أوضاعيا بزايدة رأمساهلا إىل احلد األدل املطلوب وقد مت متديد امليلة لتصبح مخس سنوات جو ت املرسو التشريعي
رقم  63لعا  2113ينتظر املصرف صدور تعليمات ديدة من السلطات املصرفية والرقابية املختصة الختاذ اإل راءات املناسبة هبلا اخلصوص يف
حينه
-11

االحتياطي القانوين واخلاص

حددت املادة  197من قانون الشررركات رقم  29اري  24شررباط  2111االحتياطي القانوين جعدل  % 11من صررايف األراب السررنوية ح بلوغه
 % 25من رأس املال حددت املادة  97من قانون النقد األسر ر ر رراس ر ر ر ري رقم ( )23لعا  2112االحتياطي اخلاص جعدل  %11من صر ر ر ررايف األراب
السنوية ح بلوغه  %111من رأس املال
مت تعريف األراب الصافية حست املادة  211من قانون الشركات رقم  29اري  24شباط  2111أبهنا تشكل الفارق بني جمموع اإليرادات احملققة
وجمموع املصروفات واالستيالك قبل تنرزيل خمصص ضريبة الدخل على األراب مت تشكيل احتياطي قانوين وخاص بقيمة  %11من الربح قبل الضريبة
بعد تنزيل أراب تقييم القطع البنيوي لعامي  2119و ،2118وختضع هله االحتياطات ملوافقة اهليئة العامة للمسامهني
ابالس ررتناد إىل ماس رربق لعامي  2119و 2118وابإلش ررارة إىل التعميمني الص ررادرين عن مص رررف س ررورية املركزي رقم  3/111/369بتاري  21كانون
الثاين  2119والتعميم رقم  1/111/952الصادر بتاري  12شباط  ،2119مت احتساب االحتياطي كما يلي:
للسنة املنتهية يف  31كانون األول
1019

1012

55617571675
-

26214561947
-

55617571675

26214561947

االحتياطي القانوين ()%11

5516751768

2612451695

االحتياطي اخلاص ()%11

5516751768

2612451695

ل.س.

الربح قبل الضريبة
يضاف ( /ينزل) خسائر تقييم مركز القطع البنيوي
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ل.س.

إن حركة االحتياطي القانوين كما يلي:
1019
ل.س.

 31كانون األول

1012
ل.س.

رصيد بداية السنة
االحتياطي القانوين املشكل خالل السنة

17812931111
5516751768

15211471316
2612451695

رصيد هناية السنة

23319681769

17812931111

إن حركة االحتياطي اخلاص كمايلي:
1019
ل.س.

 31كانون األول

1012
ل.س.

رصيد بداية السنة
االحتياطي اخلاص املشكل خالل السنة

17812931111
5516751768

15211471316
2612451695

رصيد هناية السنة

23319681769

17812931111

 -13اخلسائر املرتاكمة احملققة واألرابح املدورة غري احملققة
طبقاً لتعليمات مصرررف سررورية املركزي الصررادرة بناءً على قرار جملس النقد والتسررليف رقم ( /362ن/ب  )1يتم فصررل اخلسررائر أو األراب املرتاكمة
لفروقات القطع غري احملققة وغري القابلة للتوزيع الناجتة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي من حسراب األراب املدورة جا إن األراب الصرافية تشرركل
الفارق بني جمموع اإليرادات احملققة وجمموع املصروفات واالستيالك قبل تنرزيل خمصص ضريبة الدخل على األراب
قا البنك خالل عا  2118بتحويل مبلغ  2511931611لرية س ر ر ر ر ررورية متثل أراب مدورة غري حمققة من اخلس ر ر ر ر ررائر املرتاكمة احملققة واليت متثل تعديل
الرصيد االفتتاحي لفرق تقييم مركز القطع البنيوي لعا 2118
بلغت قيمة اخلسرائر املرتاكمة احملققة  7168318431591لرية سرورية كما يف  31كانون األول ( 2119مقابل  7199712511911لرية سورية كما يف
 31كانون األول )2118
بلغت قيمة األراب املدورة غري احملققة  22156118621795لرية س ر ررورية كما يف  31كانون األول ( 2119مقابل  22156118621795لرية س ر ررورية
كما يف  31كانون األول )2118
ال يو د أراب قابلة للتوزيع بتاري  31كانون األول  2119وبتاري  31كانون األول 2118
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-14

الفوائد الدائنة

يتكون هلا البند ا يلي:
للسنة املنتهية يف  31كانون األول

1019
ل.س.

أرصدة وإيداعات لدى مصارف
مو ودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
مو ودات مالية ابلكلفة املطفأة
التسييالت االئتمانية املباشرة:
حساابت ارية مدينة
قروض وسلف

1012
ل.س.

31313431118
96913641789

16912531399
2917541598
72115481774

1128217171817

92115561771

26616911719
3174419531676

6814621371
2186514461116

4111116451395

2193319181476

5129413531212

3185414651247

 -11الفوائد املدينة
يتكون هلا البند ا يلي:
للسنة املنتهية يف  31كانون األول

1019
ل.س.

ودائع مصارف
ودائع زابئن:
حساابت ارية
ودائع توفري
ودائع أل ل وخاضعة إلشعار
أتمينات نقدية
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1012
ل.س.

25917421115

48814751974

5817591361
15518621865
2148711971591
2196115611932
1311351111

1315111826
5914481777
2117519871171
2163714131747
419491198

2197415961932

2164213621945

 -11الرسوم والعموالت الدائنة
يتضمن هلا البند ما يلي:
للسنة املنتهية يف  31كانون األول

1019
ل.س.

عموالت تسييالت مباشرة
عموالت تسييالت غري مباشرة
عموالت خدمات مصرفية
عموالت إيداع حساابت ابلعمالت األ نبية
عموالت على عمليات القطع
عموالت أخرى

-12

1012
ل.س.

4218171337
11813641611
5218161356
2216571198
61613811266
4211941767

2311751743
11119561157
2118441888
1511451862
31218481315
2113981818

87512211535

49511691673

الرسوم والعموالت املدينة

يتضمن هلا البند ما يلي:
للسنة املنتهية يف  31كانون األول
1019
ل.س.

111911719
131847

عموالت مدفوعة (حواالت وشيكات)
عموالت مدفوعة أخرى

112141556
-12

1012
ل.س.

211881151
1111311
212981351

خسائر رأمسالية

ميثل هلا البند خسائر رأمسالية انجتة عن بيع أصول اثبتة مادية كما يف  31كانون األول  2119و2118
-19

نفقات املوظفني

يتضمن هلا البند ما يلي:
للسنة املنتهية يف  31كانون األول

1019
ل.س.

رواتت ومنافع ومكافآت املوظفني
مسامهة املصرف يف التأمينات اال تماعية
نفقات طبية
تدريت املوظفني
مصاريف نقل وانتقال
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1012
ل.س.

1155719961311
6211491188
2312511484
512961514
913871822

1141916811432
5316151865
1918861736
519231371
913681784

1165811811219

1151814661188

 -30مصروف ( /اسرتداد) خسائر ائتمانية متوقعة
يتكون هلا البند ا يلي:
للسنة املنتهية يف  31كانون األول

1019
ل.س.

مصروف خمصص أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
مصروف خمصص أرصدة لدى املصارف
مصروف ( /اسرتداد) خمصص إيداعات لدى املصارف
مصروف ( /اسرتداد) خمصص استثمارات مالية ابلكلفة املطفأة
مصروف ( /اسرتداد) خمصص فوائد مستحقة القبض
مصروف ( /اسرتداد) الوديعة اجملمدة لدى مصرف سورية املركزي
مصروف ( /اسرتداد) خمصص تسييالت ائتمانية مباشرة:
املرحلة األوىل
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة
مصروف ( /اسرتداد) خمصص تسييالت ائتمانية غري مباشرة:
املرحلة األوىل
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة

817221762
22114541365
1111461254
1113312151518
4141859
( 6521524

( 1911751435
114111958
15815811363
(4151485
)

( 1139114921284
2213711773
45815781231

) 13516711722
( 14911131219
( 51411151665

(914911451
( 581165
514731791

) 1817171885
) ( 779
111291614

35916641128
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1012
ل.س.

(36713111131

)

)

)
)

)

)

-31

مصاريف تشغيلية أخرى

يتكون هلا البند ا يلي:
للسنة املنتهية يف  31كانون األول

4215371766
6115141726
1916561871
3516551111
6915711166
9215731148
516171851
3119151134
2811951371
1316631535
3111481291
6113151414
3411841751
1816621467
1113161555
119611712
2718911181
11716131817

3411161591
5111191313
7311711711
3111191153
11419911183
7711631531
411591951
3417471332
716521381
1111971561
2111931198
6914451378
2814651311
1613181199
2618711351
112151147
1711791948
-

69116731743

61512871113

ل.س.

مصاريف إعالانت وتسويق
مصاريف حكومية
ضرائت ورسو
إجيارات
سفر وضيافة
أتعاب مينية
صيانة وإصالحات
مصاريف شحن
مصاريف كيرابء ومياه
مصاريف حمروقات
مصاريف تنقالت
مصاريف هاتف واتصاالت
أتمني
حراسة وتنظيف
قرطاسية ومطبوعات
لواز احلواست
هبات ومساعدات
مصاريف أخرى
ضرائت مقتطعة على الفوائد املدفوعة يف اخلارج

-31

1019

1012
ل.س.

حصة السهم األساسية واملاخفضة

يتكون هلا البند ا يلي:

للسنة املنتهية يف  31كانون األول

صايف ربح السنة
املتوسط املر ح لعدد األسيم

1019

1012

ل.س.

ل.س.

42417591856
5215111111
8119

حصة السيم األساسية واملخفضة
- 73 -

4318241176
5215111111
1183

مت احتساب املتوسط املر ح لعدد األسيم كما يلي:
1019

أسيم املكتتت هبا كما يف  31كانون األول 2119

عدد األسهم

5215111111

املتوسط املر ح لعدد األسيم كما يف  31كانون األول 2119

الفرتة/يوم

365
365

1012

أسيم املكتتت هبا كما يف  31كانون األول 2118

عدد األسهم

5215111111

املتوسط املر ح لعدد األسيم كما يف  31كانون األول 2118
-33

الفرتة/يوم

365
365

متوسط إعداد
أسهم مرجح ابلفرتة

5215111111
5215111111

متوسط إعداد
أسهم مرجح ابلفرتة

5215111111
5215111111

النقد وما يوازي النقد

يتألف هلا البند ا يلي:

للسنة املنتهية يف  31كانون األول
1019
ل.س.

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي تستحق خالل ثالثة أشير
(عدا اإلحتياطي اإللزامي على الودائع)
أرصدة لدى مصارف تستحق خالل ثالثة أشير
ينرزل ودائع مصارف تستحق خالل ثالثة أشير

1012
ل.س.

25191111131291
24144214131798
31146114481731
32151719941951
() 23116812841827 ( ) 23114319911214
33191614171544

مل يتم إدراج مبلغ االحتياطي اإللزامي على الودائع ألنه ال يستخد يف نشاطات املصرف التشغيلية كونه مقيد السحت
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34121212771193

-34

فروقات أسعار الصرف

بناءً على القرار رقم /6254/16ص بتاري  24متوز  2117الصادر عن مصرف سوراي املركزي ،مت فصل فروقات سعر الصرف املتعلقة برتمجة بنود
التدفقات ابلعمالت األ نبية إىل اللرية السورية ،حيث مت عزل آثر فروق سعر الصرف من كافة األنشطة التشغيلية واالستثمارية والتمويلية واإلفصا
عنيا كما يلي:
للسنة املنتهية يف  31كانون األول
1019
ل.س.

( 911661366
(29813481119
(111831181
33112131426
14411171845
311561122
2591146
( 1541151

احتياطي نقدي إلزامي
صايف التسييالت االئتمانية املباشرة
مو ودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
ودائع مصارف
ودائع الزابئن
أتمينات نقدية
خمصصات متنوعة
مطلوابت أخرى

16819841722
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)
)
)

)

1012
ل.س.

( 2512161313
(88911911956
(1319391151
74811921781
45611661557
911621788
( 231879
28511611826

)
)
)

)

-31

عمليات األطراف ذات العالقة

يتكون هلا البند ا يلي:
تعامالت مع أطراف ذات عالقة:
مسامهون ميتلكون أكثر
من  %1من األسهم
ل.س.

اجلهة ذات العالقة
الشركات احلليفة
ل.س.

اجملموع

أعضاء جملس اإلدارة

كما يف  31كانون األول

كما يف  31كانون األول

ل.س.

ل.س.

ل.س.

1019

وكبار املوظفني

( 1012مع ّدلة)

كما يف  1كانون الثاين
( 1012مع ّدلة)
ل.س.

بنود داخل بيان الوضع املايل:

احلساابت املدينة

أرصدة لدى املصارف
ودائع أل ل املصارف
فوائد مستحقة غري مقبوضة

9132618751181
7168217811541
1514111381

414721535
-

-

9133113471616
7168217811541
1514111381

خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

17112511671113
)
(22811811818

414721535
-

-

19131311561769
13137111441192
17112915391538
)
) (2113411244
) (118781521
(22811811818

16179618861185

414721535

-

احلساابت الدائنة
ودائع الزابئن
فوائد مستحقة وغري مدفوعة

16181113581721

13136911651571

19128218151525

-

-

9215241452
2551118

9215241452
2551118

11414341523
2831165

8811641285
1311413

-

-

9217791461

9217791461

11417171588

8812951688

ب -بنود بيان الدخل
مسامهون ميتلكون أكثر
من  %1من األسهم

فوائد دائنة
فوائد مدينة

5172519211717
7163311171691
1211141694

2192111111377
16137911351638
311191754

ل.س.

21114531115
(1931357

)

اجلهة ذات العالقة

أعضاء جملس اإلدارة

الشركات احلليفة

وكبار املوظفني

ل.س.

ل.س.

-

(312541144
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اجملموع

كما يف  31كانون األول
1019
ل.س.

)

21114531115
(314471411

كما يف  31كانون األول
( 1012مع ّدلة)
ل.س.

12814111945
) (219361164

)

قا املصرف بتعامالت مع
أسعار العمالت والفوائد التجارية

مسامهون ميتلكون أكثر

من  %5من األسيم والشركات احلليفة ضمن النشاطات االعتيادية املسموحة للمصرف وابستخدا

بلغ أعلى معدل فائدة على الودائع لدى األطراف ذات العالقة ( %3116دوالر أمريكي) أما أدل معدل فبلغ ( %1دوالر أمريكي)
إن منافع اإلدارة التنفيلية العليا هي كالتايل:
للسنة املنتهية يف  31كانون األول

1019

لرية سورية

7713261711

رواتت ومكافآت

ال يو د قروض نوحة ألعضاء جملس اإلدارة واليتقاضى أعضاء جملس اإلدارة أي تعويضات
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1012

لرية سورية

6411721411

-3 1

القيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية:

أوالا :يبني اجلدول التايل القيمة العادلة للمو ودات واملطلوابت املالية اليت ال تظير ابلقيمة العادلة ابلبياانت املالية:
كما يف  31كانون األول 1019

املو ودات املالية:

كما يف  31كانون األول ( 1012مع ّدلة)

(اخلسائر)  /األرابح

القيمة الدفرتية

القيمة العادلة

غري املعرتف هبا

ل.س.

ل.س.

ل.س.

القيمة الدفرتية (مع ّدلة)
ل.س.

القيمة العادلة (مع ّدلة)
ل.س.

(اخلسائر)  /األرابح
غري املعرتف هبا
ل.س.

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

31117419191641

31117419191641

-

29145218811252

29145218811252

-

أرصدة لدى مصارف

32128814951426

32128814951426

-

31145213881826

31145213881826

-

إيداعات لدى مصارف

2135419311254

2135419311254

-

صايف التسييالت االئتمانية املباشرة

39173818441336

39117517191271

26119516621683

25193211981615

مو ودات مالية ابلكلفة املطفأة

14171112431245

14171112431245

-

16166715151343

16166715151343

-

مو ودات أخرى

1141716641651

1141716641651

-

2118919221155

2118919221155

-

وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

3118919481913

3118919481913

-

3118912961379

3118912961379

-

ودائع مصارف

29154319911214

29154319911214

-

26113917641828

26113917641828

-

ودائع الزابئن

77186119611396

77187711351454

65112116711367

65113114531242

أتمينات نقدية

2175914191363

2175914191363

-

4151114761855

4151114761855

-

مطلوابت أخرى

1197711111953

1197711111953

-

1188118451519

1188118451519

-

اجملموع

(56311251166

-

(1511751158

(57813111124

)

-

-

)

)

(16315641168

(917811875

(17313451943

)

)

)

ابلنس ر رربة للبنود ذات اس ر ررتحقاق أكثر من س ر ررنة ،مت احتس ر رراب القيمة العادلة على أهنا تس ر رراوي ص ر ررايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة على أس ر رراس معدل حس ر ررم بلغ  %711للودائع ابللرية الس ر ررورية
و %13118للتس ر ررييالت االئتمانية ابللرية السر ر ررورية كما يف  31كانون األول ( 2119مقابل  %712للودائع و %13197للتس ر ررييالت االئتمانية ابللرية السر ر ررورية لعا  )2118ومعدل حسر ر ررم بلغ %715
للتسر ر ررييالت االئتمانية ابلدوالر األمريكي كما يف  31كانون األول  %716( 2119كما يف  31كانون األول  )2118إما البنود ذات اسر ر ررتحقاق أقل من سر ر ررنة ،مت اعتبار القيمة العادلة مسر ر رراوية للقيمة
الدفرتية
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-32

إدارة املاخاطر

نسربنك سورية من خالل ارسة نشاطه املصريف ،عدداً من املخاطر اليت يقو بتحديدها وقياسيا ومتابعتيا ضمن إطار إلدارة املخاطر،
يوا ه مصرف فر َ
ينسجم ومتطلبات مصرف سورية املركزي وأفضل املعايري واملمارسات املصرفية يف هلا اخلصوص
تشمل عملية إدارة املخاطر التعرف على املخاطر وقياسيا ومتابعتيا ومراقبتيا بشكل مستمر فيله املخاطر قد يكون هلا أتثرياً سلبياً على أداء املصرف
فعال يضمن كفاية هله األموال ملوا ية
واستمراريته يف حال استمرارها وعد معاجلتيا كما تشمل إدارة املخاطر كيفية إدارة وتوزيع رأس املال بشكل ّ
يتعرض هلا املصرف
املخاطر اليت ّ

إسرتاتيجية إدارة املاخاطر:
تتلخص إسرتاتيجية إدارة املخاطر بتحديد وفيم املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف وقياسيا ومراقبتيا ومتابعتيا والتأكد من بقائيا ضمن املستوايت
احملددة واملقبولة واختاذ اإل راءات الالزمة لتقليص املخاطر للوصول إىل التوازن األمثل بني املخاطر والعائد على رأس املال
وتتضمن اإلسرتاتيجية أيضاً إدارة وتوزيع راس املال بشكل فعال يضمن كفاية هله األموال ملوا ية املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف ،ومواكبة حثيثة
لتطور أعمال املصرف ومنتجاته التجارية واملالية وتركزاهتا ،ابإلضافة إىل حتديد احلدود املسمو التعامل هبا أو ضمنيا ومرا عتيا ومراقبتيا وتعديليا
وتنسجم هله اإلسرتاتيجية مع متطلبات جملس النقد والتسليف ومصرف سورية املركزي وتوصيات جلنة ابزل وأفضل املعايري واملمارسات املصرفية يف
إدارة املخاطر املصرفية.
كما تسعى إدارة املخاطر من خالل السياسات اال ئتمانية االستثمارية لتحقيق التوازن األمثل ما بني العائد على االستثمار لصاحل املصرف وعامل
املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف من خالل هله املمارسات
مسؤوليات جملس اإلدارة واإلدارة العليا إبدارة املاخاطر:


مسؤولية جملس اإلدارة يف إدارة املاخاطر

يعترب جملس اإلدارة املسلول األول أما املسامهني وأصحاب املصاحل عن إدارة خماطر املصرف حيث يقع على عاتقه ما يلي:
 تشكيل وحدة مستقلة إلدارة املخاطر ،ابإلضافة إىل مدير إدارة املخاطر يف املصرف
 فيم وتعزيز ثقافة إدارة املخاطر بكافة أشكاهلا وذلك على كافة املستوايت العاملة يف املصرف
 العمل على تشكيل جلنة إدارة املخاطر يكون معظم أعضائيا من أعضاء جملس اإلدارة غري التنفيليني
 حتديد مستوايت املخاطر اليت ميكن للمصرف حتمليا أو القبول هبا
 املصادقة على دليل إ راءات عمل إدارة املخاطر
 املصادقة دورايً على السياسة العامة إلدارة خماطر املصرف بكافة أنواعيا املعدة من قبل جلنة إدارة املخاطر
 التأكيد على مسلوليات اإلدارة العليا للمصرف:
 أتسيس وإجياد بنية أساسية مالئمة وكافية جا فييا اهليكل التنظيمي،العمليات ،السياسات واإل راءات،الكادر الكفء واألنظمة التكنولو ية
اليت تكفل وابستمرار(حتديد وحصر ،قياس ،متابعة وضبط)املخاطر جا ينسجم وحدود وسياسات املخاطر املصادق علييا
 أتسيس وإجياد بنية حتتية مستقلة إلدارة املخاطر واليت يكون أحد مياميا العمل على تقدمي تقارير مباشرة إىل جملس اإلدارة عن التعرضات
والتجاوزات على احلدود املوضوعة
 استال تقارير دورية تعد من قبل اإلدارة العليا وإدارة املخاطر حول التعرضات للمخاطر وذلك هبدف تقييم األداء فيما يتعلق بصالحيات
املخاطر املوافق علييا
 املتابعة الدورية ملدى فعالية اإلدارة العليا وإدارة املخاطر وذلك ابالعتماد على مرا عة أو تدقيق مستقلة عالوة على ذلك ،على جملس اإلدارة
 العمل على اختاذ ومتابعة كافة اإل راءات التصحيحية املناسبة والكفيلة بتحسني وزايدة فعالية نظا إدارة املخاطر وذلك بناءً على املالحظات
والتوصيات الواردة يف تقارير إدارة املخاطر يف املصرف وتقارير التدقيق الداخلي ،وتقارير مراقيب مفوضية احلكومة بنتيجة ارستيم ملياميم
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مسؤولية جلنة إدارة املاخاطر

مت تشكيل جلنة إلدارة خماطر تضم أعضاء غري تنفيليني من أعضاء جملس اإلدارة من ذوي اخلربة يف إدارة املخاطر املصرفية ،ابإلضافة إىل مدير دائرة
إدارة املخاطر
تعمل اللجنة بشكل متواصل مع دائرة إدارة املخاطر يف املصرف لرسم وحتديد سياسات إدارة املخاطر املرتبطة ابلنشاط القائم للمصرف ،ابإلضافة
إىل تلك املتعلقة أبي نشاط أو منتج مصريف ديد
تتأكد اللجنة من قيا اإلدارة العليا ابملعاجلة الفورية ألي جتاوزات يتم التقرير عنيا من قبل إدارة املخاطر
 مسؤولية اإلدارة العليا يف إدارة املاخاطر:
تعمل اإلدارة يف املصرف على إجياد كافة البىن الالزمة إلدارة ومتابعة كافة املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف بشكل مستمرة ابإلضافة إىل العمل
على وضع سياسات ،إ راءات ،وخمططات تنظيمية تساعد على حتديد املسلوليات والصالحيات بشكل واضح ،جا يضمن فصل امليا
والصالحيات ،وذلك لتجنت أي تعارض يف املصاحل بني خمتلف األقسا من ية ،ويفعل نظا الضبط الداخلي من ية اثنية من خالل حتديد
قنوات التواصل اإلداري ،األمر اللي يساهم بشكل مباشر يف موا ية كافة أنواع املخاطر اليت قد يتعرض هلا املصرف كما تعمل على تنفيل
إسرتاتيجية املخاطر املعتمدة من قبل جملس اإلدارة ،جا يتفق مع سقوف املخاطر احملددة

أنظمة تقارير وقياس املاخاطر

تقو دائرة إدارة املخاطر أبداء مياميا ابستقاللية ،وهي ابعة أبعماهلا للجنة إدارة املخاطر بشكل مباشر كما تقو إبعداد تقاريرها الرقابية إىل جلنة
إدارة املخاطرة املنبثقة عن جملس اإلدارة وإىل اإلدارة التنفيلية
إن أنشطة مصرف سفرنسبنك سوريةس حتتوي عدد من املخاطر وهللا فإن إدارة املخاطر بشكل فعال تعترب األساس يف احملافظة على متانة املصرف
ورحبيته
إن عملية إدارة املخاطر تشمل التعرف ،القياس ،اإلدارة والرقابة املستمرة على املخاطر املالية وغري املالية اليت من املمكن أن تلثر بشكل سليب على أداء
املصرف ومسعته ،إضافة إىل ضمان توزيع فعال لرأس املال لتحقيق املعدل األمثل للعوائد مقابل املخاطر
تندرج خماطر املصرف حتت األنواع الرئيسية التالية:
 خماطر االئتمان خماطر السوق خماطر السيولة املخاطر التشغيلية خماطر االلتزاإن إدارة املخاطر لدى املصرف تسري وفق مبادئ رئيسية وحاكمية خماطر تنسجم مع حجم نشاطاته وتعقيد عملياته وتعليمات السلطات الرقابية وأفضل
املمارسات الدولية هبلا اخلصوص تتمثل تلك املبادئ بشكل أساسي بتو ييات واسرتاتيجيات جملس اإلدارة يف إدارة املخاطر وسياسات املخاطر
املعتمدة من قبله إضافة إىل استقاللية دائرة إدارة املخاطر
ختضع سياسات إدارة املخاطر لدى املصرف للتطوير املستمر لتواكت كافة املستجدات والنمو يف اعمال املصرف والتوسع يف خدماته ،كما أن فلسفة
إدارة املخاطر لدى املصرف مبنية على املعرفة واخلربة وقدرة اإلدارة االشرافية على احلكم على األمور وو ود دليل واضح للصالحيات موضوع من قبل
جملس اإلدارة
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أ -املاخاطر االئتمانية :تنشأ املخاطر االئتمانية عن ختلف أو عجز الطرف اآلخر عن الوفاء ابلتزاماته جتاه املصرف ا يلدي إىل حدوث خسائر،
وعادة يتم متييز ثالث أنواع حتت املخاطر االئتمانية وهي خماطر تعثر الطرف املقابل ،خماطر التسوية ،وخماطر البلد .يتم تقييم خماطر االئتمان للعمالء
دورايً بناءً على معايري مالية وغري مالية وملشرات تصنيف الديون الواردة يف القرار  /4ن اري  14شباط 2119
إن العوامل األساسية إلدارة خماطر االئتمان بشكل فعال هي:
 إجياد بيئة مناسبة إلدارة املخاطر االئتمانية العمل ضمن إطار واضح وسليم للموافقات والصالحيات احملافظة على إدارة إئتمان مالئمة ،وتوفري آليات وأدوات للقياس والرقابة التأكد من و ود ضوابط كافية على إ راءات إدارة املخاطر االئتمانيةولتحقيق ما ذكر يقو املصرف بوضع سياسة ائتمانية واضحة تتضمن سقوف ملبالغ التسييالت االئتمانية املمنوحه (فرد أو ملسسة) وجمموع التسييالت
االئتمانية لكل قطاع وكل منطقة غرافية يعمل املصرف على مراقبة خماطر االئتمان ويعمل ابستمرار على تقييم الوضع االئتماين للعمالء ،إضافة إىل
حصول املصرف على ضماانت مناسبة من العمالء.
حيرص املصرف على ودة عملية التسليف والتعامل مع العمالء املتميزين من خالل العمل على ختفيض احتماالت التعثر هبدف السيطرة على املخاطر
االئتمانية ،وذلك إب راء الدراسات االئتمانية املعمقة وحتديد نقاط القوة والضعف ومدى قدرة العميل على السداد كما يتم اعتماد إ راءات رقابية
ومتابعة مستمرة للتسييالت املمنوحة جا يكفل مصلحة املصرف كما حيرص املصرف على أن تكون نسبة (املخاطر على العائد) هي ضمن النست
املثلى للمصرف هلا وصادقت جلنة إدارة املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة على سياسات وإ راءات إدارة خماطر االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل
توصيات سياسة املنح:
يتم تنفيل عمليات االستعالمات
يلتز املسلولون عن منح االئتمان بتطبيق مبدأ ساعرف عميلكس  .know your customerومن انحية أخرىّ ،
االئتمانية من قبل األطراف املرخص هلا قانوانً وأصوالً القيا بللك ،مع مراعاة كافة القوانني واألنظمة ذات العالقة يف سورية ،مع اتباع أفضل املمارسات
املصرفية يف هلا اجملال
كما يتم متابعة القروض والتسييالت املمنوحة يف قطاع الشركات وقطاع الشركات املتوسطة والصغرية احلجم ،ابإلضافة إىل قروض التجزئة وقروض
السيارات والقروض السكنية
توصيات سياسة التصنيف االئتماين ومتابعة القروض املتعثرة:
يتم التأكد من االلتزا بتطبيق مبادئ التصنيف االئتماين وفق القرار ( /4ن) الصادر عن جملس النقد والتسليف بتاري  14شباط  2119كما يتم
التأكيد على متابعة الديون ضمن املرحلة الثانية والثالثة إىل تسوايت مع العمالء ،مع األخل بعني االعتبار إىل ضرورة قيا املصرف جباشرة اإل راءات
القضائية والتنفيل على كافة الضماانت املتخلة لقاء الديون غري املنتجة املصنفة ضمن املرحلة الثالثة
كما تعمل إدارة املصرف بشكل دائم على القيا بتنفيل التوصيات لضمان حقوق املصرف والتخفيض من املخاطر احملتملة إىل احلد األدل

توصيات حول تركز املاخاطر االئتمانية:

يعمل املصرف على احلد من الرتكيز يف زابئن التسليف من حيث حجم التسييالت جا يتوافق مع أفضل املمارسات الدولية كما يعمل على التنويع يف
احملفظة االئتمانية من حيث النشاط االقتصادي والضماانت املقدمة جا يتوافق مع الظروف الراهنة
هلا وتقو اإلدارة دورايً بتقييم مدى قدرة املصرف على االستمرار يف العمل حيث اعتمدت اإلدارة بتقييميا على جمموعة من امللشرات االقتصادية
واملالية والتشغيلية وابلرغم من حالة عد االستقرار اليت متر هبا اجلميورية العربية السورية ،فإن املصرف ميتلك املوارد الكافية لالستمرار ابلعمل ،ويسعى
لتحسني األداء املصريف ملا فيه من مصلحة للمصرف وللقطاعات االقتصادية يف سورية
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تشمل إ راءات إدارة املخاطر االئتمانية ما يلي:

 .1حتديد الرتكزات االئتمانية والسقوف:

تتضمن السياسة االئتمانية نست حمددة وواضحة للحد االقصى املمكن منحه ألي عميل أو جمموعة مرتابطة من العمالء وذلك حست نست الرتكزات
املقرة من جملس النقد والتسليف ابإلضافة إىل وضع سقوف للقطاعات االقتصادية أو املناطق اجلغرافية ،ونوع التسييل وطبيعة املنتج املصريف ،كما أن
هناك سقوفاً حلجم االئتمان املمكن منحه من قبل كل مستوى إداري

 . .1التصنيف االئتماين للعمالء:

نسربنك سورية ملتز بتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  )IFRS 9( 9جو ت منيجية احتساب للمخصصات تقو على مناذج اخلسائر
إ ّن فر َ
املقدرة للمخاطر االئتمانية الناجتة عن الشركات ،وامللسسات املتوسطة والصغرية احلجم ،والتجزئة ،ابإلضافة على املخاطر السيادية وخماطر املصارف
وخماطر األدوات املالية ،وذلك بدالً عن منيجية االحتساب اليت كانت تقو على اخلسائر احملققة للمحفظة االئتمانية
إ ّن اإل راءات املوضوعة متوافقة مع تعليمات معيار التقارير املالية الدويل رقم 9س امللحقة ابلقرار رقم  /4ن ،وهي تشمل البنود التالية:
 -1التعرضات االئتمانية جتاه احلكومات وبنوكيا املركزية Sovereign
 -2التعرضات االئتمانية جتاه البنوك وامللسسات املالية اخلاضعة ملتطلبات رأس املال التنظيمي وفق ابزل 3
 -3التعرضات االئتمانية جتاه الشركات (جا يف ذلك التعرضات االئتمانية للشركات املالية اليت ال ختضع ملتطلبات رأس املال التنظيمي وفق ابزل
 ،)3اليت تقسم احملفظة إىل مخس حمافظ فرعية تتمثل يف:
 متويل املشاريع )(Project Finance
 متويل األصول )(Object Finance
 متويل البضائع واملخزون واملدينني )(Finance Commodities
 متويل العقارات املنتجة للدخل )(Income Producing Real Estate
 متويل العقارات التجارية ذات التغري العايل يف األسعار)(High-Volatility Commercial Real Estate
 -4التعرضات االئتمانية اجتاه الشركات واملشاريع الصغرية واملتوسطة )(Small and Medium Entities
 -5تعرضات التجزئة ) ،(Retail Exposureوتقسم هله احملفظة اىل ثالث حمافظ فرعية هي:
 القروض السكنية )(Residential Mortgage Loans
 تسييالت التجزئة املتجددة )(Revolving Retail Exposures
 حمفظة متويالت التجزئة األخرى
تتمثّل مسلولية دائرة إدارة املخاطر ابختاذ اإل راءات الالزمة لربط السياسات اخلاصة إبدارة خماطر االئتمان مع متطلبات املعيار رقم  ،9وإصدار
التوصيات الالزمة لضمان سري وفعالية املنيجيات واألنظمة املستخدمة ومتابعة تطويرها ،وأتمني االتصال الالز مع دائرة اإلدارة املالية والدوائر األخرى
املسلولة عن األنشطة التشغيلية ،وذلك لضمان احلصول على مدخالت عملية لتقييم اخلسائر االئتمانية املتوقعة بشكل مالئم ،وإلبالغ دائرة اإلدارة
املالية يف الوقت املناست وابلدقة املطلوبة
تقو دائرة التدقيق الداخلي إب راء تقييم دوري مستقل ملدى التزا اإلدارة التنفيلية وسائر الدوائر املعنية ابلسياسات واإل راءات املتعلقة بتطبيق املعيار
رقم  ،9وخاصة اإل راءات املتعلقة بتصنيف املو ودات املالية وتبويبيا وااللتزا بنماذج االعمال املعتمدة ،ومنيجية حساب خسائر االئتمان املتوقعة
والتعرض عند التعثر واخلسارة يف حال التعثر ،ابإلضافة اىل أنظمة الضبط الداخلي املتعلقة آبلية احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة ،وإىل اختبار فعالية
نظا التصنيف االئتماين الداخلي وأنظمة تقييم وقياس اخلسائر االئتمانية املتوقعة وصالحية النماذج واألنظمة املستخدمة وتقيد املصرف هبا
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يلتز جملس إدارة املصرف هبيكل حوكمة يتالء مع تطبيق متطلبات املعيار رقم  9ية:
 -1التأكد من قيا اإلدارة التنفيلية ابختاذ كافة اإل راءات املطلوبة لتعزيز وتطوير البىن التحتية الالزمة لتلبية متطلبات احتساب اخلسائر االئتمانية
املتوقعة ،جا يف ذلك بناء وتطوير مناذج داخلية أو شراء أنظمة من موردين خار يني ألغراض تفعيل نظا التصنيف االئتماين الداخلي
واحتساب معامالت اخلسائر االئتمانية املتوقعة وفق املنيجيات اليت يعتمدها املصرف يف هلا اخلصوص
 -2املصادقة على كافة السياسات واإل راءات اهلامة ذات الصلة ،وأن يكون املسلول األخري عن مالئمة وحصافة ارسات إدارة خماطر االئتمان
يف املصرف ومتانة وفعاليّة بيئة الضبط الداخلي ذات العالقة لديه وجا يضمن كفاية امللوانت اخلاصة واحتساهبا جا يتسق مع السياسات
واإل راءات الداخلية املعتمدة ومتطلبات هله التعليمات واملعيار رقم 9
 -3التأكد من قيا الوظائف املستقلة بكل تدقيق وتقييم وخربة للتأكد من صالحية وفعالية األنظمة والنماذج املستخدمة ،ومدى االلتزا
ابلسياسات واإل راءات املعتمدة
 -4ارسة دوره االشرايف واالطالع على كافة اجملرايت عن كثت وتقييم النتائج واملخر ات من خالل تفعيل دور جلنة إدارة املخاطر املنبثقة عنه
يف هلا اخلصوص ،وكللك من خالل جلنة التدقيق اليت متارس دورها يف معاجلة خمر ات عمليات التدقيق الداخلي واخلار ي وأن تكون
مسلولة عن التحقق من كفاية امللوانت اخلاصة وفقاً ملتطلبات هله التعليمات واملعيار رقم 9
وتقو جلنة إدارة املخاطر وجلنة التدقيق وجلنة االلتزا ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب املنبثقني عن جملس إدارة املصرف ابلتأكد من حسن
كل حبست اختصاصه وحبست امليا الرقابية للدوائر التابعة لتلك اللجان ،وذلك ابإلضافة اىل مياميم ابطالع جملس اإلدارة
تطبيق املعيار رقم ّ ،9
على كافة املعطيات ملساعدته يف ارسة دوره االشرايف
مكون من عدة در ات من ( 1األفضل) إىل ( 11األسوأ) وفق
كما يقو املصرف بتصنيف العمالء داخلياً ابعتماد نظا تصنيف ائتماين داخلي ّ
يتم مرا عته وتقييمه من خالل دائرة إدارة املخاطر
مالئتيم االئتمانية والتزاميم ابلسداد عرب استخدا معايري مالية وغري مالية حبيث ّ
تعترب الدر ات من  1إىل  4در ات استثمارية ،ومن  5إىل  7در ات حتوطية





إ ّن اخنفاض التقييم الداخلي ثالث در ات (مثالً ،من الدر ة األوىل إىل الدر ة الرابعة) ،يو ت ختفيض التصنيف الرقايب من املرحلة األوىل
إىل الثانية أو من املرحلة الثانية إىل الثالثة
يتم ختفيض تصنيفه الرقايب
يف حال كان التقييم الداخلي للعميل من الدر ة  5إىل الدر ة ( 7الدر ات التحوطية) واخنفض در ة واحدةّ ،
من املرحلة األوىل إىل الثانية أو من املرحلة الثانية إىل الثالثة
إ ّن اخنفاض التقييم الداخلي من در ة استثمارية اىل در ة حتوطية ،أي من  4اىل  ،5يلدي اىل ختفيض التصنيف الرقايب للعميل من املرحلة
األوىل اىل الثانية أو من املرحلة الثانية اىل الثالثة
يف حال كان التقييم الداخلي للعميل  8أو  9أو  ،11يُصنّف يف املرحلة الثالثة (ديون متعثرة)

تعريف حالة التعثّر:

هي احلالة اليت يكون فييا العميل عا زاً عن الوفاء ابلتزاماته جتاه املصرف ،إما نتيجة تدهور أعماله أو لعد رغبته يف السداد وبناءً عليه ووفقاً للمعايري
الدولية ذات الصلة ،ميكن توصيف حالة التعثّر وفقاً إلحدى احلاالت التالية:
 )1عد قدرة أو رغبة العميل يف سداد التزاماته جتاه املصرف دون اختاذ أية إ راءات حبقه.
 )2إعالن العميل إفالسه أو وضعه حتت التصفية.
 )3مضي  91يو وأكثر على واحدة ا يلي:
 113استحقاق الدين أو أحد أقساطه أو فوائده.
 213انكشاف احلساابت اجلارية حتت الطلت.
 313انقضاء اري جتديد التسييالت االئتمانية املتجددة.
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 413دفع املطالبات النامجة عن احلساابت خارج امليزانية نيابة عن العمالء ،دون أن يتم سدادها.
 513مجود احلساب اجلاري املدين.
 613جتاوز السقف املمنو للحساب اجلاري املدين بنسبة  %11منه أو أكثر.
 )4عد التزا العميل بشروط إعادة اهليكلة مرتني متتاليتني ،أو بشروط إعادة اجلدولة األصولية.
 )5عد التزا العميل بشروط التعرضات اليت مت حتسني تصنيفيا االئتماين وإخرا يا من املرحلة الثالثة وذلك يف حالة املستحقات اليت مل تتجاوز
مدة التأخر عن سدادها  181يو
وابلتايل ،جيت أن يتطابق التقييم الداخلي والتصنيف االئتماين الرقايب حبست اجلدول التايل:
املرحلة
منتج
غري منتج

األوىل :خماطر ائتمانية منخفضة
الثانية :خماطر ائتمانية غري منخفضة

التقييم الداخلي احمل ّدث للعميل
()override
 1و 2و 3و 4و 5و 6و7
 8و 9و11

الثالثة :متعثرة

تصنيف
مصرف سورية املركزي
1
2
3

ويتم تكوين املخصصات الالزمة واالفصا عنيا للجيات الرقابية ،بناءً على املعادلة التالية:
ّ
ECL = EAD* LGD * PD*DF

-

اخلسائر االئتمانية املتوقّعةECL Expected Credit Loss :
التعرض عند السدادEAD Exposure At Default :
ّ
اخلسارة عند التعثّرLGD Loss Given Default :
إحتمالية التعثّرPD Probability of Default :
عامل اخلصمDF Discount Factor :

 .3أساليب ختفيف املاخاطر:
تعتمد عملية إدارة املخاطر يف املصرف على العديد من األساليت من أ ل ختفيف املخاطر منيا:
 الضماانت وحست قابليتيا للتسييل ونسبة تغطيتيا لالئتمان املمنو واليت يتم مراقبتيا وتقييميا بصورة مستمرة إتباع نظا اللجان يف منح االئتمان وتعتمد على حجم حمفظة العميل واالستحقاق ودر ة خماطرة العميلإن التنويع يف احملفظة هو مبدأ أساسي يف ختفيف خماطر االئتمان ،حيث تتضمن خطة املصرف السنوية التوزيع املستيدف لالئتمان واالستثمارات على
عدة قطاعات وأسواق خمتلفة مع الرتكيز على القطاعات الواعدة ،كما يو د لدى املصرف نظا لتصنيف خماطر القطاعات االقتصادية
الضماانت املقبولة:

صادقت جلنة إدارة املخاطر على أنواع الضماانت املقبولة لتخفيف خماطر االئتمان ،واليت يتم قبوهلا وتقسيميا وإعادة تقيميا وفق أسس ومعايري حمددة
وأبرز أنواع الضماانت:رهون العقارات واملباين والسكن والضماانت النقدية والكفاالت املصرفية والسيارات والرواتت وغريها
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الطرق املتبعة لقياس املاخاطر:
تعتمد دائرة إدارة املخاطر عند احتساب األموال اخلاصة ملوا ية املخاطر على كل من الطرق التالية حبست كل نوع من أنواع املخاطر:
الطريقة املعيارية املبسطة :الحتساب األموال اخلاصة ملوا ية خماطر االئتمان
املنيج املعياري :الحتساب األموال اخلاصة ملوا ية خماطر السوق
أسلوب امللشر األساسي :الحتساب األموال اخلاصة ملوا ية خماطر التشغيل
دراسة االئتمان والرقابة عليه ومتابعته:
يقو املصرف بتطوير السياسات واإل راءات الالزمه لتحديد أسلوب دراسة االئتمان واحملافظة على حيادية وتكامل عملية اختاذ القرارات والتأكد من
أن خماطر االئتمان يتم تقييميا بدقة واملوافقة علييا بشكل صحيح ومتابعة مراقبتيا ابستمرار إن اإلطار العا للسياسة االئتمانية تتضمن وضع
صالحيات للموافقة االئتمانية ،توضح حدود االئتمان وأسلوب حتديد در ة املخاطر
تتوىل عملية إدارة خماطر االئتمان وظيفة منفصلة لضمان التنفيل املناست للعمليات االئتمانية والرقابة الفعالة على مدد االستحقاق للتسييالت وانتياء
صالحيات احلدود وتقييم الضماانت
ب -املاخاطر السوقية:
إن مراقبة مجيع أنواع املخاطر السوقية تتم بشكل دوري عن طريق املراقبة املستمرة للتقارير الداخلية واخلار ية ويتم التأكد من االلتزا ابلسقوف احملددة
وفق قرارات جملس النقد والتسليف والسقوف الداخلية املعتمدة من قبل جملس اإلدارة
حتدد عملية إدارة خماطر السوق كيفية التعامل مع مجيع أنواع املخاطر السوقية اليت قد تنجم عن عمليات املصرف ،سواء يف األصول أو املطلوابت،
وذلك عند تغري أسعار الفوائد أو أسعار الصرف هلا ابإلضافة إىل التأكد من توفر سيولة وفق النست املقبولة من كافة العمالت ويف كل األوقات،
حيث يقو املصرف بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر الضماانت املمكن استعماهلا عند احلا ة كما متت املصادقة على خطة الطوارئ ملوا ية
خماطر السيولة من قبل جلنة إدارة املخاطر املنبثقة من جملس اإلدارة لتكون اإلطار العا للسياسة اليت تعتمدها إدارة املصرف وجلنة إدارة املو ودات
واملطلوابت يف اختاذ القرارات ملوا ية أي طارئ على سيولة املصرف
خمففات خماطر السوق:
يستخد املصرف نظاماً داخلياً لتقدير خماطر السوق واحلدود القصوى للخسائر املتوقعة ،وفقاً لفرضيات متعلقة بتغريات السوق واليت ال جيت أن
تتخطى احلدود املوضوعة من قبل اجليات الرقابية وأفضل املمارسات العاملية
وقد يتعرض املصرف ملخاطر عمليات القطع الناجتة عن أتثري تقلبات أسعار القطع على وضعه املايل ،فيله تُعترب إحدى مصادر خماطر السوق اليت
يتعرض هلا املصرف كما يعترب املصرف اللرية السورية العملة الرئيسية للتعامل وهبدف التخفيف من هله املخاطر تقو دائرة اخلزينة
من املمكن أن ّ
ابلتنسيق املباشر مع دائرة احملاسبة والرقابة املالية جراقبة مراكز القطع األ نبية الثالث (التشغيلي والبنيوي واإلمجايل) بشكل مستمر لضمان التأكد من
عد جتاوز احلدود املنصوص عنيا وفقاً لقرار جملس النقد والتسليف رقم  362اري  ،2118/2/4املتعلّق ابعتماد التعليمات اخلاصة جراكز القطع
األ نيب كما تقو دائرة إدارة املخاطر من ضمن مياميا جتابعة مراكز القطع ابلتعاون مع الدائرتني امللكورتني
كما أن املصرف ال يقو بعمليات قطع ضمن مراكز القطع األ نيب ألغراض املضاربة ،وإمنا ألغراض التداول حلساابت عمالئه حصراً
كما يستثمر املصرف ابألدوات املالية بسياسة رشيدة من حيث العائد املضمون ،من دون التو ّ ه إىل األدوات املالية عالية اخلطورة ويعتمد سياسة
عد الرتّكز من حيث بلد املنشأ والعملة واالستحقاق والقطاع االقتصادي ويقو جتابعة مستمرة الستثماراته ،ومقارنة رحبيتيا مع مردود أدوات مالية
مشاهبة ضمن فئة اخلطورة ذاهتا
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ج -خماطر السيولة:
يف سياق نشاطه املصريف ،قد تنتج خماطر السيولة عن عد قدرة املصرف على توفري مصادر التمويل الالزمة لتنفيل التزاماته عند استحقاقيا و/أو متويل
منو مو وداته ويعتمد املصرف للوقاية من خماطر السيولة اسرتاتيجية إلدارة مو وداته تقضي ابحملافظة الدائمة على نست عالية من السيولة اجلاهزة
ملوا ية أي نقص يف مصادر التمويل املصرفية
ويعترب املصرف ودائع الزابئن مصدر رئيسي للتمويل وعليه يعتمد سياسة هتدف إىل حتفيز الودائع آل ال خمتلفة وتوسيع قاعدة العمالء هبدف احلد من
خماطر التمركز يف الودائع وحيتفظ املصرف بشكل عا بنسبة سيولة عالية حتسباً ألي حركة سحوابت غري مسبوقة على ودائعيم
ويسعى املصرف على تنويع مصادر التمويل املتوفرة لديه يف السوق املصرفية وآل ال خمتلفة ،وذلك ملوا ية أي نقص مفا ئ يف مصادر التمويل،
وللحد من فجوات االستحقاق بني املو ودات واملطلوابت ،وكللك للحد من خماطر الفائدة
وتعتمد إ راءات إدارة خماطر السيولة يف املصرف على قياس ورقابة السيولة على أساس الظروف الطبيعية واالسثنائية ويتم احتساهبا وفق قرار جملس
النقد والتسليف رقم  /588ن/ب 4كما تتم املراقبة اليومية لوضعية السيولة وتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر الضماانت املمكن تسييليا عند
احلا ة
وبشكل عا  ،حيتفظ املصرف جو ودات ذات قابلية عالية للتسييل يف حال أي نقص غري مرتقت يف السيولة علماً أن املصرف حيتفظ ابحتياطي
إلزامي على الودائع بنسبة  %5منيا ،واحتياطي إلزامي على رأس املال بنسبة  ،%11إضافة إىل اعتماده على سياسة توظيف السيولة املتوفرة لدى
املصارف املراسلة آل ال قصرية ويف أدوات استثمارية قابلة للبيع

د -املاخاطر التشغيلية:

تتم مراقبة خماطر التشغيل اليت يتعرض هلا املصرف من خالل تقارير احلوادث ( )Incident Reportingاليت يتم إرساهلا إىل وحدة إدارة خماطر التشغيل
عند وقوع أي حدث تشغيلي ،ومن خالل استمارة التقييم اللايت للمخاطر والضوابط (")Risk and Control Self Assessment "RCSA
املصر عنيا ،حبيث يتضمن التقرير ايضاً توصيات لتاليف هله احلوادث أو
تقو وحدة إدارة خماطر التشغيل إبعداد تقارير دورية عن خماطر التشغيل ّ
التخفيف من أثرها يف املستقبل ومن مث تتم متابعة تنفيل هله التوصيات من قبل دائرة إدارة املخاطر إن احل ّد من خماطر التشغيل يتطلت تعاون خمتلف
دوائر املصرف وفروعه مع وحدة إدارة خماطر التشغيل ،وهلا بدوره يتطلت بشكل أساسي العمل على نشر ثقافة إدارة املخاطر التشغيلية على خمتلف
دوائر وفروع املصرف (األمر اللي مت العمل عليه بشكل مكثف منل العا )2111
ومن أهم ميا دائرة إدارة املخاطر هو ختفيف أثر املخاطر التشغيلية ،ونشر ثقافة سالتبليغ عن احلوادث يف الوقت املناستس وضمان استمرارية وسالمة
املوظفني يف مراكز عمليم من انحية أخرى ،مت العمل على حتديث خطة استمرارية العمل لكافة السيناريوهات احملتمل حدوثيا واليت ميكن أن يتعرض
هلا املصرف ،حبيث مت توفري موقع بديل ملوقع العمل األساسي لإلدارة العامة كما مت القيا بتعيني مسلول بديل عن املسلول األساسي يف كل الدوائر
األساسية يف اإلدارة العامة ،ومت التدريت الالز للمسلولني البدالء يف حال غياب أحد املسلولني األساسيني عن مركز العمل
اختبارات اجلهد ملاخاطر التشغيل:

تعتمد اختبارات اجليد ملخاطر التشغيل على دراسة أسباب املخاطر حبست التعريف املعتمد يف ابزل  2واحملددة ابألفراد والعمليات الداخلية والنظم
واحلوادث اخلار ية ،ابإلضافة إىل املخاطر القانونية وخماطر السمعة كما تعتمد على خطوط العمل احملدد بر سمتويل الشركات ،جتارة ومبيعات ،أعمال
التجزئة املصرفية ،أعمال مصرفية جتارية ،املدفوعات والتسوايت ،خدمات الوكالة ،إدارة املو ودات ،وأعمال السمسرة ابلتجزئةس كما يعتمد يف اختبارات
اجليد على أنواع املخاطر ،وهي :احتيال من ية داخلية ،احتيال من ية خار ية ،ارسة العمل وسالمة مكان العمل يف املصرف ،العالقات مع
العمالء ،الربامج املصرفية  /املالية والعمليات اليومية ،تعرض أصول املصرف للضرر ،توقف أو تعطل األنظمة االلكرتونية ،التنفيل والتسليم واآللية
اإلدارية ويشمل اختبار اجليد يوزية الضوابط املوضوعة (الوقائية ،التصحيحية ،الكشفية ،والردعية) على املخاطر املصر عنيا ،وتوزيعيا على
األسباب وعلى خطوط العمل امللكورة آنفاً
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خمففات خماطر التشغيل:
يعترب املصرف أن ( )1اإل راء الدوري الستمارة التقييم اللايت للمخاطر والضوابط (" )Risk and Control Self Assessment "RCSAاليت
جترييا مجيع الدوائر والفروع إبشراف دائرة إدارة املخاطر ،ابإلضافة إىل ( )2إ راء املتابعة الدقيقة من قبل دائرة إدارة املخاطر جلميع الدوائر والفروع
هبدف اإلبالغ الفوري عن احلوادث التشغيلية ( )Incident Reportingمن أهم العوامل امللثرة للتخفيف من حدوث املخاطر تشغيلية ومن آاثرها
املصر عنيا عرب تقدمي االقرتاحات لتفعيل وتقوية
السلبية ويف املرحلة اليت تلي القيا ابإل راءين امللكورين ،تتابع دائرة إدارة املخاطر مجيع املخاطر ّ
الضوابط املو ودة على تلك املخاطر و/أو اقرتا وضع ضوابط ديدة ،للتمكن من حتديد املخاطر الناشئة وقياسيا وحتليليا هبدف الوصول إىل القرار
املناست بشأن قبوهلا أو إضافة ضوابط أو التأمني على املخاطر
اهليكل التنظيمي لدائرة إدارة املاخاطر:

جملس االدارة
اللجان املنبثقة من
جملس االدارة

املدير العام
جلنة إدارة املاخاطر

دائرة إدارة املاخاطر

وحدة خماطر االئتمان

يبني العالقة الوظيفية ()Functional Relation
اخلط املن ّقط ّ

يبني العالقة اهلرمية ()Hierarchical Relation
اخلط العريض ّ

وحدة خماطر السوق
وحدة خماطر التشغيل

تتكون جلنة إدارة املخاطر من اربعة أعضاء من أعضاء جملس اإلدارة ،وال يزيد عدد األعضاء التنفيليني عن عضو واحد ،كما أن رئيس اللجنة من
األعضاء املستقلني تعقد اللجنة ا تماعات فصلية على األقل وترفع تقاريرها إىل جملس اإلدارة
وضعت اللجنة سياسة املخاطر جا ينسجم مع قدرة املصرف ومدى قبوله لتحمل املخاطر ،كما تقو جرا عة أداء اإلدارة التنفيلية يف إدارة خماطر
االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل وغريها وتقو اللجنة جرا عة اسرتاتيجيات وسياسات إدارة املخاطر قبل اعتمادها من قبل اجمللس ،وتتأكد من
تنفيلها من قبل اإلدارة التنفيلية
كما تضمن اللجنة توافر املوارد والنظم الكافية إلدارة املخاطر ،واستقاللية موظفييا عن األنشطة اليت ينجم عنيا حتمل املصرف للمخاطر ،وتقو جرا عة
التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف وحجميا ،وأنشطة إدارة املخاطر

- 87 -

ترفع اللجنة تقارير دورية إىل اجمللس وتقد إحصائيات صوص املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف والتغريات والتطورات اليت تطرأ على إدارة املخاطر،
وتراقت مدى التزا إدارة املخاطر ابملعايري املوضوعة من قبل جلنة ابزل ،واملتعلقة جخاطر االئتمان والسوق والسيولة والتشغيل وغريها
كما أنشأ املصرف جلان أخرى للمسامهة يف إدارة املخاطر ،منيا اللجنة التنفيلية وجلنيت االئتمان سأس وسبس وجلنة إدارة املو ودات واملطلوابت وجلنة
لكل من هله اللجان دور ملثّر يف عملية إدارة خماطر املصرف االئتمانية والسوقية والتشغيلية
التصنيفات ،حيث أن ّ
ه -خماطر االلتزام:
يلتز املصرف ابلضوابط املوضوعة من قبل اجليات الرقابية يف سورية ملراقبة خماطر االلتزا  ،وابألسس الفضلى النابعة من خربة مرا عه لللك فقد قا
املصرف إبنشاء دائرة مستقلة إلدارة خماطر االلتزا ومكافحة االرهاب وتبييض االموال ،حبيث تكون ابعة للجنة االلتزا ومكافحة االرهاب وتبييض
االموال ضمن اهليكل التنظيمي للمصرف ،وأن تقو ابلتنسيق مع إدارة املصرف ألداء نشاطيا الرقايب
ملخصات دورية عنيا لإلدارة
ومن أهم ميا الدائرة متابعة التعاميم والقرارات الصادرة عن مصرف سورية املركزي وجملس النقد والتسليف وإعداد ّ
التنفيلية ،والتأكد من التزا املصرف بتطبيق القوانني واألنظمة والتعاميم ،وتقدمي تقارير دورية لإلدارة التنفيلية تبني التزا املصرف هبا ،والتنسيق مع دائرة
التدقيق الداخلي ملتابعة أي قصور يف تطبيق القوانني واألنظمة والتعاميم والسياسات واإل راءات ،وتوضيح املخالفات لإلدارة التنفيلية ،ابإلضافة إىل
التأكد من مدى التزا املصرف بسياسات وإ راءات االلتزا جا يضمن امتثاله جلميع القوانني واألنظمة والتعليمات النافلة ،ووضع السياسات واإل راءات
الكفيلة ابلكشف واحل ّد من عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب جا يتوافق مع القوانني واألطر التشريعية الناظمة ألعمال املصرف ابلتنسيق مع ابقي
الدوائر والفروع ذات الصلة ،وكللك التح ّقق من حسن تطبيق ومن فعالية اإل راءات واألنظمة املتّبعة ملكافحة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب
على حنو دوري ومتكرر من قبل كافة املوظفني املعنيني ،إضافة إىل التحقق من مدى االلتزا بدليل إ راءات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
ومناذج معرفة العمالء وغريها من النماذج اخلاصة ابملتطلبات القانونية والتنظيمية واإلشرافية املتعلقة جكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
احلوكمة:
يلمن فرنسربنك سورية أبمهية احلوكمة إذ أهنا توفر أساساً لنمو وحتسني أدائه وتدعيم الثقة يف أنشطته كم ٍ
تلق إلموال املسامهني واملودعني ،ولتمكينه من
َ
النمو اإلقتصادي واإلستقرار يف القطر العريب السوري وعليه فقد قرر
املسامهة بنجا يف تطوير اجلياز املصريف ككل ،األمر اللي يساهم يف ضمان ّ
جملس اإلدارة إعتماد دليل للحوكمة بشكل يتوافق مع كل من تعليمات مصرف سورية املركزي وهيئة األوراق واألسواق املالية السورية وأفضل معايري
و ارسات احلوكمة الدولية
تُش ّكل احلوكمة من منظار مشويل ،نظاماً لتو يه املصرف وإدارته ويعاجل مفيوميا املتضمن يف الدليل قواعد إدارة األعمال الداخلية كما القوانني ذات
الصلة اليت ترسي وتعزز وحتمي إدارة وملكية حقوق ووا بات مدراء املصرف وموظفيه والعالقة مع املسامهني من هله الناحية ،تعىن احلوكمة بكيفية
إدارة املصرف وتو يه عمله ومراقبته وبكيفية مساءلة األطراف املعنية بتو يه اإلدارة ومراقبتيا
كما توفر احلوكمة احلوافز الضرورية اليت متكن اجمللس واإلدارة التنفيلية من متابعة األهداف اليت تصت يف مصلحة املصرف واملسامهني واليت من شأهنا
يسر املراقبة الفعالة
أن تُ ّ
نسربنك سورية ملتز ببنود دليل احلوكمة ،السيما من انحية عدد أعضاء جملس اإلدارة واخلربات الالزمة ،وعدد اال تماعات السنوية جمللس اإلدارة،
إن فر َ
وفصل ميا رئيس جملس اإلدارة عن ميا املدير التنفيلي ،وتكوين مجيع اللجان املنبثقة عنه فجميع تلك اللجان قد مت إنشاءها حست األصول،
وهي مستوفية كافة معايري الشفافية من حيث عدد األعضاء املستقلني وعدد األعضاء غري التنفيليني كما أن مجيع تلك اللجان تقو جياميا وابلعدد
املطلوب من اال تماعات السنوية
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اإلفصاحات الكمية:
خماطر االئتمان:
 )1التعرضات ملاخاطر االئتمان (بعد خمصص التدين وقبل الضماانت وخمففات املاخاطر األخرى):
يتضمن هلا البند ما يلي:
1019

كما يف  31كانون األول

ل.س.

أ -بنود داخل بيان الوضع املايل:

أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة لدى مصارف
إيداعات لدى مصارف

1012
ل.س.

21124915341111
32128814951426
2135419311254

21149214241415
31145213881826
3165817871329

55189219591681

56161316111561

صايف التسييالت االئتمانية املباشرة:
األفراد
القروض العقارية
الشركات الكربى
الشركات الصغرية واملتوسطة

26714181313
2154216821967
36113714311963
89113121113

16211421361
41318811814
25121812311469
31115181139

مو ودات مالية ابلكلفة املطفأة
فوائد وإيرادات حمققة غري مستحقة القبض
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

39173818441336
14171112431245
21311251321
3118919481913

26119516621683
16166715151343
18514751577
3118912961379

113164611211485

112164115411542

ب -بنود خارج بيان الوضع املايل:

كفاالت (صايف)
سقوف تسييالت مباشرة وغري مباشرة غري مستعملة
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2118412511118
11115511151148

3114519271998
6111815411392

12123912561166

9116414681391

 )1توزيع التعرضات االئتمانية حسب درجة املاخاطر:
تتوزع التعرضات االئتمانية املباشرة حست فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصرف وفق اجلدول التايل:
للسنة املنتهية يف 31كانون األول 1019
املرحلة الثانية

املرحلة األوىل

اخلسائر االئتمانية املتوقعة

الدر
الدر
الدر
الدر
الدر

اخلسائر االئتمانية املتوقعة

على مدى عمر الرصيد

على مدى  11شهرا
ل.س.

ل.س.

ات من  4-1املنخفضة املخاطر 27119819781772
9197413321949
ات من  7-5حتت املراقبة
ة  8دون املستوى
ة  9مشكوك يف حتصيليا
ة  11ديون رديئة

إمجايل التعرضات املباشرة
الفوائد املعلقة*
خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

37117313111721
(1142115591612

صايف التعرضات االئتمانية

35175217521119

)

صايف التعرضات االئتمانية

2124612181971
3419321351
2128111411321
(11919531965

11111319231483
(4152711541653
) (4177118631959

51156813761525
) (4152711541653
) (6131213771536

اخلسائر االئتمانية املتوقعة

على مدى عمر الرصيد
ل.س.

ات من  4-1املنخفضة املخاطر 19181219931316
34519391751
ات من  7-5حتت املراقبة
ة  8دون املستوى
ة  9مشكوك يف حتصيليا
ة  11ديون رديئة

19182711451813

ل.س.

ل.س.

28517861578
11182811361915

املرحلة الثانية

على مدى  11شهرا
ل.س.

إمجايل التعرضات املباشرة
الفوائد املعلقة*
خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

على مدى عمر الرصيد

اجملموع

1181419141871

)
)

39173818441336

للسنة املنتهية يف 31كانون األول ( 1012مع ّدلة)

اخلسائر االئتمانية املتوقعة

21114819331167
(32117871264

اخلسائر االئتمانية املتوقعة

اخلسائر االئتمانية املتوقعة

27119819781772
12122115411921
32117181928
11182811361915

2117111871356

املرحلة األوىل

الدر
الدر
الدر
الدر
الدر

املرحلة الثالثة

)

املرحلة الثالثة

اخلسائر االئتمانية املتوقعة

على مدى عمر الرصيد
ل.س.

3111113191751
17912761856
-

3147413691815
2218751713
9166118341871

3127915861617
-

13115811811398
(3121313321581
(6195518171545

3127915861617

2198819311273
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اخلسائر االئتمانية املتوقعة
اجملموع
ل.س.

22191313131167
52512161617
3147413691815
2218751713
9166118341871
36158616111172
) (3121313321581
) (7127716141819
26119516621683

)
)

تتوزع التعرضات االئتمانية غري املباشرة حست فئات التصنيف االئتماين الداخلي للمصرف وفق اجلدول التايل:
للسنة املنتهية يف 31كانون األول 1019
املرحلة الثانية

املرحلة األوىل

ل.س.
ات من  4-1املنخفضة املخاطر 11182117471821
1136519331245
ات من  7-5حتت املراقبة
ة  8دون املستوى
ة  9مشكوك يف حتصيليا
ة  11ديون رديئة

ل.س.
5617771511
-

إمجايل التعرضات غري املباشرة
خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

12118616811166
(1519811349

صايف التعرضات االئتمانية غري املباشرة

12117116991717

الدر
الدر
الدر
الدر
الدر

)

إمجايل التعرضات غري املباشرة
خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة
صايف التعرضات االئتمانية غري املباشرة

9113912961974

)

ل.س.
11182117471821
1142217111745
2113651751

5617771511
(795

2113651751
) (815861115

12126318241316
) (2415681149

5617761715

1117791745

12123912561167

املرحلة الثانية

ل.س.
ات من  4-1املنخفضة املخاطر 9116319611566
ات من  7-5حتت املراقبة
ة  8دون املستوى
ة  9مشكوك يف حتصيليا
ة  11ديون رديئة
9116319611566
(2416631592

ل.س.
2113651751

للسنة املنتهية يف 31كانون األول ( 1012مع ّدلة)

املرحلة األوىل
الدر
الدر
الدر
الدر
الدر

املرحلة الثالثة

اجملموع

املرحلة الثالثة

)

اجملموع

ل.س.
412531624
-

ل.س.
213811111
2217751321

ل.س.
9116319611566
412531624
213811111
2217751321

412531624
-

2511561321
(412381528

9119313711511
) (2819121121

412531624

2119171792

9116414681391

)

يعترب كامل الدين مستحقاً يف حال استحقاق أحد أقساطه ،وابلنسبة للحساابت اجلارية املدينة إذا مت جتاوز السقف املمنو لفرتة تزيد عن تسعني يو
الديون اجملدولة :هي تلك الديون اليت سبق وأن صنفت كتعرضات ائتمانية غري عاملة وأخر ت من إطار التعرضات االئتمانية غري العاملة جو ت
دولة أصولية ومت تصنيفيا كديون حتت املراقبة ،ال يو د لدى املصرف ديون جمدولة خالل عا  2119و2118
الديون املعاد هيكلتها :يقصد إبعادة اهليكلة إعادة ترتيت وضع التعرضات االئتمانية من حيث تعديل األقساط أو إطالة عمر التعرضات االئتمانية
أو أت يل بعض األقساط أو متديد فرتة السما ومت تصنيفيا كديون تتطلت اهتماماً خاصاً ،وبلغت الديون املعاد هيكلتيا مبلغ  68115211859لرية
سورية خالل عا ( 2119مقابل  3143111641197لرية سورية خالل عا )2118
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 )3توزيع القيمة العادلة للضماانت:
أ-

مقابل التعرضات املباشرة:

يتضمن هلا البند كما يف  31كانون األول  2119ما يلي:

الضماانت مقابل:

املرحلة األوىل
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة
اجملموع
منها:

األفراد
ل.س

15812111276
15812111276

القروض العقارية
ل.س.

الشركات الكربى
ل.س.

الشركات الصغرية
واملتوسطة
ل.س.

اجملموع
ل.س.

2128415421857
3512321973

28162314371132
2119812721921

83518131451
3716211161

31191119831615
2117111251955

1312711654

1176316971914

1718881592

1179418571151

2133311461484

32148514171857

89113121113

35186719661721

أتمينات نقدية
كفاالت مصرفية مقبولة
عقارية

1119931517
13516921326

415111111
2119917331594

1178413381129
52511111111
21129518841251

89117981376

1181118311636
52511111111
23152211181547

أسيم متداولة
سيارات وآليات
شخصية
أخرى

618121658
317111785

12818121891

217661111
6193711151113
2194113141374

3871398
1261329

217661111
6194413151159
3117219551378

15812111276

2133311461484

32148514171857

89113121113

35186719661721

ختفض الضماانت حبيث ال تتجاوز التعرضات املستعملة لكل زبون على حدة
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يتضمن هلا البند كما يف  31كانون األول  2118ما يلي:
الشركات الصغرية
األفراد

الضماانت مقابل:

ل.س

املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة

-

املرحلة األوىل

7313971248
651961

اجملموع

7314631219

منها:
أتمينات نقدية
كفاالت مصرفية مقبولة

913151269
-

عقارية

6317951355

أسيم متداولة
سيارات وآليات
شخصية
أخرى

835

-

3611751
7314631219

القروض العقارية
ل.س.

الشركات الكربى
ل.س.

واملتوسطة
ل.س.

اجملموع
ل.س.

35119241512

16134114321778

28116181113

17114613621641

1218751758
4911811554

3123711141411
2135117531499

2915961437
7271146

3127915861616
2141116281161

41318811814

21192913111688

31119311596

22172715771317

-

3151117531353
52511111111

-

3152111581622
52511111111

41917611135

8162616641895

31714141718

9141716251113

411211679

2219941186
1918811527
7118116511178
2114313561749

315261878
-

2219941186
2314191241
7118116511178
2114718411178

41318811814

21192913111688

31119311596

22172715771317

ختفض الضماانت حبيث ال تتجاوز التعرضات املستعملة لكل زبون على حدة
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مقابل التعرضات غري املباشرة:
يتضمن هلا البند كما يف  31كانون األول  2119ما يلي:
الشركات الصغرية

األفراد

القروض العقارية

الشركات الكربى

واملتوسطة

الضماانت مقابل:

ل.س

ل.س.

ل.س.

ل.س.

املرحلة الثالثة

املرحلة األوىل
املرحلة الثانية

اجملموع
منها:

-

-

اجملموع
ل.س.

2111814321342
4214411111

1413171983
-

2112217411325
4214411111

-

-

715251146

412541611

1117791746

-

-

2115813971488

1815621583

2117619611171

أتمينات نقدية

-

-

89211531154

919811156

91211341111

كفاالت مصرفية مقبولة
عقارية

-

-

41111951253

811911615

41912851858

أسيم متداولة
سيارات وآليات
شخصية
أخرى

-

-

316111451
7611811
68419331481
6519541451

3911922
-

316111451
7611811
68513241412
6519541451

-

-

2115813971488

1815621583

2117619611171

ختفض الضماانت حبيث ال تتجاوز التعرضات املستعملة لكل زبون على حدة
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يتضمن هلا البند كما يف  31كانون األول  2118ما يلي:
الشركات الصغرية
األفراد

القروض العقارية

-

-

الضماانت مقابل:

ل.س

املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة

املرحلة األوىل

ل.س.

الشركات الكربى
ل.س.

واملتوسطة
ل.س.

اجملموع
ل.س.

3111517571224

3111415351788

112211436

-

-

1817521152

218261111
212281616

218261111
2119811668

اجملموع

-

-

3113312871841

612761152

3113915631892

منها:
أتمينات نقدية
كفاالت مصرفية مقبولة

-

-

96112751165
-

411571711
-

96413321865
-

عقارية

-

-

64513391197

117521416

64711911613

أسيم متداولة
سيارات وآليات
شخصية
أخرى

-

-

415151256
7421779
71119611251
72114651193

4651936
-

415151256
7421779
71214261186
72114651193

-

-

3113312871841

612761152

3113915631892

ختفض الضماانت حبيث ال تتجاوز التعرضات املستعملة لكل زبون على حدة
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 )1الرتكز اجلغرايف:
يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية حست التوزيع اجلغرايف:

البند  /املنطقة اجلغرافية

أرصدة لدى بنوك مركزية
أرصدة لدى مصارف
إيداعات لدى مصارف
مو ودات مالية ابلكلفة املطفأة
صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة

داخل اجلمهورية
العربية السورية
ل.س.

21124915341111
15149216131961
2135419311254
39173818441336
26714181313
2154216821967
36113714311963
89113121113

كما يف  31كانون األول 1019
دول الشرق
أورواب
األوسط األخرى
ل.س.
ل.س.

16179114181934
14171112431245
-

لألفراد
القروض العقارية
الشركات الكربى
امللسسات الصغرية واملتوسطة
فوائد وإيرادات حمققة
غري مستحقة القبض
وديعة جممدة لدى
مصرف سورية املركزي

21311251321

-

3118919481913

-

اإلمجايل

82113819861774

اإلمجايل كما يف
 31كانون األول ( 2118مع ّدلة)

72161618351686

414721532
-

31113111871282
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21124915341111
32128814951426
2135419311254
14171112431245
39173818441336
26714181313
2154216821967
36113714311963
89113121113
21311251321

-

31151216621179

اجملموع
ل.س.

414721532
415171574

3118919481913
113164611211485
112164115411542

تتوزع التعرضات االئتمانية حست التوزيع اجلغرايف وفق مراحل التصنيف ،متاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9كما يلي:
كما يف  31كانون األول 1019

املنطقة اجلغرافية  /املرحلة

املرحلة األوىل
ل.س.

املرحلة الثانية
ل.س.

املرحلة الثالثة
ل.س.

اجملموع
ل.س.

داخل اجلميورية العربية السورية

35175217511132

2117111871354

1181419151851

39173818441336

اإلمجايل

35175217511132

2117111871354

1181419151851

39173818441336

املنطقة اجلغرافية  /املرحلة

كما يف  31كانون األول ( 1012مع ّدلة)

املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

اجملموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

داخل اجلميورية العربية السورية

19182711451743

3127915861617

2198819311333

26119516621683

اإلمجايل

19182711451743

3127915861617

2198819311333

26119516621683

- 97 -

 )4الرتكز حسب القطاع االقتصادي:
يوضح اجلدول التايل الرتكز يف التعرضات االئتمانية حست القطاع االقتصادي:
مايل

ل.س.
أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة لدى مصارف

21124915341111
32128814951426

إيداعات لدى مصارف
صايف التسييالت االئتمانية املباشرة
مو ودات مالية ابلكلفة املطفأة
مو ودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

2135419311254
14171112431245
21211161611
3118919481913
73189611581439

مايل

أرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة لدى مصارف
إيداعات لدى مصارف
صايف التسييالت االئتمانية املباشرة
مو ودات مالية ابلكلفة املطفأة
مو ودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

ل.س.
21149214241415
31145213881826
3165817871329
16166715151343
18118941575
3118912961379
76154112961857

كما يف  31كانون األول 1019

ل.س.

عقارات
ل.س.

صناعي

أفراد وخدمات أخرى

جتارة
-

-

-

-

ل.س.

ل.س.

اجملموع
ل.س.

21124915341111
32128814951426

2135419311254
39173818441336
7158617681824
6151316341768
2121919661727
23143814741117
14171112431245
1141716641651
1119712111645
119791731
5151585 519611181
3118919481913
23144414351197

جتارة

2121114821312

6151516141499

كما يف  31كانون األول ( 1012مع ّدلة)
عقارات

صناعي

8178319711469

أفراد وخدمات أخرى

114184116611816

اجملموع

ل.س.
ل.س.
ل.س.
ل.س.
ل.س.
21149214241415
31145213881826
3165817871329
26119516621683
2131418391513
4191711751957
1153411141928
17133917321295
16166715151343
2118919221155
2111313851741
112171571
3211517 411121661
3118912961379
17134318341956

1153413361435
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4191812931528

4131812251244

114164519871121

تتوزع التعرضات االئتمانية حست القطاع االقتصادي وفق مراحل التصنيف ،متاشياً مع املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9كما يلي:
كما يف  31كانون األول 1019

القطاع االقتصادي  /املرحلة

املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

صناعة

5168811141195

65417661293

16117541381

6151316341768

جتارة
عقارات

21137516511548
1198718831831

56212481585
11119321897

1151115731884
12111511111

23143814741117
2121919661727

أفراد وخدمات

6171111111658

85212391582

3314271584

7158617681824

اإلمجايل

35175217511131

2117111871357

1181419151848

39173818441336

القطاع االقتصادي  /املرحلة

ل.س.

املرحلة األوىل
ل.س.

ل.س.

ل.س.

كما يف 31كانون األول ( 1012مع ّدلة)
املرحلة الثانية
ل.س.

املرحلة الثالثة
ل.س.

اجملموع
ل.س.

اجملموع
ل.س.

صناعة
جتارة
عقارات
أفراد وخدمات

4149112111319
11174411531791
1153311321664
2115917571979

24318811995
3112118471592
9821264
1218751758

18219931653
2157317311913
23212151766

4191711751957
17133917321295
1153411141928
2131418391513

اإلمجايل

19182711451742

3127915861619

2198819311332

26119516621683

ب -خماطر السوق:
تنش ررأ خماطر الس رروق عن التقلبات يف أس ررعار الفوائد وأس ررعار ص رررف العمالت وأس ررعار األس رريم وتتم مراقبة مجيع خماطر الس رروق بش رركل دوري عرب
تقارير داخلية حيث يتم التأكد من االلتزا ابلسر ر ر ررقوف احملددة وفق قرارات جملس النقد والتس ر ر ر ررليف ،ووفق الس ر ر ر ررقوف الداخلية املعتمدة من جملس
تعرف خماطر السرروق أبهنا خماطر حمفظة األدوات املالية يف داخل وخارج امليزانية واليت تتأثر سررلباً نتيجة حتركات معاكسررة يف أسررعار السرروق
اإلدارة ّ
تتضمن هله املخاطر:
بتغري أسعار الفوائد
 املخاطر املتعلقة ابلسندات املالية واحملتفظ هبا للمتا رة اليت تتأثر ّ خماطر األسيم يف حمفظة املتا رة ).(Trading Book خماطر أسعار العمالت األ نبية ).(Banking Bookبتغري سعر الفائدة يف حمفظة املصرف ككل ).(Banking Book
 خماطر األدوات املالية اليت تتأثر ّوجا أن املصرف ليس لديه حالياً أي حمفظة للمتا رة ،لللك تنحصر خماطر السوق اليت يتعرض هلا املصرف جخاطر العمالت األ نبية ابإلضافة إىل
خماطر أسعار الفائدة يف حمفظة املصرف
 )1خماطر أسعار الفائدة:
تنجم خماطر أسرعار الفائدة عن احتمال أتثري التغريات يف أسرعار الفائدة على أراب املصررف أو على قيمة األدوات املالية .يتعرض املصرف ملخاطر
أسعار الفائدة نتيجة لعد توافق أو لو ود فجوة يف مبالغ املو ودات واملطلوابت حست اآل ال الزمنية املتعددة أو إعادة مرا عة أسعار الفوائد يف
فرتة زمنية معينة ويقو املصرف إبدارة هله املخاطر عن طريق مرا عة أسعار الفوائد على املو ودات واملطلوابت
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تتضمن سياسة إدارة املو ودات واملطلوابت حدود حلساسية أسعار الفائدة وتقو جلنة إدارة املو ودات واملطلوابت بدراسة خماطر أسعار الفائدة من
خالل ا تماعاهتا الدورية ويتم دراس ر ررة الفجوات يف اس ر ررتحقاقات املو ودات واملطلوابت ومدى أتثرها أبس ر ررعار الفائدة الس ر ررائدة واملتوقعة ومقارنتيا
ابحلدود املوافق علييا وتطبيق اسرتاتيجيات التحوط إذا لز األمر
ويتم احلد من أية آاثر سر ررلبية قد حتدث نتيجة ارتفاع أو اخنفاض أسر ررعار الفائدة من خالل اس ر ررتاتيجيات إدارة املخاطر ويتم مراقبة فجوات الفوائد
بشكل مستمر ومقارنتيا مع الفجوات املوافق علييا ضمن سياسات املصرف
الوصف الكمي ملاخاطر أسعار الفائدة  -التغري بسعر الفائدة:

أوالا :زايدة معدل الفائدة %1
العملة

دوالر أمريكي
يورو
لرية سورية
نيه اسرتلي
فرنك سويسري

كما يف  31كانون األول 1019
الفجوة الرتاكمية
ل.س.

حساسية إيراد الفائدة
(األرابح واخلسائر)
ل.س.

16115351683
8112617841171
(7119551737( ) 3159717861861
(51917321513( ) 25148616251131
721318
316151411
514
251211
 31كانون األول ( 1012مع َدلة)

العملة

دوالر أمريكي
يورو
لرية سورية
نيه اسرتلي
فرنك سويسري

الفجوة الرتاكمية
ل.س.

حساسية إيراد الفائدة

(األرابح واخلسائر)
ل.س.

2419711353
1124815671657
(4511111983( ) 2125511491127
(32613411627( ) 16131711811369
691835
314911761
495
241761

حساسية حقوق
امللكية
ل.س.

12114111762
) (5319661813
) (38212991377
541231
378

)
)

حساسية حقوق
امللكية
ل.س.

1817281515
) (3318251737
) (24417561221
521376
371

)
)

اثنيا:ا نقص معدل الفائدة %1
كما يف  31كانون األول 1019
العملة

دوالر أمريكي
يورو
لرية سورية
نيه اسرتلي
فرنك سويسري

الفجوة الرتاكمية
ل.س.

حساسية إيراد الفائدة
(األرابح واخلسائر)
ل.س.

(16115351683
8112617841171
(7119551737 ) 3159717861861
(51917321513 ) 25148616251131
(721318
316151411
(514
251211
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حساسية حقوق
امللكية
ل.س.

) (12114111762
5319661813
38212991377
) (541231
) (378

)

)
)

 31كانون األول ( 1012مع َدلة)
العملة

دوالر أمريكي
يورو
لرية سورية
نيه اسرتلي
فرنك سويسري

الفجوة الرتاكمية
ل.س.

حساسية إيراد الفائدة

حساسية حقوق

(األرابح واخلسائر)
ل.س.

امللكية
ل.س.

(2419711353
1124815671657
(4511111983 ) 2125511491127
(32613411627 ) 16131711811369
(691835
314911761
(495
241761

) (1817281515
3318251737
24417561221
) (521376
) (371

)

)
)

 )1خماطر العمالت
تتمثل خماطر العمالت بتغري قيمة األدوات املالية بسبت التغريات يف أسعار صرف العمالت األ نبية
يعترب املصرف اللرية السورية العملة الرئيسية له ،ويقو جملس إدارة املصرف بوضع حدود ملراكز العمالت ،ويتم مراقبة املركز بشكل يومي ليتم التأكد
من عد جتاوز املستوايت احملددة
يقو املصرف إبعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف األراب واخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الصرف وقد مت اعتماد
نسبة  %11بدالً من  %2استناداً إىل تعميم مفوضية احلكومة لدى املصارف – رقم  166/437لتاري  12شباط 2113

زايدة ( )%10يف سعر الصرف:

العملة

كما يف  31كانون األول 1019
مركز القطع

األثر على األرابح

األثر على حقوق

ل.س.

ل.س.

واخلسائر

ل.س.

امللكية

2156717971366
2156717971366
دوالر أمريكي-قطع بنيوي 25167719731661
)
) (313971437
) (415291916
دوالر أمريكي-قطع تشغيلي (4512991157
712551165
916731553
9617351532
يورو
3231151
4311735
413171352
نيه اسرتلي
11892
21522
251219
فرنك سويسري
431652
581213
5821125
أخرى
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زايدة ( )%10يف سعر الصرف:

العملة

دوالر أمريكي -قطع بنيوي
دوالر أمريكي -قطع تشغيلي
يورو
نيه اسرتلي
فرنك سويسري
أخرى
نقص ( )%10يف سعر الصرف:

العملة

 31كانون األول ( 1012مع َدلة)

مركز

القطع

األثر على األرابح

األثر على حقوق

ل.س.

ل.س.

واخلسائر

ل.س.

2156717971366
2156717971366 25167719731661
)
) (4716691161
(6315581881( ) 63515881812
)
) (7311481613
(9713981151( ) 97319811512
3121175
4161111
411611996
11857
21476
241762
431648
581197
5811974

كما يف  31كانون األول 1019

األثر على األرابح

األثر على حقوق

واخلسائر

امللكية

مركز القطع

ل.س.

ل.س.

دوالر أمريكي-قطع بنيوي 2156717971366( 25167719731661
) 415291916
دوالر أمريكي-قطع تشغيلي (4512991157
(916731553
9617351532
يورو
(4311735
413171352
نيه اسرتلي
(21522
251219
فرنك سويسري
(581213
5821125
أخرى
نقص ( )%10يف سعر الصرف:

العملة

دوالر أمريكي -قطع بنيوي
دوالر أمريكي -قطع تشغيلي
يورو
نيه اسرتلي
فرنك سويسري
أخرى

امللكية

)
)
)
)
)

 31كانون األول ( 1012مع َدلة)

ل.س.

( ) 2156717971366
313971437
)
(712551165
)
(3231151
)
(11892
)
(431652

مركز

األثر على األرابح

األثر على حقوق

القطع

واخلسائر

امللكية

ل.س.

ل.س.

) 2156717971366( 25167719731661
(6315581881 ) 63515881812
(9713981151 ) 97319811512
)
(4161111
411611996
)
(21476
241762
)
(581197
5811974
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ل.س.

() 2156717971366
4716691161
7311481613
)
(3121175
)
(11857
)
(431648

فجوة إعادة تسعري الفائدة:
يتم التصنيف على فرتات إعادة تسعري الفائدة أو االستحقاق أييما أقرب:
كما يف  31كانون األول 1019

املوجودات:

نقد يف الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة وإيداعات لدى مصارف
تسييالت ائتمانية مباشرة (ابلصايف)
مو ودات مالية ابلكلفة املطفأة

حق استخدا األصول املستأ رة

مو ودات اثبتة
مو ودات غري ملموسة
مو ودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

دون الشهر
ل.س.

15151711381161
32151719941951
2112818281199
-

من ثالثة

من شهر

إىل ستة أشهر

إىل ثالثة أشهر

ل.س.

ل.س.

43611111111
9165316171448
-

1131811111111
2136614771466
2164317721889
1119311831562

من ستة

إىل تسعة أشهر
ل.س.

3121618191614
-

من تسعة

أشهر إىل سنة
ل.س.

9119817141764
3191416121126

من سنة

إىل سنتني
ل.س.

1143316221744
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جمموع املو ودات
املطلوابت:
ودائع مصارف
ودائع الزابئن
أتمينات نقدية
خمصصات متنوعة
مطلوابت أخرى

51116318611319

7141113331917

11118916171448

3121618191614

13111313261791

1143316221744

25114319911214
41196811311578
-

3151111111111
21188811811151
-

1111111111111
4115412171451
-

2149113161591
-

6111114411731
-

2118917641821
-

جمموع املطلوابت

66111211211782

25138811811151

5115412171451

2149113161591

6111114411731

2118917641821

فجوة إعادة تسعري الفائدة

() 17197618461133( ) 15184812611473

4193513991998

71615131124

7111218861161

(65611421176

فجوة إعادة تسعري الفائدة املرتاكمة

() 33182511161616( ) 15184812611473

() 21116113171524( ) 28117311931584( ) 28188917161618
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)

() 21171614491611

كما يف  31كانون األول ( / 1019اتبع)
نقد يف الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

أرصدة وإيداعات لدى مصارف
تسييالت ائتمانية مباشرة (ابلصايف)
مو ودات مالية ابلكلفة املطفأة

حق استخدا األصول املستأ رة
مو ودات اثبتة
مو ودات غري ملموسة

مو ودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
جمموع املو ودات
املطلوابت:
ودائع مصارف
ودائع الزابئن
أتمينات نقدية
خمصصات متنوعة
مطلوابت أخرى
جمموع املطلوابت

من سنتني
إىل ثالثة

ل.س.
95414731117

أكثر من

من ثالثة

مخس سنوات

إىل مخسة

ل.س.
12191318711481
() 24111461736
28413331966

-

-

-

88414991292

88414991292

-

-

-

7191214991893
24519411639
1141716641651
3118919481913

7191214991893
24519411639
1141716641651
3118919481913

25131112611745

132181819771279

27119211178
2175914191363
7115381621
1197711111953
5117819891115

29154319911214
77186119611396
2175914191363
7115381621
1197711111953
112121411211537

1198414191738

21122212711631

21159419561742

37216851112

21159419561742

95414731117
-

ل.س.
8125112511967

غري حساسة

اجملموع

ل.س.
31117419191641
34164314251681
39173818441336

-

ل.س
1198414191738

بنود

-

11191111111111

1198414191738

19115112511967
-

فجوة إعادة تسعري الفائدة

95414731117

فجوة إعادة تسعري الفائدة املرتاكمة

(1161117241626( ) 21176119761593

-

19115112511967
)
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() 1119614521343

14171112431245

-

كما يف  31كانون األول ( 1012مع ّدلة)

املوجودات:
نقد يف الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة وإيداعات لدى مصارف
تسييالت ائتمانية مباشرة (ابلصايف)

مو ودات مالية ابلكلفة املطفأة

مو ودات اثبتة
مو ودات غري ملموسة
مو ودات ضريبية مل لة
مو ودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

دون الشهر
ل.س.

17194916571451
33137616371117
1112814821518

من ثالثة

من شهر

إىل ستة أشهر

إىل ثالثة أشهر

ل.س.

ل.س.

14178711821696

1174411111111
54214741696

من ستة

من تسعة

إىل تسعة أشهر

أشهر إىل سنة

ل.س.

-

-

-

-

-

-

-

إىل سنتني

ل.س.

93211991179
-

من سنة
ل.س.

82516611366

89411341556

2112718151651

3191219461519
-

-

جمموع املو ودات
املطلوابت:
ودائع مصارف
ودائع الزابئن
أتمينات نقدية
خمصصات متنوعة
مطلوابت أخرى

52145417761985

2128614741696

14178711821696

93211991179

2185314671116

4179711811175

22154312841828
22132816111337
-

2149614811111
28147515721399
-

5183114911786
-

11111111111111
3112418761521
-

4197117171111
-

23915111111
-

جمموع املطلوابت

44187118951165

31197211521399

5183114911786

4112418761521

4197117171111

23915111111

فجوة إعادة تسعري الفائدة

7158218811821

(28168515771713

)

8195515911911

( 3119216771441

فجوة إعادة تسعري الفائدة املرتاكمة

7158218811821

(21111216951883

)

(12114711141973
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) (15123917821414

)

(2111812411194

)

4155715811175

)

(17135811221518

)

(12181114411433

)

كما يف  31كانون األول ( 1012مع ّدلة) ( /اتبع)

من سنتني

من ثالثة

غري حساسة

اجملموع

ل.س
93715811811
-

ل.س.
11151312221812
)
(914611862
2166711431168
() 16312461826
4167914251566
22913471654
13119971819
2118919221155
3118912961379

ل.س.
29145218811252
35111111761155
26119516621683
16166715151343
4167914251566
22913471654
13119971819
2118919221155
3118912961379

جمموع املو ودات
املطلوابت:
ودائع مصارف
ودائع الزابئن
أتمينات نقدية

93715811811

24131716471655

117164712131916

-

-

-

14919131215
4151114761855

26113917641828
65112116711367
4151114761855

خمصصات متنوعة
مطلوابت أخرى
جمموع املطلوابت

-

-

-

3312581461
1188118451519
6156514941141

3312581461
1188118451519
97147711171121

فجوة إعادة تسعري الفائدة

96118921176

13131911111717

93715811811

17175211531615

21117111961886

فجوة إعادة تسعري الفائدة املرتاكمة

() 11183815491257

1148114611461

2141811431271

21117111961886

نقد يف الصندوق وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

أرصدة وإيداعات لدى مصارف
تسييالت ائتمانية مباشرة (ابلصايف)

مو ودات مالية ابلكلفة املطفأة
مو ودات اثبتة
مو ودات غري ملموسة
مو ودات ضريبية مل لة
مو ودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

إىل ثالثة

أكثر من

ل.س.
96118921176
-

إىل مخسة

ل.س.
2141911111717
11191111111111

-

-

-

-

96118921176

13131911111717

مخس سنوات

بنود
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-

الرتكز يف خماطر العمالت األجنبية:
دوالر أمريكي
ل.س.

املوجودات:

يورو

ل.س.

كما يف  31كانون األول 1019

جنيه اسرتليين
ل.س.

ل.س.

نقد يف الصندوق
أرصدة وإيداعات لدى مصرف سورية املركزي

3137711691392
9148118451391

2189519611955
1121711141979

أرصدة وإيداعات املصارف
التسييالت االئتمانية
مو ودات مالية ابلكلفة املطفأة
مو ودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

22142115581811
1152118321994
14118311641911
21617111713
2191111171153

517711856
9118113361723
12163519111493
)
(46511151228
312891316
-

5181715

إمجايل املو ودات

53199912791353

614631817

5181715

املطلوابت:

25145815191238

6911951

فرنك سويسري

ودائع املصارف
ودائع العمالء
أتمينات نقدية
خمصصات اخرى
مطلوابت أخرى

2136511521961
24132718851843
1148516811625
1317631944
17411211478

11171112151119
14152613511656
11518651814
211311267
1612191961

إمجايل املطلوابت
صايف الرتكز داخل امليزانية للسنة احلالية
صايف الرتكز خارج امليزانية للسنة احلالية
صايف الرتكز للسنة احلالية

28136616141851
25163216741513
25163216741513

25136117731716
9617351532
9617351532

211561455
413171352
413171352
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ل.س.

-

-

211561455
-

عمالت أخرى

-

5821125

5821125
-

4831486

4831486
251219
251219

-

-

-

5821125
5821125

اجملموع
ل.س.

6127317231298
11168718611369
31161817581119
14115617441487
13161811591683
21919911129
2191111171153
79146513431128

-

13117613571979
38185618771441
1159115461429
1518951211
19113411438

-

53173111181497
25173413241631
25173413241631

-

دوالر أمريكي
ل.س.

يورو

ل.س.

كما يف  31كانون األول ( 1012مع ّدلة)

جنيه اسرتليين
ل.س.

املوجودات:
نقد يف الصندوق
أرصدة وإيداعات لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة وإيداعات املصارف
التسييالت االئتمانية

5129411991144
4148311391646
21112711931122
1132111791176

41813511714
1153218281758
11165919271119
14115913351732

مو ودات مالية ابلكلفة املطفأة
مو ودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي

16166715151343
23912621348
2189914541629

316731383
-

إمجايل املو ودات

51113118331318

27177411151696

612511648

ودائع املصارف
ودائع العمالء
أتمينات نقدية
خمصصات اخرى
مطلوابت أخرى

2136511521959
21179115571125
1172211511628
5151147
11111721691

17179513141817
11172517691274
19114591425
1611191792
2115531911

211911652
-

إمجايل املطلوابت
صايف الرتكز داخل امليزانية للسنة احلالية
صايف الرتكز خارج امليزانية للسنة احلالية
صايف الرتكز للسنة احلالية

25198814481451
25114213841858
25114213841858

211911652
28174811971198
) 411611996
(97319811512
) 411611996
(97319811512

املطلوابت:

فرنك سويسري
ل.س.

6691239

ل.س.

ل.س.

515821419
-

-

-

-

5171311181987
6111519681414
31179317841116
15147915141918

-

-

-

16166715151343
24219351731
2189914541629
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4991492

-

عمالت أخرى

اجملموع

4991492

4741731

5811974

5811974
-

4741731
241762
241762

5811974
-

5811974

78181212821118
-

21116114571766
32151818911681
1191216111153
1615241939
13116261591

-

54173911111131
24117311711188
24117311711188

-

 )3خماطر السيولة :تنشأ خماطر السيولة من عد قدرة املصرف على توفري التمويل الالز لتأدية التزاماته يف تواري استحقاقيا أو متويل نشاطاته بدون حتمل
تكاليف مرتفعة أو حدوث خسائر
تتضمن إ راءات إدارة خماطر السيولة ما يلي:
 تنويع مصادر التمويل حتليل آ ال استحقاقات املو ودات واملطلوابت ومراقبتيايقو املصرف بدراسة سيولة مو وداته ومطلوابته إضافة إىل أي تغريات حتدث على مو وداته ومطلوابته بشكل يومي
إشارة إىل قرار جملس النقد والتسليف رقم ( 588ن /ب) اري  22تشرين الثاين  2119كانت نست السيولة بتاري  31كانون األول بكافة العمالت
كما يلي:

نسبة السيولة بتاري  31كانون األول
أقل نسبة
أعلى نسبة
املتوسط خالل العا

1019

1012

%

%

66117
61153
78171
67181

77178
71111
81176
78116

السيناريوهات املطبقة لتنفيذ اختبارات الضغط ملاخاطر السيولة:
تعتمد اختبارات اجليد على حتليل سيناريوهات واليت تتضمن عوامل خماطر تقسم إىل نوعني أساسيني األول يعتمد سيناريوهات حدثت يف املاضي ،والثاين
يعتمد على أحداث استثنائية ولكن حمتملة قد يتأثر هبا السوق بشكل عا وليس املصرف وحده
خطة الطوارئ ملواجهة خماطر السيولة:
بناءً على قرار جملس النقد والتسليف رقم /74من/ب 4الصادر بتاري ،2114/9/19وعلى حا ة املصرف لوضع خطة طوارئ ملوا ية أزمات السيولة مت
وضع خطة الطوارئ ملوا ية خماطر السيولة على أن ال تنخفض نسبة السيولة الصافية لكافة العمالت عن  ،%31ونسبة السيولة الصافية ابللرية السورية عن
 %21كما اء يف قرار جملس النقد والتسليف رقم  588الصادر بتاري  2119/11/22ومتت املصادقة على اخلطة من قبل جلنة إدارة املخاطر
وتشمل اخلطة كافة األهداف املنتظرة منيا واجليات املسلولة عن املصادقة علييا ومرا عتيا وحتديثيا ،ابإلضافة إىل اإلنلارات املبكرة لبدء أزمات السيولة
واألدوار املنوطة ابجليات املسلولة عن تطبيقيا
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أوالً :يلخص اجلدول أدانه توزيع املطلوابت واملو ودات (غري خمصومة) على أساس الفرتة املتبقية لالستحقاق التعاقدي بتاري البياانت املالية:
كما يف  31كانون األول 1019
املوجودات

عند الطلب إىل

أقل من مثانية أايم
ل.س.

من مثانية أايم
إىل شهر
ل.س.

من شهر

إىل ثالثة أشهر
ل.س.

من ثالثة أشهر

من ستة أشهر

ل.س.

ل.س.

إىل ستة أشهر

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي

24143316881913

-

1131811111111

43611111111

أرصدة وإيداعات لدى املصارف
صايف التسييالت االئتمانية املباشرة
مو ودات مالية ابلكلفة املطفأة

32128814941334
1112311141759
-

1111415111167
-

2135419311346
2164311251664
1119311831562

9165115681668
-

-

حق استخدا األصول املستأ رة
مو ودات اثبتة
مو ودات غري ملموسة

-

ل.س.
-

9119618721815
3191317311398

ل.س.
-

ل.س.

ل.س.

3199712211737

31117419191641

11114113871981
9171414281285

1181419151851
-

34164314251681
39173818441336
14171112431245

88319491292
-

7191214991893
24519411639

88414991292
7191214991893
24519411639

1139614881617
3118919481913

1141716641651
3118919481913
132181819771279

-

5511111
-

-

-

-

5821261
-

216111743
-

111111635
-

213421927
-

413711515
-

7141111721833

11119111691411

3116516711178

13111219471131

21173311361162

18145711151629

1111111111111
3199812171451

2149113161591

6111114411731

2124517641821

-

29154319911214
77186119611396

-

2175914191363
7115381621
1197711111953

2149113161591

6111114411731

2124517641821

-

112121411211537

67513631588

7111215161411

19148713711242

18145711151629

21159419561742

مو ودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
جمموع املو ودات حست در ة استحقاقيا

57184513591619

1111415161427

ودائع مصارف
ودائع الزابئن

18112215781519
29138718371856

7112114121695
11185112121911

3151111111111
21188811811151

أتمينات نقدية
خمصصات متنوعة
مطلوابت أخرى

2175914191363
7115381621
1186814211756

5418811981

5111751341

217321876

جمموع املطلوابت

52111917961115

18192715161575

25143912551391

5111119511326

فجوة االستحقاقات

5173515631514

(5118912191185 )18113911821558( )17192219911148

املطلوابت:

3116415681543
-

إىل سنة

أكثر من سنة

بدون استحقاق

اجملموع

-

1711613

-

61361

إىل تسعة أشهر

من تسعة أشهر

-
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-

-

عند الطلب إىل

كما يف  31كانون األول (1012مع ّدلة) أقل من مثانية أايم
ل.س.

من مثانية أايم
إىل شهر
ل.س.

املوجودات

من شهر

إىل ثالثة أشهر
ل.س.

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة وإيداعات لدى املصارف

25191111131291
31115714531275

2131215791712

1174111431168

صايف التسييالت االئتمانية املباشرة
مو ودات مالية ابلكلفة املطفأة
مو ودات اثبتة

5614931378
-

1116117111828
-

53811931151
-

مو ودات غري ملموسة
مو ودات ضريبية مل لة
مو ودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
جمموع املو ودات حست در ة استحقاقيا

51125

-

57112411641968
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من ثالثة أشهر

من ستة أشهر

ل.س.

ل.س.

إىل ستة أشهر

-

-

311441988

-

-

-

3137312911556

2127912361319

إىل تسعة أشهر

إىل سنة

-

-

14167418161759
-

91719271771
-

3511534

-

14167719611747

من تسعة أشهر

91812791314

ل.س.

أكثر من سنة
ل.س.

ل.س.

ل.س.

3154217661962
-

29145218811252
35111111761155

81211381979
2112614171467
-

5115615511486
14164111971876
-

2198819311332
4167914251566

26119516621683
16166715151343
4167914251566

13119971819
3111885

217891141

22913471654
2118313291466

22913471654
13119971819
2118919221155

-

3118912961379

3118912961379

16171311961359

117164712131916

2196118461151

-

بدون استحقاق

اجملموع

19171114381513

املطلوابت:
5182914171611
-

ودائع مصارف
ودائع الزابئن
أتمينات نقدية

15146411421471
16115113151837
4151114761855

7117911421357
6149211341721
-

2149614811111
28131217191591
-

خمصصات متنوعة
مطلوابت أخرى

3312581461
1186511531197

1216711549

4181535

جمموع املطلوابت

38111512461721

13158319481626

31181916181125

فجوة االستحقاقات

19111818181247

(8184815441147 )28153113711816( )11121116581171

-

1111111111111
3112418761521
217121328

5182914171611

4197117171111
-

4112715881848

4197117171111

(3111913191544

) (2111118611951
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-

26113917641828
65112116711367
4151114761855

23915111111
-

-

3312581461
1188118451519

23915111111

-

97147711171121

) 19146119381513

16171311961359

21117111961886

-

اثنيراً :بنود خارج بيان الوضع املايل:

من سنة إىل
لغاية سنة

كما يف  31كانون األول 1019

ل.س.

مخس سنوات
ل.س.

اجملموع
ل.س.

سقوف تسييالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة
سقوف تسييالت ائتمانية غري مباشرة غري مستغلة
الكفاالت املعطاة للزابئن

8113211851213
1192311181243
2121817211861

-

كفاالت معطاة جليات أخرى

12126318241316
413611111

-

12126318241316
413611111

12126811841316

-

12126811841316

من سنة إىل

كما يف  31كانون األول ( 1012مع ّدلة)

لغاية سنة

سقوف تسييالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة
سقوف تسييالت ائتمانية غري مباشرة غري مستغلة
الكفاالت املعطاة للزابئن

4197519551924
1115719981413
3115616661173

217511111

كفاالت معطاة جليات أخرى

9119116211511
413611111

217511111
-

9119313711511
413611111

9119419811511

217511111

9119717311511

ل.س.
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مخس سنوات

8113211851213
1192311181243
2121817211861

ل.س.

اجملموع

ل.س.

4197519551924
1115719981413
3115914161173

 -32التحليل القطاعي
أ معلومات عن قطاعات أعمال املصرف:
يتم تنظيم املصرف ألغراض إدارية من خالل قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
 حساابت األفراد حساابت امللسسات اخلزينةفيما يلي معلومات عن قطاعات أعمال املصرف:
البيان

األفراد

ل.س.

إمجايل الدخل التشغيلي
مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية

17912961138
(1211811821

نتائج أعمال القطاع
مصاريف غري موزعة على القطاعات
الربح قبل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل
صايف ربح السنة
مصاريف رأمسالية
استيالكات واطفاءات

16711141217
-

للفرتة املنتهية يف  31كانون األول 1019
املؤسسات
ل.س.

1135714351715
) 92517981928
2128312341643
-

اخلزينة

ل.س.

2111719111258
() 1127312811235
73416211123
-

أخرى

ل.س.
-

اجملموع
ل.س.

3154416331111
(35916641128

3118419681883
(2162812111218( ) 2162812111218
55617571675
(13119971819
42417591856
3138111261147
3138111261147
) (21118511524
(21118511524

)
)
)

)

كما يف  31كانون األول 1019
البيان

األفراد

ل.س.

املؤسسات
ل.س.

اخلزينة

ل.س.

أخرى

ل.س.

اجملموع
ل.س.

2181111111261
مو ودات القطاع
مو ودات غري موزعة على القطاعات

36192817431185
-

82163212181856
-

11143719141177

122137111631212
11143719141177

2181111111261

36192817431185

82163212181856

11143719141177

132181819771279

جمموع املوجودات

مطلوابت القطاع
مطلوابت غري موزعة على القطاعات

(51181218411855
-

() 111116513711964
) () 29154319911214( ) 29181815371915
() 2114816491573( ) 2114816491573
-

جمموع املطلوابت

(51181218411855

) () 112121411211537( ) 2114816491573( ) 29154319911214( ) 29181815371915
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البيان

كما يف  31كانون األول ( 1012مع ّدلة)

األفراد

املؤسسات

إمجايل الدخل التشغيلي
مصروف خمصص اخلسائر االئتمانية

ل.س.
11717371747
22711461298

ل.س.
71317351152
28118841351

ل.س.
1118215791568
(14117211617

نتائج أعمال القطاع
مصاريف غري موزعة على القطاعات
الربح قبل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل
صايف ربح السنة
مصاريف رأمسالية
استيالكات وإطفاءات

34418841145
-

99416191412
-

94118581951
-

األفراد

البيان

ل.س.
57519241176
مو ودات القطاع
مو ودات غري موزعة على القطاعات

اخلزينة

كما يف  31كانون األول ( 1012مع َدلة)
املؤسسات

اخلزينة

أخرى

)

ل.س.
-

اجملموع
ل.س.
1191411521367
36713111131

2128113621398
(2121218871661( ) 2121218871661
7814741737
(3416511561
4318241176
2129113681886
2129113681886
) (7612791832
(7612791832

أخرى

)
)

)

اجملموع

ل.س.
25151917381567
-

ل.س.
81166319821248
-

ل.س.
11188715681915

ل.س.
116175916441991
11188715681915

25151917381567

81166319821248

11188715681915

117164712131916

جمموع املوجودات

57519241176

مطلوابت القطاع
مطلوابت غري موزعة على القطاعات

(48115519511516
-

() 95156219131152
) () 26113917641827( ) 21146711961719
() 1191411131968( ) 1191411131968
-

جمموع املطلوابت

(48115519511516

) () 97147711171121( ) 1191411131968( ) 26113917641827( ) 21146711961719

خماطر التشغيل
متثل خماطر التشغيل اخلسائر اليت ميكن للمصرف أن يتكبدها نتيجة خلل يف السياسات وإ راءات العمل ،العنصر البشري ،األنظمة املالية والبنية
التكنولو ية ،إضافة إىل وقوع حوادث خار ية ،ويتم قياس هله املخاطر ابستخدا منيجيات إحصائية تنسجم مع طبيعة عمليات املصرف ال ميكن
للمصرف إزالة مجيع خماطر التشغيل ولكن ميكن إدارة هله املخاطر عرب نظا رقابة شامل ومتابعة األخطار احملتملة
يعتمد املصرف أسلوب امللشر األساسي  Basic Indicator Approachحست مقررات إتفاقية ابزل  2وذلك أبن تغطي األموال اخلاصة للمصرف
ٍ
كحد أدل نسبة مئوية اثبتة مقدارها  %15من متوسط إمجايل اإليراد خالل السنوات الثالث السابقة

 أساليت ختفيف املخاطر التشغيليةيويل املصرف عناية دقيقة للمخاطر التشغيلية اليت تتصف ابحتمالية حدوث منخفضة ولكن يرتتت علييا خسائر مالية عالية إذ يقو املصرف بتحديد
هلا النوع من املخاطر التشغيلية ومن مث فرزها إىل نوعني:
 املخاطر التشغيلية اليت ميكن التحكم هبا وابلتايل حتديد املدى اللي ميكن للمصرف أن يتحمله من خسائر قد تنتج عنيا ،أو حتديد املقدار
اللي يكون من األفضل فيه جتيري بعض نشاطات املصرف إىل ٍ
طرف خار ي متخصص ضمن تعاقدات واضحة يتحمل فييا هلا الطرف
املخاطر التشغيلية احملتملة ،أو حتديد املقدار اللي ميكن للمصرف أن يلجأ فيه إىل شركات التأمني
 املخاطر التشغيلية اليت ال ميكن التحكم هبا وابلتايل إما القيا بتخفيض مستوى النشاطات اليت ينجم عنيا مثل هلا النوع من املخاطر أو ح
إلغائيا ابلكامل ،أو جتيري هله النشاطات إىل ٍ
طرف خار ي ،أو اللجوء إىل شركات التأمني حسبما هو مناست
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 إدارة املخاطر التشغيلية:حتدد سياسات وإ راءات إدارة املخاطر التشغيلية كيفية التعامل مع مسببات خسائر حمتملة قد تنجم عن ارسة املصرف لنشاطاته املختلفة فيما
يسمى سحوادث تشغيليةس انمجة عن أخطاء بشرية أو بسبت ٍ
ضعف يف اإل راءات الداخلية أو يف النظا اآليل أو انمجة عن ملثرات وعوامل خار ية
كالكوارث أو االحتيال حتدد هله السياسات واإل راءات كيفية حصر وقياس هله املخاطر والعمل على التأكد من أن هله املخاطر إما معدومة أو
أهنا يف حدها األدل املمكن حتمله والعمل على اختاذ كافة االحتياطات املمكنة اليت جتنت املصرف هلا النوع من املخاطر واليت من ضمنيا جتيري
املخاطر احملتملة إما إىل ٍ
طرف اثلث أو إىل شركات التأمني ،حست احلالة

 حملة عن خطة الطوارئ وخطة استمرارية العمل:لقد مت إحداث خطة شاملة الستمرارية العمل واليت تتضمن اإل راءات اليت يتو ت على املصرف اختاذها يف حاالت الطوارئ ومت تشكيل جلنة من
اإلدارة التنفيلية العليا والوسطى إلدارة األزمات ومت تعيني الكادر البشري الوا ت توا ده يف املوقع البديل (املسمى فريق استمرارية العمل) يف حاالت
الطوارئ ومت تدريبه على العمل اللي جيت أن يقو به
ويقو املصرف إب راء اختبارات دورية للخطة من قبل فريق استمرارية العمل يف املوقع البديل يف حاالت الطوارئ حيث أ رى فريق استمرارية العمل
خالهلا اختبار لكل العمليات اليت جيت أن تنفل ولكل الربامج املستخدمة يف حالة الطوارئ وفق ظروف متعددة وقد مت تطوير اإل راءات وفق نتائج
االختبار
خماطر األعمال
تنشأ خماطر األعمال من عدة عوامل تلثر على قطاع املصارف بصفة عامة ،ومنيا األخطار الناجتة عن الظروف السياسية واإلقتصادية احمليطة واليت حتمل
يف طياهتا العديد من امللشرات السلبية على نتائج األعمال تقو إدارة املصرف بتقييم تلك املخاطر بشكل مستمر وإختاذ اإل راءات املناسبة للتقليل
بقدر اإلمكان من أثرها على نتائج األعمال والوضع املايل للمصرف
خماطر الدفع املسبق
إن خماطر الدفع املسبق تكمن يف تعرض املصرف إىل خسائر مالية نتيجة طلت أو دفع العمالء إللتزاماهتم أو مستحقاهتم قبل استحقاقيا ،مثل رهوانت
ذات معدالت فائدة اثبتة عندما تتدل معدالت الفائدة إن عوامل السوق األخرى اليت تلدي إىل الدفع املسبق هي غري وهرية يف األسواق اليت يعمل
هبا املصرف وابلتايل ،فإن املصرف يعترب أتثري خماطر الدفع املسبق على صايف الفائدة املقبوضة غري وهري ،بعد األخل بعني االعتبار أية غرامات مقبوضة
قد تنتج عن الدفع املسبق
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ب معلومات التوزيع اجلغرايف:
ميارس املصرف نشاطاته بشكل رئيسي يف اجلميوية العربية السورية اللي متثل أعماله احمللية من خالل فروعه الثمانية يف احملافظات
فيما يلي توزيع إيرادات املصرف حست القطاع اجلغرايف:

إمجايل الدخل التشغيلي
صايف املصروفات الرأمسالية
جمموع املو ودات جا فييا املصروفات الرأمسالية

داخل سورية

خارج سورية

ل.س.

ل.س.

2141711951746
3138111261147
111131118421568

داخل سورية

إمجايل الدخل التشغيلي
صايف املصروفات الرأمسالية
جمموع املو ودات جا فييا املصروفات الرأمسالية
-39

كما يف  31كانون األول 1019

ل.س.

1149212481688
2129113681886
87161215191151

1112715371265
31151711341711

اجملموع
ل.س.

3154416331111
3138111261147
132181819771279

كما يف  31كانون األول ( 1012مع ّدلة)
خارج سورية
ل.س.

42118131679
31113417141856

اجملموع
ل.س.

1191411521367
2129113681886
117164712131916

إدارة رأس املال

حيافظ املصرف على رأس مال مناست ملوا ية املخاطر اليت تالز أنشطته املختلفة يتم مراقبة مدى كفاية رأس املال من خالل النست الصادرة جو ت
مقررات ابزل الدولية واليت يتم تبنييا من خالل جملس النقد والتسليف
يلتز املصرف ابحملافظة على معدالت تفوق احلد األدل ملتطلبات كفاية رأس املال والبالغة  %8حست تعليمات جملس النقد والتسليف ( %12حست
جلنة ابزل الدولية)،كما يراعي كافة النست املتعلقة ابلرتكزات االئتمانية واليت تستخد راس املال التنظيمي كملشر لتلك الرتكزات
يدير املصرف هيكلية رأس ماله وجيري تعديالت عليه يف ضوء التغريات اليت تطرأ على الظروف االقتصادية ووصف املخاطر يف أنشطته
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يتضمن هلا البند ما يلي:
كما يف  31كانون األول
1012
1019
ل.س.
ل.س.

رأس املال األساسي:
رأس املال املكتتت به واملدفوع
احتياطي قانوين
احتياطي خاص
أراب مدورة غري حمققة
ينرزل منيا:
اخلسارة املرتاكمة احملققة
مو ودات غري ملموسة
أصول مستملكة إىل ما بعد انتياء الفرتة احملددة قانونياً
صايف رأس املال األساسي
يضاف رأس املال املساعد:
امللوانت املكونة لقاء خسائر ائتمانية متوقعة للتعرضات
املصنفة ضمن املرحلتني األوىل والثانية
احتياطي عا ملوا ية خماطر التمويل
جمموع رأس املال التنظيمي (األموال اخلاصة)
خماطر االئتمان وخماطر املو ودات األخرى املر حة ابملخاطر
خماطر حساابت خارج امليزانية املر حة ابملخاطر
خماطر السوق
املخاطر التشغيلية
جمموع املو ودات وااللتزامات خارج امليزانية املر حة ابملخاطر
نسبة كفاية رأس املال ()%
نسبة كفاية رأس املال األساسي ()%
نسبة رأس املال األساسي إىل إمجايل حقوق املسامهني ()%

5125111111111
23319681769
23319681769
22156118621795

5125111111111
17812931111
17812931111
22156118621795

( 7199712511911 ( ) 7168318431591
) ( 22913471654
( 24519411639
) ( 5718491378
( 5718491378
19188219991854
21129111651725

98418671149
21127611321874
78132312551119
46611161831
11116511128
2138712821964
81127813151142
%26118
%24197
%98152

)
)
)

81419571698
21168719571552
63157911781292
81714491397
5119471381
2117318211435
66162113951515
%31115
%29184
%98158

صدر قرار جملس النقد والتسليف رقم ( /1188ن/ب )4اري  26شباط  2114واللي تضمن تعديل املادة الثامنة من قرار جملس النقد والتسليف
رقم ( /362ن/ب )1اري  4شباط  2118حبيث يتم إدراج فروقات تقييم مركز القطع البنيوي غري احملققة ضمن األموال اخلاصة األساسية ألغراض
احتساب كفاية رأس املال وفق متطلبات قرار جملس النقد والتسليف رقم ( /253ن/ب )4الصادر عا 2117
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-40

حتليل استحقاقات املوجودات واملطلوابت

يبني اجلدول التايل حتليل املو ودات واملطلوابت وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتيا:

لغاية سنة
املوجودات:

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة لدى مصارف
إيداعات لدى مصارف
صايف التسييالت االئتمانية مباشرة
مو ودات مالية ابلكلفة املطفأة
حق استخدا األصول املستأ رة
مو ودات اثبتة ملموسة
مو ودات غري ملموسة
مو ودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
جمموع املو ودات
املطلوابت:

ودائع مصارف
ودائع عمالء
أتمينات نقدية
خمصصات متنوعة
مطلوابت أخرى

جمموع املطلوابت
الصايف

ل.س.

كما يف  31كانون األول 1019
أكثر من سنة
ل.س.

اجملموع
ل.س.

31117419191641
32128814951426
2135419311254
28159814561356
5111618141961
5511111
618151539
-

11114113871981
9171414281285
88319491292
7191214991893
24519411639
1141118591112
3118919481913

31117419191641
32128814951426
2135419311254
39173818441336
14171112431245
88414991292
7191214991893
24519411639
1141716641651
3118919481913

98143119621175

34137811151114

132181819771279

29154319911214
75161611951576
2175914191363
7115381621
1197711111953

2124517641821
-

29154319911214
77186119611396
2175914191363
7115381621
1197711111953

119196812551717

2124517641821

112121411211537

() 11153712931542

32113212511284

21159419561742
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املوجودات:

نقد وأرصدة لدى مصرف سورية املركزي
أرصدة لدى مصارف
إيداعات لدى مصارف
صايف التسييالت االئتمانية مباشرة
مو ودات مالية ابلكلفة املطفأة
مو ودات اثبتة ملموسة
مو ودات غري ملموسة
مو ودات ضريبية مل لة
مو ودات أخرى
وديعة جممدة لدى مصرف سورية املركزي
جمموع املو ودات
املطلوابت:

ودائع مصارف
ودائع عمالء
أتمينات نقدية
خمصصات متنوعة
مطلوابت أخرى

جمموع املطلوابت
الصايف

كما يف  31كانون األول ( 1012مع ّدلة)

لغاية سنة

أكثر من سنة

ل.س.

ل.س.

اجملموع
ل.س.

29145218811252
31145213881826
3165817871329
18115111811865
2112614171467
13119971819
318131448
-

8114514811818
14164111971876
4167914251566
22913471654
2118611181617
3118912961379

29145218811252
31145213881826
3165817871329
26119516621683
16166715151343
4167914251566
22913471654
13119971819
2118919221155
3118912961379

84177614461116

32187117671911

117164712131916

26113917641828
64178211711367
4151114761855
3312581461
1188118451519

23915111111
-

26113917641828
65112116711367
4151114761855
3312581461
1188118451519

97123715171121

23915111111

97147711171121

() 12146111711114

32163112671911

21117111961886
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-41

ارتباطات والتزامات حمتملة (خارج بيان الوضع املايل)

يتكون هلا البند ايلي:
كما يف  31كانون األول
1019
ل.س.

أ-

ارتباطات والتزامات ائتمانية

كفاالت دفع
كفاالت حسن تنفيل
كفاالت أولية

جمموع الكفاالت املعطاة للزابئن
سقوف تسييالت ائتمانية مباشرة غري مستغلة
سقوف تسييالت ائتمانية غري مباشرة غري مستغلة
االرتباطات وااللتزامات املمنوحة للزابئن
كفاالت معطاة جليات أخرى

كما يف  31كانون األول
( 1012مع ّدلة)
ل.س.

كما يف  1كانون الثاين
( 1012مع ّدلة)
ل.س.

7714971451
1198518211361
14514131151

6912351551
2185518421623
23413381111

6718381851
3151817881911
15415311181

2121817211861
8113211851213
1192311181243
12126318241316
413611111

3115914161173
4197519551924
1115719981413
9119313711511
413611111

3174111571941
2158715111575
38311261569
6171116951184
413611111

12126811841316

9119717311511

6171611551184

ب -التزامات تعاقدية

ال يو د لدى املصرف التزامات تعاقدية لعامي  2119و2118
-41

األحداث الالحقة

الحقاً لتاري إعداد البياانت املالية ،ا تاحت العامل ائحة فريوس كوروان ( ،)COVID-19حيث سبت هلا احلدث اضطراابت واسعة النطاق لألعمال،
وانعكس سلباً على النشاط االقتصادي ملعظم الشركات واملنشآت ،بناءً على تقييم اإلدارة ،ال ميكن التتبل بتأثري ذلك على األنشطة التشغيلية للمصرف
يف حالة عد اليقني االقتصادي املستمرة ،وابلتايل ال ميكن تقدير قيمة هلا األثر بشكل موثوق يف اري املوافقة على إصدار البياانت املالية
يف احلالة الراهنة النتشار الفريوس ،فإن حتديد املبالغ الدفرتية لبعض األصول وااللتزامات يتطلت تقديراً آلاثر األحداث املستقبلية غري امللكدة على تلك
األصول وااللتزامات يف هناية فرتة التقرير واليت قد يسببيا هلا الوابء من احملتمل أن تتطلت النتائج اليت ختتلف عن االفرتاضات احلالية خالل الفرتات
الالحقة إلعداد البياانت املالية ،تعديالً ذا أمهية نسبية على املبلغ الدفرتي لألصل أو االلتزا املتأثر و سيتم اإلفصا عن هله التأثريات يف الفرتات الالحقة
بعد أن تستكمل اإلدارة تقييميا لتأثري هلا احلدث على عمليات املصرف واختاذ اإل راءات املناسبة
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الدعاوى القضائية

نظراً لطبيعة األعمال يعترب التقاضي شائع يف القطاع املصريف ،لدى البنك سياسات وإ راءات أنشئت للتعامل مع مثل هله الدعاوى القضائية ،حيث
أن إدارة البنك تقو ابختاذ كل مايلز لتحصيل أموال البنك لللك يكون اللجوء إىل القضاء ضرورة تستدعييا بعض احلاالت اليت استنفلت فييا
إ راءات التوصل إىل حل تفاوضي ،وعليه فإن البنك أقا العديد من الدعاوى القضائية على بعض املدينني هبدف حتصيل الديون املتعثرة من ية
أخرى قا بعض املدينني برفع دعاوى ختاصم أخرى ألسباب خمتلفة
يف كال احلالتني فإن لدى البنك جمموعة من اإل راءات اليت يتم إتباعيا لتقييم تلك القضااي ،يقو البنك بطلت استشارة فنية وقانونية حول وضع
الدعاوى القضائية ،وإذا و د توقع خلسارة ميكن حتديد قيمتيا ،يقو البنك ابلتعديالت الالزمة لتعكس اآلاثر السلبية للدعاوى القضائية على مركزه
املايل
بتاري البياانت املالية احلالية يو د قضااي مازالت منظورة أما القضاء ومل تفصل أبحكا هنائية وعليه قا البنك بتشكيل خمصصات مناسبة ملوا ية هله
القضااي ،بتاري  19متوز  2117مت تسوية أحد القضااي العالقة كما هو مبني يف اإليضا رقم  19حول البياانت املالية
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