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 سورية" مصرف "فرنسبنك
 مسامهة مغفلة عامة سوريةشركة 

 املرحلية املوجزة املاليةاملعلومات إيضاحات حول 
 )غري مدققة( 0303حزيران  03لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 

  
 
 معلومات عامة -3

وهو شركة مسامهة سورية مسجلة  ي السجل  2111لعاا  28سورية مبوجب  انون املصارف ر    مت دسيس مصرف فرنسبنك سورية  عاعاععامة
 ع18و ي سجل املصارف حت الر    2118متوز  13اتريعخ  15413التجار  حت الر   

للس   الواحد، مرخص  لية سورية 511س   امسي بقي ة  315111111موزع علك لية سورية  1175111111111دسس املصرف بر س مال مقداره 
 .له ومدفوع ابلكامل

 ع2111كانون الثاين   5مت إدراج  س   املصرف  ي سو  دمشق لألورا  املالية بتاريخ 

 سوريةع –يقع املركز الرأليسي لل صرف  ي  بو رمانة شارع امل د  بن بركة بناء العتقي طابق  رضي، دمشق 
 ع يقوا املصرف بكافة اخلدمات املصرفية من خالل مركزه الرأليسي وفروعه اةحد عشر  ي2119ين كانون الثا  15ملصرفية  ي ابشر املصرف  ع اله ا

والالذ ية  (ةدمشق ) بو رمانة، شارع بغداد، املن قة احلرة، الغساين(، وحلب )العزيزية، امللك فيصل(، محص )شارع هاش  اةاتسي(، طرطوس )شارع الثور 
ريف دمشق  و د مت إغال  كالً من فرع 2119متوز  7)السيدة زينب، جرماان( حيث مت افتتاح فرع الغساين  ي  )شارع الكورنيش الغريب( وريف دمشق

 )السيدة زينب( ومحص )شارع هاش  اةاتسي( بشكل مو تع

 من ر مسال املصرفع %55166ميتلك مصرف فرنسبنك  عاعلع لبنان حالياً نسبة 

 711111111علك  ياا مصرف فرنسبنك سورية إبصدار وطرح  2111حزيران  13/ا املنعقد بتاريخ 69 ك ا وافق جملس املفوضني مبوجب القرار ر  
دة ر مسال املصرفع 3151111111111لية سورية للس   الواحد وبقي ة إمجالية تبلغ  511س   بقي ة امسية تبلغ   لية سورية وذلك بغرض ًز

الفرتات الزمنية لجراءات إصدار  2111حزيران  14إعا( اتريخ  –/م 822ة مبوجب القرار ر   )ك ا حددت هيئة اةورا  واةسوا  املالية السوري
دة ك ا يلي:  وطرح  س   الًز

  دة: هناية يوا ا ثنني الوا ع  ي  ع2111حزيران  27اتريخ اكتساب حق اةفضلية اس   الًز

  ع2111متوز  17وحىت هناية  2111حزيران  29فرتة تداول حقو  اةفضلية  ي السو  والحت تبد   ي 

   ع2111آب  14وحىت هناية  2111متوز  24ابةس   والحت تبد   ي  كتتابفرتة ا 

  دةع ش ر فرتة بيع اةس   غي املكتتب هبا خالل ثالثة  من اتريخ إدراج  س   من الًز
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 ت هيئة اةورا  واةسوا  املالية مبوجب القرار ر  فقد وافق %71مل تتجاوز  كتتابولكون نسبة التغ ية احملققة حىت هناية فرتة ا  
دة ر س مال مصرف فرنسبنك سورية حىت اتريخ  كتتابعلك متديد فرتة ا   2111آب  14إعا( اتريخ  –/م 1131)  اس   ًز

 ع2111 يلول  11
ملرة اثنية نظراً لكون  كتتابإعا( علك متديد فرتة ا   –/م 1216وافقت هيئة اةورا  واةسوا  املالية مبوجب القرار ر   ) 2111 يلول  12و ي اتريخ 

 ع2111تشرين اةول  23حىت اتريخ  %71نسبة التغ ية احملققة حىت اترخيه مل تتجاوز الع

املصرح علك اعتبار ر س مال املصرف  2111تشرين الثاين  14إعا اتريخ -/م375وافقت هيئة اةورا  واةسوا  املالية السورية مبوجب الكتاب ر   
لية سورية، وذلك حلني ا نت اء من مجيع إجراءات بيع  4112212661511لية سورية ور س املال املدفوع ) و املكتتب به(  5125111111111به 

الية خالل لية سورية عن طريق سو  دمشق لألورا  امل 1112717331511وتسجيل كامل اةس   غي املكتتب هبا والبالغة  ي ت ا ا مسية المجالية 
دة وفقاً ةحكاا تعلي ات التعامل حبقو  اةفضلية اب   ش ر م لة ثالثة   املشار إلي ا سابقاًع كتتابمن اتريخ إدراج  س   الًز

   وبيع اةس كتتابعلك نتاألج ا   2111تشرين اةول  31إعا اتريخ -/م1335وافقت هيئة اةورا  واةسوا  املالية السورية مبوجب الكتاب ر   
س  اً( عن طريق سو  دمشق لألورا  املالية بعد ا نت اء من إجراءات تسجيل ا  ي اضيئة  212551467الفاألضة غي املكتتب هبا والبالغ عددها )

 ع2111/ا لعاا 38الصادرة مبوجب  رار اجمللس ر    كتتاب/ من تعلي اته التعامل حبقو  اةفضلية اب  9وإدراج ا  ي السو  وذلك وفقاً ةحكاا املادة /
دة ر س املال  والحت بد ت من ش ر  عن طريق سو  دمشق لألورا  املالية خالل امل لة احملددة بثالثة  -غي املكتتب هبا –وبسبب تع ر بيع  س   ًز

دة  ي سو  دمشق لألورا  املالية وانت ت  ي   2112نيسان  9اتريخ  14، وافق جملس املفوضني جبلسته ر   2112آذار  28اتريخ إدراج  س   الًز
لغ عددها لبيع اةس   غي املكتتب هبا والبا 2112حزيران  28تنت ي  ي  ش ر علك منح مصرف فرنسبنك سورية م لة إضافية  درها ثالثة 

 2(/ا اتريخ 43س  اً( من خالل سو  دمشق لألورا  املاليةع ك ا مت متديد امل لة الضافية السابقة مبوجب  رار جملس املفوضني ر   ) 212551467)
دة ر س املال غي املكتتب هبا والبالغ عددها ) 2112متوز  س  اً( من  212551467وال   منح مصرف فرنسبنك سورية م لة إضافية لبيع  س   ًز

/ا علك تعديل القي ة 4ع ك ا وافق رأليس جملس املفوضني مبوجب القرار ر   2112كانون اةول   28خالل سو  دمشق لألورا  املالية حىت اتريخ 
 5215111111ألة ز سورية لتصبح ماألة لية سورية للس   الواحد وب لك يكون العدد المجايل ةس   املصرف بعد التج -ا مسية لس   مصرف فرنسبنك

ف  ي سو  ر س   بقي ة إمجالية تبلغ مخسة مليارات وماألتني ومخسني مليون لية سورية، ك ا مت حديد اتريخ تنفي  تعديل القي ة ا مسية ةس   املص
كانون   31ا كامل تنت ي  ي مت منح املصرف م لة إضافية  درها عا 2112كانون اةول   28، و ي اتريخ 2112متوز  16دمشق لألورا  املالية بتاريخ 

دة ر س املال غي املكتتب هبا مبوجب القرار الصادر عن هيئة اةورا  واةسوا  املالية السورية ر   ) 2113اةول    14(/ا ومن اتريخ 16لبيع  س   ًز
دة ر س  2114اية عاا /ا املتض ن املوافقة علك منح املصرف م لة إضافية حىت هن3كانون اةول صدر  رار جملس املفوضني ر    لبيع اب ي  س   ًز

صدر القرار ر    2115كانون اةول   31ع بتاريخ 2115كانون اةول   31تنت ي بتاريخ  2115( لعاا 33املال، ك ا مت منح م لة  خرس ابلقرار )
، مت منح املصرف م لة إضافية حىت 2116كانون اةول   28 ، و ي اتريخ2116اةول  كانون  31إعا القاضي مبنح م لة  خرس لغاية  -/م 1189

دة ر س املال خالل الربع اةول من عاا 175بناًء علك القرار الصادر ر    2117هناية عاا   ع2117/ا، ومت بيع ما تبقك من  س   ًز

دة ر س املال بتاريخ   ع2117كانون الثاين   24 مت فرنسبنك سورية بيع كامل اةس   الفاألضة عن ع لية ًز

 ع2121حزيران  31 لية سورية بتاريخ 425115فرنسبنك سورية مدرجة  ي سو  دمشق لألورا  املالية، و د بلغ سعر الغال   ي السو  إن  س   

 ع2121حزيران  31لفرتة الستة  ش ر املنت ية  ي علك املعلومات املالية املرحلية املوجزة  2121آب  19 جملس الدارة  ي جلسته املنعقدة بتاريخوافق 
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 املعدلةو  اجلديدة املالية للتقارير الدولية املعايري تطبيق -0

( وجلنة تفسي إعداد IASB) اا املصرف بت بيق مجيع املعايي والتفسيات املعدلة واجلديدة الصادرة عن جملس معايي احملاسبة الدولية  ، ي الفرتة احلالية
 وتسر  علك نشاطات املصرف للفرتات احملاسبية الحت تبد  من( التابعة لل جلس والحت ختص IFRICالتقارير املالية )

 ع2121كانون الثاين   1

 جراء ت بيق ه ه املعايي وتفسياهتاع ، ي ر     تعديل علك املعلومات املالية املرحلية املوجزةمل
 
 السياسات احملاسبية -0

 إعداد املعلومات املالية والسياسات احملاسبية

وانني ووفقاً للق)املتعلق ابلتقارير املالية املرحلية(  34وفقاً لل عيار احملاسيل الدويل ر    2121حزيران  31 املالية املرحلية املرفقة  يجرس إعداد املعلومات 
ملرحلية املوجزة، تتفق مع اع إن السعياسات احملاسبية املتبعة  ي إعداد املعلومات املالية املصعرفية السعورية الناف ة وتعلي ات و رارات جملس النقد والتسعليف

 ع2119كانون اةول   31تلك الحت اتبعت  ي إعداد البياانت املالية للسنة املنت ية  ي 

ايي الدولية للتقارير عإن املعلومات املالية املرحلية املوجزة   تتضعععععع ن كافة املعلومات واليضععععععاحات امل لوبة لل علومات املالية السععععععنوية واملعدة وفقاً لل 
   متثل ابلضعععععععرورة موشعععععععراً علك النتاألج املتو عة للسعععععععنة املنت ية  ي 2121حزيران  31 املنت ية  ي سعععععععتة  شععععععع رالية، ك ا  ن نتاألج  ع ال املصعععععععرف للامل

 ع2121كانون اةول   31
 ة العادلةع لقد جرس تصعععنيف يع والحت تظ ر ابلقيلقعععععععععععععععععد جرس إعداد املعلومات املالية وفقا ملبد  التكلفة التارخيية ابسعععتثناء املوجودات املالية املتوفرة للب

لنسبيةع تظ ر ااحلسععععاابت  ي املوجودات وامل لععععوابت حسب طبيعععععة كل من ا وجععععرس تبويب ا  ي املعلومات املالية مبوجب ترتيب تقريععععبعععععي تبعاً لسيولت ا 
 ، وع لة ا  تصادعاملعلومات املالية ابللية السورية )لعسع(، ع لعة إعداد املعلومات املاليعة

 

 املقررات احملاسبية اهلامة واملصادر األساسية لعدم اليقني يف التقدير - 4

ابت ، يتوجب علك الدارة  ن تتخ   رارات وتقوا بتقديرات وافرتاضات بش ن القي  الدفرتية ملوجودات وم لو  بيق السياسات احملاسبية لل صرفعند ت
لنتاألج ا   تتوضح بس ولة من مصادر  خرسع إن التقديرات وا فرتاضات اخلاصة هبا تبىن علك  ساس اخلربة السابقة وعوامل  خرس تعترب ذات صلةع إن

 التقديراتع الفعلية  د ختتلف عن ه ه 

لية الحت حيصل في ا ايت  مراجعة التقديرات وا فرتاضات اخلاصة هبا بصورة مست رة، يت  إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية  ي الفرتة امل
لك الفرتة احلالية وفرتات التعديل يوثر ع تعديل التقدير وذلك إذا كان التعديل يوثر فقط علك تلك الفرتة،  و  ي فرتة التعديل وفرتات  حقة إذا كان

  حقةع 
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 املقررات احملاسبية اضامة عند ت بيق السياسات احملاسبية: ع (4)

 خمصص اخلساألر الألت انية املتو عة

دة اضامة  ي يت لب من إدارة املصرف استخداا إجت ادات  وتقديرات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية املستقبلية و و اهتا وتقدير خماطر الًز
التقديرات و  خماطر الألت ان لل وجودات املالية بعد العرتاف اةويل هبا ومعلومات القياس املستقبلية خلساألر الألت ان املتو عةع إن  ه  السياسات

 املصرف مفصلة  دانه:املستخدمة من  بل إدارة 

 تقيي  منوذج اةع ال

ةع الع مدفوعات املبلغ اةصلي والفاألدة علك املبلغ اةصلي القاأل  واختبار منوذج ا نتاألج اختبارعلی يعت د تصنيف و ياس املوجودات املالية 
لتقيي  لتحقيق هدف  ع ال معنيع ويتض ن ه ا ا منوذج اةع ال علك مستوس يعكس كيفية إدارة جم وعات املوجودات املالية معاً  املصرفحيدد 

 تااحلك  ال   يعكس مجيع اةدلة ذات الصلة مبا  ي ذلك كيفية تقيي   داء املوجودات و ياس  داأل ا، واملخاطر الحت توثر علك  داء املوجود
ستبعادها  بل لة من خالل الدخل الشامل اآلخر والحت مت اع يرا ب املصرف املوجودات املالية املقاسة ابلكلفة امل ف ة  و القي ة العادوكيفية إدارهتا

صل او تاستحقا  ا لف   سبب استبعادها وما إذا كانت اةسباب متفقة مع اضدف من اةع ال احملتفظ هباع وتعترب املرا بة جزءًا من التقيي  امل
هناك  ةن وإذا كان من غي املناسب، املالية املتبقية مناسباً حول ما إذا كان منوذج اةع ال ال   يت  مبوجبه ا حتفاظ ابملوجودات  صرفلل 

 لتصنيف تلك املوجوداتع اً مستقبلي اً تغيي  ي منوذج اةع ال وابلتايل يت  إدخال تغيي 

دة هامة  ي خماطر ا ألت ان  ًز

اخلسارة ا ألت انية اةوىل،  و ش راً ملوجودات املرحلة  (12)يت   ياس اخلسارة ا ألت انية املتو عة ك خصص يعادل اخلسارة ا ألت انية املتو عة ملدة 
دة خماطر ا ألت ان بالثالثة و املرحلة  الثانيةعلك مدس الع ر الزمين لل وجودات من املرحلة  شكل  ع ينتقل اةصل إىل املرحلة الثانية  ي حال ًز

دة كبية  ي خماطر ا ألت انع وعند تقيي  ما إذا كانت  (9)   لتقارير املالية ر لع   حيدد املعيار الدويل ويلكبي من  ا عرتاف اة ما ال   يشكل ًز
 ة واملدعومة ي ا عتبار املعلومات الك ية والنوعية املستقبلية املعقول صرفأيخ  امل، خماطر ا ألت ان ة  من املوجودات  د ارتفعت بشكل كبي

 1والحت تود  إىل تغي التصنيف ض ن املراحل الثالث ) قة ابلتغي امل    ي خماطر الألت ان ي التقديرات املستخدمة من  بل إدارة املصرف املتعل
 (ع3و 2و

 إنشاء جم وعات من املوجودات ذات خصاألص خماطر األت انية مماثلة

كة )مثل نوع اةداة، املشرت عندما يت   ياس خساألر ا ألت ان املتو عة علك  ساس مجاعي، يت  جت يع اةدوات املالية علك  ساس خصاألص املخاطر 
خل(ع يرا ب ا درجة خماطر ا ألت ان، نوع الض اانت، اتريخ ا عرتاف اةويل، الفرتة املتبقية لتاريخ الستحقا ، الصناعة، املو ع اجلغرا ي لل قرتض،

ة اةمر م لوب لض ان  نه  ي حالمدس مالءمة خصاألص خماطر ا ألت ان بشكل مست ر لتقيي  ما إذا كانت   تزال مماثلةع إن ه ا  املصرف
تغيي خصاألص خماطر ا ألت ان، تكون هناك إعادة تقسي  لل وجودات بشكل مناسبع و د ينتج عن ذلك إنشاء حمافظ جديدة  و نقل 

 موجودات إىل حمفظة حالية تعكس بشكل  فضل خصاألص خماطر ا ألت ان امل اثلة لتلك اجمل وعة من املوجوداتع

 افظ واحلركات بني احملافظإعادة تقسي  احمل

دة الك يعد إعادة تقسي  احملافظ واحلركات بني احملافظ  كثر شيوعاً  دة كبية  ي خماطر ا ألت ان ) و عندما تنعكس تلك الًز بية( عند حدوث ًز
ض ن  العكس، ولكن ا  د حدث  يضاً إىل آخر،  و  ش راً  (12)وابلتايل تنتقل اةصول من اخلساألر ا ألت انية املتو عة الحت ترتاوح مدهتا بني 

 و مدس احلياة ولكن مقدار تغييات اخلساألر  ش راً  (12)احملافظ الحت يست ر  ياس ا علك نفس اةساس من اخلساألر ا ألت انية املتو عة ملدة 
 ع ختالف خماطر ا ألت ان من احملافظ ا ألت انية املتو عة نظراً 
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 املصادر الرأليسية للتقديرات غي املوكدة  عب(4)
ثر  مهية علك املبالغ املعرتف هبا والحت ضا الت ثي اةك  صرففي ا يلي التقديرات الرأليسية الحت استخدمت ا الدارة  ي ع لية ت بيق السياسات احملاسبية لل

 :املعلومات املالية املرحلية املوجزة ي 
 مبدأ االستمرارية:
ملصرف بتقيي   درة املصرف علك ا ست رار ك نش ة مست رة وهي مقتنعة ان املصرف ميتلك املوارد الالزمة ملواصلة اةع ال  ي  امت إدارة ا

املستقبل املنظورع ابلضافة إىل ذلك، إن إدارة املصرف ليست علك عل  ا  شكوك جوهرية الحت  د توثر بشكل جوهر  علك  درة املصرف 
 حمضرة علك  ساس مبد  ا ست راريةع املعلومات املالية املرحلية املوجزةة مست رةع وابلتايل إن علك ا ست رار ك نش 

 حتديد القيم العادلة:
املالية املتداولة بشكل  وابلنسبة لألدوات حلظه يت لب استع ال تقنيات تقيي عإن حديد القي ة العادلة ملوجودات مالية ليس ضا سعر سو  ميكن 

رتكيز، لغي متكرر و سعارها  ليلة الشفافية، فدن القي ة العادلعة تكون   ل موضوعية، وتت لب درجات متفاوتة من اةحكاا تعت د علك السيولة، ا
 عوامل سو  غي  كيدة، افرتاضات تسعي، وخماطر  خرس توثر علك اةداة املعنيةع

 ملع يات غي املنظورة  ي  ياس الوحدة العادلة عندما تكون املع يات املنظورة غي متوفرة، وابلتايل تن بق  ي احلا ت الحت تكون في اتستخدا ا
تفرغ ل للو حركة السعو  بتاريخ التقيي  ضعيفة ه ا إن وجدت، وجيب  ن تبقك الغعاية من  يععاس القععي ة العععادلة نفس ا،     ن متثل السعر املقب
علومات ملعن ا من مالك اةدوات املالية  و صاحب ا لتزاا مل لوابت  دوات ماليةع يت  الوصول إىل املع يات غي املنظورة اب عت اد علك  فضل ا

 الً اب جراءات ع املتوفرة  ي ظل الظروف احملي ة، والحت ميكن  ن تتض ن املعلومات املتوفرة لدس املنش ة ابلضافة إىل ت بيق معد ت حس  معينة
 و  حالداخلية لل صرف وذلك ض ن منوذج التقيي  املستخدا  ي تقيي  حمفظة اةورا  املالية الظاهرة علك  ساس القي ة العادلة من خالل اةراب

 اخلساألر وعلك  ساس الكلفة امل ف ةع

ية ذات الصلة بكل املنتجات / السو  وحديد املعلومات املستقبل املستقبلية لكل نوع من  نواعالنظرة  ،حديد العدد والوزن النسيل للسيناريوهات
 سيناريو

ختلف معلومات مستقبلية معقولة ومدعومة تستند إىل افرتاضات احلركة املستقبلية مل صرفيستخدا امل، عند  ياس اخلسارة ا ألت انية املتو عة
 احملركات ا  تصادية وكيف توثر ه ه احملركات علك بعض ا البعضع

 احت ال التعثرنسبة 
 السداد عن التعثر  حت الية ديراً تقاحت ال التعثر  نسبة ي  ياس اخلسارة ا ألت انية املتو عةع وتعترب  رأليسياً  احت ال التعثر مدخالً  نسبة تشكل
 البياانت التارخيية وا فرتاضات والتو عات املتعلقة ابلظروف املستقبليةع فرته زمنية معينة، والحت تش ل إحتساب مدس علك

  ي حال التعثراخلسارة 
ية التعا دية املستحقة ع وهو يستند إىل الفر  بني التدفقات النقد ي السدادالتعثر  عنهي تقدير للخسارة الناجتة  ي حال التعثر تعترب اخلسارة 

 ا، مع اةخ   ي العتبار التدفقات النقدية من الض اانت الضافية والتعديالت ا ألت انية املتكاملةعوتلك الحت يتو ع امل ول حصيل 
 األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة:

 ل وجودات الثابتةعل اةع ار النتاجية  ي هناية كل فرتة ماليةع خالل الفرتة مل تظ ر  ية موشرات تدعو إىل تغيي اةع ار املقدرةاملصرف يراجع 
 تدين قيمة املوجودات غري املالية وتكوين املؤوانت الالزمة:

الية وذلك من خالل إجراء غي املالراهنة الحت متر هبا اجل  ورية العربية السورية،  امت الدارة بتقدير القي ة ا سرتدادية لألصول  الظروف ي ظل 
ين مووانت ع ابعتقاد الدارة،   توجد موشرات لتكو في ا إذا كان هناك    موشر علك تدين  ي ت االدفرتية ض ه اةصول لتحديد  للقي مراجعة 

 تدين إضافيةع
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  مصرف سورية املركزيأرصدة لدى نقد و  -5

 يلي: اممه ا البند  يتكون

 األولكانون   03     0303حزيران  03     
  )مدققة( 9033     )غري مدققة(     
  ل.س.     ل.س.    

   8192513751639    25186311791829  نقد  ي اخلزينة
   رصدة لدس مصرف سورية املركز :

  15151711381159    42141117511115  حساابت جارية وحت ال لب 
 1174411111111    5121612411221  ( كثر  ش ر  و 3خالل فرتة  وداألع ةجل )استحقا  ا اةصلي 
  3199712211736    7176414941941  احتياطي نقد  الزامي* 
   81125416651115    31118316341534  
 ( 817241894) ( 7912941772) خمصص اخلساألر ا ألت انية املتو عة 
   81117513711233    31117419191641  

 :خالل الفرتة / السنةفي ا يلي احلركة علك نقد و رصدة لدس بنوك مركزية 
  )غري مدققة( 0303حزيران  03أشهر املنتهية يف لفرتة الستة     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

   21125812581895    -     -     21125812581895  الرصيد ك ا  ي بداية الفرتة
دة انجتة عن التغي  ي  ًز

  11121112421449    -     -     11121112421449   رصدة لدس بنوك مركزية 
   23193219831832    -     -     23193219831832  فرو ات  سعار الصرف

   55139114851176    -     -     55139114851176  الرصيد ك ا  ي هناية الفرتة
 

  )مدققة( 0339كانون األول   03يف للسنة املنتهية     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

   21149214241415    -     -     21149214241415  بداية السنة ي  ك ا  الرصيد
  1174411111111    -     -     1174411111111  اةرصدة اجلديدة خالل السنة

دة انجتة عن التغي  ي  ًز
 ( 1194816111472)   -     -   ( 1194816111472)  رصدة لدس بنوك مركزية 

 ( 2915651138)   -     -   ( 2915651138) فرو ات  سعار الصرف

  21125812581895    -     -     21125812581895  الرصيد ك ا  ي هناية السنة
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 :خالل الفرتة / السنةفي ا يلي احلركة علك خمصص اخلسارة ا ألت انية املتو عة 
  )غري مدققة( 0303حزيران  03لفرتة الستة أشهر املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

   817241894    -     -     817241894  بداية الفرتة الرصيد ك ا  ي
دة انجتة عن التغي  ي  ًز

   3114421941    -     -     3114421941  خماطر ا ألت ان 
   3911261937    -     -     3911261937  فرو ات  سعار الصرف

  7912941772    -     -     7912941772  الرصيد ك ا  ي هناية الفرتة
 

  )مدققة( 0339كانون األول   03للسنة املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

   -     -     -     -   بداية السنة ي  ك ا  الرصيد
 خساألر تدين علك اةرصدة 

  719341696    -     -     719341696  اجلديدة خالل السنة 
دة انجتة عن التغي  ي  ًز

   7881166    -     -      7881166  خماطر ا ألت ان 
    21132    -     -      21132  فرو ات  سعار الصرف

  817241894    -     -     817241894  الرصيد ك ا  ي هناية السنة

 

كانون الثاين   21/اعن اتريخ 7جملس النقد والتسليف ر    عن الصادرة السورية العربية اجل  ورية  ي امل بقة املصرفية والتشريعات للقوانني وفقاً  *
 التوفي وداألع ال لب، حت الوداألع متوسط من %5 نسبةب املركز  ةسوري مصرف لدس زاميإل نقد  حتياطياب حتفظ  ن املصارف علك 2121
 علل صرف التشغيلية اةنش ة  ي استع اله يت  و  إلزامي ا حتياطي ه ا إن، السكين الدخار وداألع ابستثناء ةجل والوداألع

صرف سورية املركز  ممت إيقاف الع ل لفرعني مو تاً نتيجة للظروف ا ستثناألية الحت متر في ا اجل  ورية العربية السورية بعد احلصول علك املوافقة من  بل 
مت نقل كامل رصيد النقد  ي الفروع املغلقة إىل فروع عاملة دون    خساألر ومت إلغاء  2115لتعود بعدها للخدمةع خالل عاا  حلني زوال ه ه الظروف

 املخصص املقابل ضا ض ن بند خمصصات متنوعةع
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 أرصدة لدى مصارف -6

 يتكون ه ا البند مما يلي:
  )غري مدققة(  0303حزيران  03 كما يف  

  اجملموع   مصارف خارجية   مصارف حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  51186915251759  15199111221596  34187815131163 حساابت جارية وحت ال لب
  22123216241141  22123216241141  -   ش ر  و   ل( 3وداألع ةجل )استحقا  ا اةصلي خالل فرتة 

    34187815131163   38122316461737   73111211491911  
 ( 47212281842) ( 47211451227) ( 1831615) خمصص خساألر األت انية متو عة 

   34187813191548  37175116111511  72162919211158  

املصرف و  توجد لدس  2121حزيران  31 ك ا  ي لية سورية 51186915251761 صارف الحت   تتقاضك فواألد مبلغبلغت اةرصدة لدس كافة امل
 ع رصدة مقيدة السحب

  )مدققة( 9033كانون األول   03كما يف   
  اجملموع   مصارف خارجية   مصارف حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 24183512131419  9134112911792  15149319221617  حساابت جارية وحت ال لب
  7168217811541  7168217811541  -   ش ر  و   ل( 3وداألع ةجل )استحقا  ا اةصلي خالل فرتة 

    15149319221617   17112411721333   32151719941951  
 ( 22914991524) ( 22811811867) ( 113181657) خمصص خساألر األت انية متو عة 

   15149216131961  16179518911466  32128814951426  

و  توجد لدس  2119كانون اةول   31ك ا  ي  لية سورية 24183512131419بلغت اةرصدة لدس كافة املصارف الحت   تتقاضك فواألد مبلغ 
 املصرف  رصدة مقيدة السحبع

 :خالل الفرتة / السنةفي ا يلي احلركة علك اةرصدة لدس املصارف 
  )غري مدققة( 0303حزيران  03لفرتة الستة أشهر املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

   32151719941951    -     17111916561621    15151813381329  الرصيد ك ا  ي بداية الفرتة
 عن التغي  ي نقص انتج

 ( 11185619131649)   -   ( 5127915211595) ( 5157713821154) اةرصدة لدس املصارف 
   51144111581599    -     26145119491655    24198911181944  فرو ات  سعار الصرف

  73111211491911    -     38118211841681    34192111651219  الرصيد ك ا  ي هناية الفرتة
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  )مدققة( 0339كانون األول  03للسنة املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

   31146114481731    -     -     31146114481731  بداية السنة ي  ك ا  الرصيد
  -     -     13135414211774   ( 13135414211774) ما مت حويله إىل املرحلة الثانية 

 ( 5141411881285)   -     -   ( 5141411881285) اةرصدة املسددة
دة انجتة عن التغي  ي  ًز

   6168616541521    -     3175311971131    2193315571491  اةرصدة لدس املصارف 
 ( 22419211116)   -   ( 9718621184) ( 12711571832) فرو ات  سعار الصرف

  32151719941951    -     17111916561621    15151813381329  الرصيد ك ا  ي هناية السنة

 :خالل الفرتة / السنةفي ا يلي احلركة علك خمصص اخلسارة ا ألت انية املتو عة لألرصدة لدس املصارف 
  )غري مدققة( 0303حزيران  03لفرتة الستة أشهر املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  22914991524    -     22811791868    113191656  الرصيد ك ا  ي بداية الفرتة
 عن التغي  ي انتج نقص
 ( 11814861541)   -   ( 11413181154) ( 411781487) خماطر ا ألت ان 

   35112151859    -     34811731287    311421572  فرو ات  سعار الصرف
  47212281842    -     47211451111     1831741  الرصيد ك ا  ي هناية الفرتة

 
  )مدققة( 0339كانون األول   03للسنة املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  811591914    -     -     811591914  ك ا  ي بداية السنةالرصيد  
  -     -     118781518  ( 118781518) ما مت حويله إىل املرحلة الثانية

 املسرتدة من خساألر التدين علك
 ( 511151199)   -     -   ( 511151199) اةرصدة املسددة 

دة انجتة عن التغي  ي  ًز
  22614591464    -     22613211232     1381232  خماطر ا ألت ان 

 (  141745)   -   (  191882)    51137  فرو ات  سعار الصرف
  22914991524    -     22811791868    113191656  الرصيد ك ا  ي هناية السنة
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 إيداعات لدى مصارف  -7

 يتكون ه ا البند مما يلي:
  )غري مدققة( 0303حزيران  03 كما يف   
  اجملموع   مصارف خارجية   مصارف حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  6184614861961  -   6184614861961  ش ر( 3وداألع ةجل )استحقا  ا اةصلي  كثر من 
  -     -     -   خساألر األت انية متو عةخمصص 

  6184614861961   -  6184614861961  
 

  )مدققة( 9033كانون األول   03كما يف    
  اجملموع   مصارف خارجية   مصارف حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  2136614771466    -     2136614771466   ش ر( 3وداألع ةجل )استحقا  ا اةصلي  كثر من 
 (  1115471212)   -   ( 1115471212) خمصص خساألر األت انية متو عة

   2135419311254     -    2135419311254  
 :خالل الفرتة / السنةفي ا يلي احلركة علك اليداعات لدس املصارف 

  )غري مدققة( 0303حزيران  03لفرتة الستة أشهر املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     األوىلاملرحلة     
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

   2136614771466    -     -     2136614771466  الرصيد ك ا  ي بداية الفرتة
 صا ي التغي  ي اليداعات 

  1614211124    -     -     1614211124  لدس املصارف 
  4146315891371    -     -     4146315891371  سعر الصرففرو ات 

  6184614861961    -     -     6184614861961  الرصيد ك ا  ي هناية الفرتة
 

  )مدققة( 0339كانون األول   03للسنة املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

   3166111881287    -     -     3166111881287  بداية السنة ي  ك ا  الرصيد
  5117491489    -     -     5117491489  اةرصدة اجلديدة خالل السنة
 صا ي التغي  ي اليداعات 

 ( 1134514611311)   -     -   ( 1134514611311) لدس املصارف 
  2136614771466    -     -     2136614771466  الرصيد ك ا  ي هناية السنة
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 :خالل الفرتة / السنةفي ا يلي احلركة علك خمصص اخلسارة ا ألت انية املتو عة لإليداعات لدس املصارف 
  )غري مدققة( 0303حزيران  03لفرتة الستة أشهر املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  1115471212    -     -     1115471212  الرصيد ك ا  ي بداية الفرتة
دة انجتة عن التغي  ي  ًز

 ( 3315191341)   -     -   ( 3315191341) خماطر ا ألت ان 
  2119721129    -     -     2119721129  فرو ات سعر صرف

  -     -     -     -   الرصيد ك ا  ي هناية الفرتة
 

  )مدققة( 0339كانون األول   03للسنة املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

 الرصيد املعدل بعد 
  114111958    -     -     114111958  (9ت بيق املعيار ر   ) 

 خساألر تدين علك 
   7471319    -     -      7471319  اةرصدة اجلديدة خالل السنة 

دة انجتة عن التغي  ي  ًز
  913981945    -     -     913981945  خماطر ا ألت ان 

  1115471212    -     -     1115471212  السنةالرصيد ك ا  ي هناية 
 
 تتقاضك فواألد ك ا  ي توجد لدس املصرف إيداعات   و  2121حزيران  31 توجد لدس املصرف إيداعات  تتقاضك فواألد ك ا  ي  
 ع2119كانون اةول   31
 املصرف إيداعات مقيدة السحب ك ا  يتوجد لدس  و  2121حزيران  31 توجد لدس املصرف إيداعات مقيدة السحب ك ا  ي  
 ع2119كانون اةول   31
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 صايف التسهيالت االئتمانية املباشرة -8
 يتكون ه ا البند مما يلي:

 كانون األول   03     0303حزيران  03     
  )مدققة( 9330     )غري مدققة(    
  ل.س.     ل.س.    

 شركات كربس:
   3158111181365    4151611861881  حساابت جارية مدينة 
   2316621478    1212181631  حساابت داألنة صدفة مدينة 
   43114114741533    66119818151968   روض وسلف 
 ( 6711271861) ( 8511981452) فواألد مقبوضة مقدماً علك القروض 
   46157712171515    71153119131127  صايف تسهيالت شركات كربى  

 شركات متوس ة وصغية:
   5311661855    5818821191  حساابت جارية مدينة 
   1116318991847    1161311331466   روض وسلف 
   213881648    216561121  حساابت داألنة صدفة مدينة 
 ( 415911246) ( 413521168) فواألد مقبوضة مقدماً علك القروض 
   1111417651114    1167112191519  وصغريةصايف تسهيالت شركات متوسطة   

  فراد:
   31814451496    34411641979   روض وسلف 
    4571111     4131274  حساابت داألنة صدفة مدينة 
   31819121497    34415781253  صايف تسهيالت أفراد  

  روض سكنية:
   2156714911419    2167111251917   روض سكنية 
   2156714911419    1917112516712  تسهيالت قروض سكنيةصايف   
     75121617361716    51156813761525   

 ينعزل:
 ( 6131213771536) ( 11163719461915) خمصص خساألر األت انية متو عة 
 ( 4152711541653) ( 5195217191399) الفواألد والع و ت املعلقة 
   39173818441336    58162611711392  املباشرةصايف التسهيالت االئتمانية   
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 :خالل الفرتة / السنة باشرةاملألت انية ا تس يالت في ا يلي احلركة علك  رصدة ال
  )غري مدققة( 0303حزيران  03لفرتة الستة أشهر املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  51156813761525    11111319231483    2128111411321    37117313111721  الرصيد ك ا  ي بداية الفرتة
  -     -   ( 72114121497)   72114121497  ما مت حويله إىل املرحلة اةوىل 
  -     -     1145913331188  ( 1145913331188) ما مت حويله إىل املرحلة الثانية
  -     29216611937  ( 14315451743) ( 14911161194) ما مت حويله إىل املرحلة الثالثة

  -     -     -     -   الديون املعدومة
دة / )نقص( انتج عن  ًز

 ( 5199815661583)   83211711848  ( 23717551751) ( 6159218811681) تغي  رصدة الزابألن  
  7188919161949    -     -     7188919161949  الفرتةالتس يالت اجلديدة خالل 
 ( 3114214611918) ( 111841811) ( 6615671321) ( 2197418191777) الفرتةالتس يالت املسددة خالل 

   25179914711723    3199812661151    -     21181112151573  تعديالت نتيجة تغي  سعار الصرف

   75121617361716    16123518371618    2157112131197    56141916951911  الرصيد ك ا  ي هناية الفرتة
 

  )مدققة( 0339كانون األول   03للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
 36158616111172    13115811811398    3127915861617    21114819331167  السنةبداية  ي  ك ا  الرصيد

  -   ( 3138111651533) ( 3111218661281)   6138219311814  ما مت حويله إىل املرحلة اةوىل 
  -   ( 26217911876)   1149811111811  ( 1123512191935) ما مت حويله إىل املرحلة الثانية
  -     33817631146  ( 2616581511) ( 31211141535) ما مت حويله إىل املرحلة الثالثة

 ( 4317811397) ( 4317811397)   -     -   الديون املعدومة
دة / )نقص( انتج عن  ًز

 ( 4187614531292)   1128415641961  ( 13517811389) ( 6112512371863) تغي  رصدة الزابألن  
   21126413711563    21113331386    88914371134   21116416111143  التس يالت اجلديدة خالل السنة
 ( 2119216171265) ( 16211771991) ( 22115781951) ( 1171919611324) التس يالت املسددة خالل السنة

 ( 26917431156) ( 2911121511)   -   ( 24116411646)  الصرفتعديالت نتيجة تغي  سعار 

   51156813761525    11111319231483    2128111411321    37117313111721   الرصيد ك ا  ي هناية السنة
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 :خالل الفرتة / السنةفي ا يلي احلركة علك خمصص اخلسارة ا ألت انية املتو عة 
  )غري مدققة( 0303حزيران  03املنتهية يف لفرتة الستة أشهر     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  6131213771536    4177118631959    11919531965    1142115591612  الرصيد ك ا  ي بداية الفرتة
  -     -   ( 5119251116)   5119251116  ما مت حويله إىل املرحلة اةوىل 
  -     -     1571911  ( 1571911) ما مت حويله إىل املرحلة الثانية
  -     1811471534  ( 1811471534)   -   ما مت حويله إىل املرحلة الثالثة

  -     -     -     -   الديون املعدومة
دة / )نقص( انتج عن  ًز

 ( 4819441191)   62217931121    6416151573  ( 73613421883) تغي  ي خماطر ا ألت ان  
   2919951116    -     -     2919951116  الفرتةالتس يالت اجلديدة خالل 
 ( 114311427) ( 7361813) ( 5141621) ( 1891114) الفرتةالتس يالت املسددة خالل 

   4135519481981    1177912951812     411814    2157616121354  تعديالت نتيجة تغي  سعار الصرف

   11163719461915    7119112631622    11412811192    3134214121211  الرصيد ك ا  ي هناية الفرتة
 

  )مدققة( 0339كانون األول   03للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     األوىلاملرحلة     
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  7127716141819    6195518171545    -     32117871264  السنةبداية  ي  ك ا  الرصيد

  -   ( 2153111191846)   -     2153111191846  ما مت حويله إىل املرحلة اةوىل 
  -   ( 11511161751)   5812231344    4618931416  ما مت حويله إىل املرحلة الثانية
  -     5415951964    -   ( 5415951964) ما مت حويله إىل املرحلة الثالثة

 ( 719691123) ( 719691123)   -     -   الديون املعدومة
دة / )نقص( انتج عن  ًز

 ( 97419611525)   43617151891    2431355  ( 1141119191771) تغي  ي خماطر ا ألت ان  
   15116291798    8111321983    2211281418    4713681397  التس يالت اجلديدة خالل السنة
 ( 8512111554) ( 5912611643)   -   ( 2519511911) التس يالت املسددة خالل السنة

 ( 5717151869) ( 5311221161)   2913581848  ( 3411521656) تعديالت نتيجة تغي  سعار الصرف

   6131213771536    4177118631959    11919531965    1142115591612  الرصيد ك ا  ي هناية السنة
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  تتلخص حركة الفواألد املعلقة ك ا يلي:
 كانون األول   03     0303حزيران  03     
  )مدققة( 0339     )غري مدققة(    
  ل.س.     ل.س.    
   3121313321581    4152711541653  السنة بداية  ي الرصيد
 يضاف:

   1139818161688    89612191899  خالل الفرتة / السنةالفواألد املعلقة  
 ينعزل:
 ( 4315481981)   -   الفواألد املعلقة الحت مت ش ب ا خالل السنة 
 ( 3916141339) ( 2914141348) الفواألد املعلقة املسرتدة خالل السنة 
 ( 118311296)   55817491195  فرو ات اسعار الصرف 

   4152711541653    5195217191399  السنةالرصيد ك ا  ي هناية 
 

 ك ا  يالتس يالت ا ألت انية املباشرة   من رصيد %21159لية سورية    مانسبته  16123518371618بلغت التس يالت ا ألت انية غي العاملة املباشرة 
كانون اةول   31من رصيد التس يالت ا ألت انية املباشرة ك ا  ي  %21197لية سورية    ما نسبته  11111319231483)مقابل  2121حزيران  31

 (ع2119
من رصيد التس يالت ا ألت انية  %14185لية سورية    ما نسبته  11128311181219بلغت التس يالت ا ألت انية غي العاملة بعد تنعزيل الفواألد املعلقة 

من رصيد التس يالت  %14131لية سورية    ما نسبته  6158617681831)مقابل  2121حزيران  31 ك ا  ي املباشرة بعد تنزيل الفواألد املعلقة
 (ع2119كانون اةول   31ا ألت انية املباشرة بعد تنزيل الفواألد املعلقة ك ا  ي 

لية سورية   2113651751)مقابل  2121حزيران  31 ك ا  يلية سورية ك ا  ي   2112791251بلغت التس يالت ا ألت انية غي املباشرة وغي العاملة 
 (ع2119كانون اةول   31ك ا  ي 

لية سورية ك ا  2415681149)مقابل  2121حزيران  31 ك ا  يلية سورية ك ا  ي   811141191بلغ خمصص تدين التس يالت ا ألت انية غي املباشرة 
 (ع16( والحت تظ ر ض ن املخصصات املتنوعة )إيضاح 2119كانون اةول   31 ي 

 ممنوحة للحكومة السورية  و بكفالت اع  يوجد تس يالت األت انية 
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 موجودات مالية ابلكلفة املطفأة -9

 :يتكون ه ا البند مما يلي
 كانون األول   03     0303حزيران  03     
   )مدققة( 9033     )غري مدققة(    
  ل.س.     ل.س.    
   3191416121126    -   سندات صادرة عن مصارف )ذات عاألد اثبت(  
   11191111111111    31141111111111  ش ادات إيداع )ذات عاألد اثبت(  
   1119311831562    -   ش ادات إيداع مصرف سوًر املركز   
    31141111111111    15191716951588   

 ( 1119614521343) ( 4128613921293) خمصص اخلساألر ا ألت انية املتو عة
    27111316171717    14171112431245   
 
 سندات شركات )ذات عاألد اثبت(: - 

 كانون األول   03     0303حزيران  03     
   )مدققة( 0339     )غري مدققة(    
  ل.س.     ل.س.    

 سندات صادرة عن مصارف )ذات عاألد اثبت(
   5188611111111    11131411111111  للسنداتالقي ة ا مسية   
 ( 1196211111111) ( 11131411111111) القي ة ا مسية للسندات املستحقة / املباعة   
  ( 5111641611) ( 11518661111) احلس   
   15311131311    2119121411  العالوة  
   4112518381711  ( 9419531611) القي ة الدفرتية للسندات  
 ( 15117331113) ( 1715521611) إطفاء العالوة  
   3915161339    11119761748  إطفاء احلس   
   -   ( 313591811) إطفاء البا ي من عالوة السندات املباعة  
   -     1418891252  إطفاء البا ي من حس  السندات املباعة  
     -    3191416121126   
 (  8811628)   -   اخلساألر ا ألت انية املتو عة خمصص  
     -    3191317311398   

 ع%715إىل  %2175سندات صادرة عن مصارف جتارية غي مقي ة ابلدو ر اةمريكي بفاألدة ترتاوح بني ابلكلفة امل ف ة متثل املوجودات املالية 
، ونتج عن ع لية بيع املوجودات املالية ابلكلفة امل ف ة خساألر 2121الربع الثاين من عاا  مليون دو ر  مريكي خالل 9 اا املصرف ببيع سندات بقي ة 

 لية سورية والحت متثل التغي  ي  ي ة تلك السندات من اتريخ شراأل ا مضافاً ضا ع و ت البيعع 983828684بقي ة 
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 اتريخ اإلستحقاق
  0303حزيران  03 كما يف   
  معدل الفائدة   القيمة االمسية   
   ابللرية السورية   دوالر أمريكي   

 %2175   5165211111111   415111111 2121تشرين اةول  27
  %3151   5165211111111   415111111 2121تشرين الثاين  25

  911111111   11131411111111  
 
 سندات شركات )ذات عاألد اثبت(: -ب

 األولكانون   03     0303حزيران  03     
  )مدققة( 0339     )غري مدققة(    
  ل.س.     ل.س.    
   11191111111111    31141111111111  القي ة ا مسية للسندات  
   11191111111111    31141111111111  القي ة ا مسية للسندات  
 ( 1119515711715) ( 4128613921293) خمصص اخلساألر ا ألت انية املتو عة  
    27111316171717    9171414281285   

مليون دو ر  مريكي بفاألدة  25)شعع ادات إيداع(  ي ة شعع ادات إيداع صععادرة عن مصععارف جتارية غي مقي ة بقي ة  ابلكلفة امل ف ةمتثل املوجودات 
 ع%715سنوية 

 اتريخ اإلستحقاق
  0303حزيران  03 كما يف   
  معدل الفائدة   القيمة االمسية   
   ابللرية السورية   دوالر أمريكي   

  %715  31141111111111  2511111111  2123 ًر  4
  2511111111  31141111111111  
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 ش ادات إيداع مصرف سوًر املركز  
 كانون األول  03     0303حزيران  03     
  )مدققة( 0339     )غري مدققة(    
  ل.س.     ل.س.    
  -     1111111111111  القي ة ا مسية للسندات املشرتاة  
   1161111111111    -   القي ة ا مسية للسندات املشرتاة   
 ( 51111111111) ( 1111111111111) املباعة املستحقة القي ة ا مسية للسندات  
 ( 7211111111) ( 5819931151) احلس   
   1112811111111  ( 5819931151) القي ة الدفرتية للسندات  
   5211761713    5819931151  س إطفاء احل  
   1311161849    -   إطفاء البا ي من عالوة السندات املباعة  
     -    1119311831562   

ة السععورية عن مصععرف سععوًر املركز  ابللي  متثل املوجودات املالية ابلكلفة امل ف ة )شعع ادات إيداع مصععرف سععوًر املركز (  ي ة شعع ادات إيداع صععادرة
  تستحق خالل سنةع %415بفاألدة سنوية 

مبعدل خص   2119مليون لية سورية لدس مصرف سوًر املركز  خالل الربع الثالث من عاا  511 اا املصرف إبعادة خص  ش ادات إيداع بقي ة 
 ع2119لية سورية خالل عاا  115131711، وننتج عن ع لية خص  تلك الش ادات خساألر بقي ة 5%

 :خالل الفرتة / السنةفي ا يلي حركة املوجودات املالية ابلكلفة امل ف ة 
  )غري مدققة( 0303حزيران  03لفرتة الستة أشهر املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

   15191716951588    -     11191111111111    5111716951588  الرصيد ك ا  ي بداية الفرتة
 ( 12141411111111)   -     -   ( 12141411111111) ا ستث ارات املستحقة خالل السنة

 التغي  ي القي ة الدفرتية 
  1613141412    -     -     1613141412  للسندات )عالوة / خص ( 

   27188111111111    -     21151111111111    7138111111111  تعديل نتيجة لفرو ات  سعار الصرف
   31141111111111    -     31141111111111    -   الرصيد ك ا  ي هناية الفرتة
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  )مدققة( 0339كانون األول   03للسنة املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

   16183117521169    -     -     16183117521169  بداية السنة ي  ك ا  الرصيد
  -     -     11191111111111  ( 11191111111111) ما مت حويله إىل املرحلة الثانية 

  1152811111111    -     -     1152811111111  اجلديدة خالل السنةا ستث ارات 
 ( 2144819931151)   -     -   ( 2144819931151) ا ستث ارات املستحقة خالل السنة

 التغي  ي القي ة الدفرتية 
 ( 211631431)   -     -   ( 211631431) للسندات )عالوة / خص ( 

   15191716951588    -     11191111111111    5111716951588  السنةالرصيد ك ا  ي هناية 

 :خالل الفرتة / السنةفي ا يلي احلركة علك خمصص اخلسارة ا ألت انية املتو عة لل وجودات املالية ابلكلفة امل ف ة 
  )غري مدققة( 0303حزيران  03لفرتة الستة أشهر املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  1119614521343    -     1119515711716     8811627  ك ا  ي بداية الفرتةالرصيد ا 
دة انجتة عن التغي  ي  ًز

   77817461911    -     78119861879  ( 212391979) خماطر ا ألت ان 
  2131111931151    -     2131918331698    113591352  فرو ات سعر صرف

  4128613921293    -     4128613921293   -   الرصيد ك ا  ي هناية الفرتة
 

  )مدققة( 0339كانون األول   03للسنة املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  16312461826    -     -     16312461826  ك ا  ي بداية السنةالرصيد ا 
  -     -     16118651192  ( 16118651192) ما مت حويله إىل املرحلة الثانية

 ( 115111117)   -     -   ( 115111117) النقص الناتج عن  رصدة مسددة
دة انجتة عن التغي  ي  ًز

  1113417161624    -     1113417161624    -   خماطر ا ألت ان 

  1119614521343    -     1119515711716     8811627  الرصيد ك ا  ي هناية السنة
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 موجودات ضريبية مؤجلة -33

 يتكون ه ا البند ممايلي:

 كانون األول   03     0303حزيران  03     
  )مدققة( 9033     )غري مدققة(    

  ل.س.     ل.س.   :موجودات ضريبية موجلة انجتة عن
   13119971819    -   الرصيد ك ا  ي بداية الفرتة / السنة

 ( 13119971819)   -   مصروف ضريبة الدخل 

   -     -   الرصيد ك ا  ي هناية الفرتة / السنة
 

 املوجلة الناجتة عن ربح الفرتة ك ا يلي:مت احتساب املوجودات الضريبية 
  )غري مدققة(حزيران  03لفرتة الستة أشهر املنتهية يف     
    0303     9033  
  ل.س.     ل.س.    

   54911641819    48191417621512  صا ي الربح  بل الضريبة
   911611739    1411541346  است الك املباين 

   1617581781    2915161112  املباين امل لوكةاست الك حسينات علك 
  -     -   اسرتداد خمصص اخلساألر الألت انية )الديون املنتجة(
  -   ( 48129314361711)  رابح غي حمققة انجتة عن تقيي  مركز الق ع البنيو 

 ( 23314151824) ( 95714231638) للضريبة اسرتداد مووانت خضعت مسبقاً 
   112921154    -   غي مقي ني ضريبة عقود

  -   ( 1419111111) خمصص ملواج ة  عباء حمت لة
 ( 115171141)   313281111  خمصص تقلب  سعار الق ع

   1171616351518    94115391541  خمصص تدين  ي ة الديون املنتجة
  -   ( 75216311831) فواألد حمققة من خارج اةراضي السورية

 ( 1157719871158)   -   ضريبية عن سنوات سابقةخساألر 
   -      1131111   غرامة

   47919921168  ( 11518111768) الربح الضرييل
 ( 11919981117)   -   (%25) السنة رابح  عن الدخل ضريبة مصروف

 ( 1119991812)   -   (%11)ضريبة إعادة إع ار 
 ( 13119971819)   -   إمجايل الضريبة

   -   ( 6717361865) ضريبة ريع رؤوس  موال متداولة

  (6717361865 ) (13119971819 ) 
 العاا  ي مت تغيي املعاجلة الضريبية ملصروف خمصص اخلساألر ا ألت انية الفراد  مقابل تس يالت غي منتجة حيث مت اعتباره نفقة مقبولة ضريبياً 

 ع2111واخلام ابلعاا  2111لل صارف الصادر عن وزارة املالية للعاا استناداً للبيان الضرييل  2111
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 ع2117لعاا  46بناء علك القانون ر    %11مت تعديل نسبة املسامهة الوطنية لعادة الع ار لتصبح  *
وك ا  ي  2121حزيران  31 ي   ررت إدارة املصرف عدا احتساب ضريبة دخل موجل وعدا اطفاء    موجودات ضريبية لفرتة الستة اةش ر املنت ية

 الحت مل يت  تسجيل ا ك وجودات ضريبيةع 2119كانون اةول   31
 2111 العاا  ي مت تغيي املعاجلة الضريبية ملصروف خمصص اخلساألر ا ألت انية الفراد  مقابل تس يالت غي منتجة حيث مت اعتباره نفقة مقبولة ضريبياً 

 ع2111واخلام ابلعاا  2111الصادر عن وزارة املالية للعاا استناداً للبيان الضرييل لل صارف 
، وال   بني عدا خضوع اةرابح والفواألد النامجة عن 2119نيسان  29الصادر بتاريخ  1238/3بناًء علك  رار اضيئة العامة للضراألب والرسوا ر   

 ي:لضريبة ريع رؤوس اةموال املتداولة والحت مت احتساهبا ك ا يل  ع ال املصارف  ي اخلارج لضريبة الدخل علك اةرابح احلقيقية، وإمنا ختضع
  )غري مدققة(حزيران  03لفرتة الستة أشهر املنتهية يف     
    0303     9033   
  ل.س.     ل.س.  

  35113171966    75216311831  فواألد حمققة من خارج سورية
   %715     %715   معدل الضريبة 

  2613481847    5614471387  الضريبة
   216341885    516441739  إدارة حملية

  216341885    516441739  إعادة إع ار
   6717361865    3116181617   

  ررت إدارة املصرف عدا احتساب ضريبة دخل موجلع
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 موجودات أخرى -33

  يتكون ه ا البند مما يلي:
 كانون األول   03     0303حزيران  03     
  )مدققة( 9033     )غري مدققة(    
  ل.س.     ل.س.    

 فواألد وإيرادات حمققة غي مستحقة القبض
   6811291126    9216921725  مصارف 
   1111181711    1611771386  تس يالت األت انية مباشرة 
   13318771584    33617971254  موجودات مالية ابلكلفة امل ف ة 
    44516671365    21311251321   

   3415411929    11614121945  مقدماً مصاريف مدفوعة 
   7919951153    7719171191  خمزون طباعة و رطاسية

   48915911691    31417991254  سلف لقاء تع دات  ع ال
    2551111     2551111  طوابع 

   16118141572    27311821486  موجودات  خرس
   25314861662    25314861662  ضريبة  ابلة ا سرتداد*

   1115981826     661111  تقام ب ا ات الصراف اآليل
   211511111    211511111  دمينات مدفوعة وزارة الشوون الجت اعية والع ل
   11413671121    11413671121  سلفة عن شراء  س   موسسة ض ان القروض**

 موجودات اثبتة آلت ملكيت ا
   5718491378    8571849137  لل صرف وفاًء لديون مستحقة*** 
    1162519531311    1141716641651   
حس  ا من خساألر مت دفع ا من  بل املصرف ومن املتو ع اسرتدادها، حيث مل يت   2116متثل الضريبة  ابلة لالسرتداد  ي ة ضريبة  ع ال عاا  *

 ع2113لعاا  24من  انون ضريبة الدخل ر    12السنوات السابقة وذلك استناداً إىل املادة 

 لية سوريةع 26189178811ميثل سلفة عن شراء اةس   الدفعة اةوىل من حصة املصرف من  س   شركة ض ان القروض والبالغ  ي ت ا  **
، ومت 2116كانون اةول   16آلت ملكيت ا لل صرف ليفاء ديون مستحقة موجودات انتقلت ملكيت ا لل صرف بتاريخ  الحتمتثل املوجودات  ***

/ب من 111/2ختفيض دين الع يل املستحق بنفس القي ة حيث يتوجب تصفية العقارين خالل عامني من اتريخ الت لك، وفق  حكاا املادة 
 مل يت  تصفية العقارينع املرحلية املوجزة املالية علوماتصدار امل، حىت اتريخ إ2112لعاا  23القانون ر   
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 مصرف سورية املركزيوديعة جممدة لدى  -03

مساضا لدس من ر  %11ام  ن حتجز يتوجب علك مصارف الق اع اخل 2111( لعاا 28ر   )رة )ب( من القانون لفق( ا12ادة )بناًء علك  حكاا امل
 يتكون ه ا البند مما يلي:مصرف سورية املركز  كحساب جم د ميكن اسرتداده عند تصفية املصرفع 

 األولكانون   03     0303حزيران  03     
  )مدققة( 9033     )غري مدققة(    
  ل.س.     ل.س.    

   18918411751    18918411751  لية سورية
   2191111171153    8135414371119  دو ر  مريكي

   8154412781869    3118919481913   
 
 مصارفودائع  -03

 :ييل يتكون ه ا البند مما
  )غري مدققة(  0303حزيران  03    
  اجملموع   خارجيةمصارف    حمليةمصارف    
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  26193916581663  -   26193916581663 حساابت جارية وحت ال لب
  21191315131182  -   21191315131182 وداألع ةجل

  47184311711845   -  47184311711845  

 
  )مدققة( 9033 كانون األول 03   
  اجملموع   مصارف خارجية   مصارف حملية   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  17112215781511    -     17112215781511  حساابت جارية وحت ال لب
  12152114121694    -     12152114121694   ش ر( 3)استحقا  ا اةصلي   ل من  وداألع ةجل

    29154319911214     -    29154319911214  
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 ودائع الزابئن -43

 :يلي يتكون ه ا البند مما

 كانون األول  03     0303حزيران  03     
  )مدققة( 9033     )غري مدققة(     
  ل.س.     ل.س.    
   21166518921648    81127811691131  حساابت جارية وحت ال لب  
   53151319871788    56119915831645  وداألع ةجل وخاضعة لشعار  
   42619211178    37915191134  حساابت جم دة  خرس *  
   3126511591782    3111117881648  وداألع التوفي  
    139195811511557    77186119611396   

  

)مقابل  2121حزيران  31 من إمجايل الوداألع ك ا  ي %18197لية سورية    ما نسبته  26155511461434بلغت الوداألع الحت   ح ل فواألد 
 (ع2119كانون اةول   31 من إمجايل الوداألع ك ا  ي %21131لية سورية    ما نسبته  15181411571154

  دة  س مال ر ميثل ه ا البند مبلغ الوداألع اجمل دة لقاء ر س مال   اع مايل غي مصر ي لشركات  يد الت سيس و ي ة حقو  اةفضلية الناشئة عن ًز
(، 2119كانون اةول   31لية سورية ك ا  ي  16319611762)مقابل  2121حزيران  31 لية سورية ك ا  ي 16312691692املصرف بقي ة 

 ع2118آذار  11املصرف بتوزيع ا علك املسامهني ال ين مل ميارسوا حق اةفضلية  ي ا كتتاب بتاريخ وبد  

 ك ا  يلية سورية   1169312111968)مقابل  2121حزيران  31 ك ا  يلية سورية   4122119311691بلغت وداألع مقيدة السحب مبلغ 
 (ع2119كانون اةول   31

 2121ع آذار 31لية سورية ك ا  ي  24128113811419مبلغ  2116متوز  24اتريخ  4/ا ن/ب  1418بلغت الوداألع اجلامدة حسب القرار ر   
 (ع2119كانون اةول   31لية سورية ك ا  ي  21862689438171)مقابل

 
 مينات نقديةأت -53

 يلي: يتكون ه ا البند مما

 األولكانون   03     0303حزيران  03     
  )مدققة( 9033     )غري مدققة(    
 ل.س.     ل.س.    

   1186916811516    5172811171162  دمينات مقابل تس يالت مباشرة
   88917371857    2128216661926  دمينات مقابل تس يالت غي مباشرة

   8111116731988    2175914191363   

 



 

 - 35 - 

 خمصصات متنوعة -63
  )غري مدققة( 0303حزيران  03 كما يف  
 رصيد هناية     أتثري فروقات     ما مت رده خالل     املستخدم خالل     املكون خالل     رصيد بداية   
   السنة     أسعار الصرف     السنة     السنة     السنة     السنة   
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.   
 خمصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية غري املباشرة:

  811141191    919371244  (  2711461762)   -      7451461    2415681149  مقابل تس يالت األت انية غي مباشرة خمصص  
   2415681149    7451461      -   (2711461762  )  919371244    811141191  
  3113291141    -     -   ( 1419111111)   -     4612291141  خمصص ملواج ة  عباء حمت لة* 
  411691432    -     -     -     313281111     7411432  وونة نقلبات  سعار الصرف**م 

   7115381621    411731461   (1419111111 ) (7114617622  )  919371244    4315121563  
 

  )مدققة( 9033 كانون األول  03كما يف   
 رصيد هناية     أتثري فروقات     ما مت رده خالل     املستخدم خالل     املكون خالل     رصيد بداية   
   السنة     أسعار الصرف     السنة     السنة     السنة     السنة   
 ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.   
 خمصص خسائر ائتمانية متوقعة على التسهيالت االئتمانية غري املباشرة:

  2415681149  (   2591146) (  411231873)   -      491148    2819121121  مقابل تس يالت األت انية غي مباشرة خمصص  
   2819121121    491148      -   (411231873  ) (2591146   )  2415681149  
  4612291141    -     -   ( 2317711961)   7111111111    -   خمصص ملواج ة  عباء حمت لة* 
   7411432    -   (  718151869)   -     411911961    413561341  وونة نقلبات  سعار الصرف**م 

   3312581461    7412411118   (2317711961 ) (1119291742  ) (2591146   )  7115381621  

 عمت تكوين خمصص ملواج ة  ية  عباء حمت لة متعلقة بسنوات سابقة من احملت ل  ن تظ ر  و يتوجب سدادها خالل سنوات  حقة *

الصععادر بتاريخ  4/ا ن/ب  1416واملعّدل ابلقرار  2118شععبا   4اتريخ  1ن/ ب  / ا 362يت  احتسععاب موونة مركز الق ع التشععغيلي بناًء علك املادة السععابعة من  رار جملس النقد والتسععليف ر    **
 من وس ي ا راكز الق ع التشغيلي خالل الش رع %5، حيث يتوجب علك املصارف العاملة  ي سورية  ن حجز موونة لتقلبات  سعار الصرف علك  ساس 2116 متوز 24
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 :خالل الفرتة / السنةفي ا يلي احلركة علك التس يالت ا ألت انية غي املباشرة 
  )غري مدققة( 0303حزيران  03 املنتهية يف ستة أشهرلفرتة ال    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  12126318241316    2113651751    5617771511    12118616811166   ي بداية الفرتةالرصيد ك ا 
  -     -   ( 4719411111)   4719411111  ما مت حويله إىل املرحلة اةوىل 
  -   (  861511)   4414611624  ( 4413741124) ما مت حويله إىل املرحلة الثانية

  -     -     -     -   الثالثةما مت حويله إىل املرحلة 
دة / )نقص( انتج عن  ًز

   6153819761341    -   ( 3911161463)   6157719921814  التغي  ي  رصدة الزابألن  
  3112116161617    -     211111111    3111916161617  الفرتةالتس يالت اجلديدة خالل 
 ( 1117912691169)   -   ( 818371511) ( 1117114311569) الفرتة التس يالت املسددة خالل

  11168813181468    -     -     11168813181468  تعديالت نتيجة تغي  سعار الصرف

   32153314561663    2112791251    714441161    32151517331252  الرصيد ك ا  ي هناية الفرتة
 

  )مدققة( 0339األول كانون   03للسنة املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  9119313711511    2511561321    412531624    9116319611566  السنةبداية  ي  ك ا  الرصيد

  -   ( 516311571)   -     516311571  ما مت حويله إىل املرحلة اةوىل 
  -     -     6513361311  ( 6513361311) ما مت حويله إىل املرحلة الثانية
  -     218261111  ( 218261111)   -   ما مت حويله إىل املرحلة الثالثة

دة / )نقص( انتج عن  ًز
   15116831313  ( 119851111) ( 815581811)   16212271113  التغي  ي  رصدة الزابألن  

   3173618161811    -     -     3173618161811  التس يالت اجلديدة خالل السنة
 ( 73615461816)   -   ( 114271624) ( 73511191182) التس يالت املسددة خالل السنة

 ( 8114891491)   -     -   ( 8114891491) تعديالت نتيجة تغي  سعار الصرف

   12126318241316    2113651751    5617771511    12118616811166  الرصيد ك ا  ي هناية السنة



 

 - 37 - 

 :خالل الفرتة / السنةفي ا يلي احلركة علك خمصص اخلسارة ا ألت انية املتو عة 
   )غري مدققة( 0303حزيران  03 املنتهية يف ستة أشهرلفرتة ال    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  2415681149    815861115    795    1519811349  الرصيد ك ا  ي بداية الفرتة
  -     -   (  211591)    211591  ما مت حويله إىل املرحلة اةوىل 

  -     -      512  (  512) الثانيةما مت حويله إىل املرحلة 
  -     -     -     -   ما مت حويله إىل املرحلة الثالثة

  -     -     -     -   الديون املعدومة
دة / )نقص( انتج عن  ًز

 ( 2618571198) ( 118131761)   3171578  ( 2513511116)  رصدة الزابألنالتغي  ي   
   7451461    -      51776     7391684  الفرتةالتس يالت اجلديدة خالل 
 (  2891564)   -   ( 2711821) (  171744) الفرتةالتس يالت املسددة خالل 

  919371244    -     -     919371244  تعديالت نتيجة تغي  سعار الصرف

   811141191    617721245     211251    113111595  الرصيد ك ا  ي هناية الفرتة
 

  )مدققة( 0339كانون األول   03للسنة املنتهية يف     
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    
  2819121121    412381528    -     2416631592  سنةالبداية  ي  ك ا  الرصيد

  -   ( 111261314)   -     111261314  ما مت حويله إىل املرحلة اةوىل 
  -     -      581961  (  581961) ما مت حويله إىل املرحلة الثانية
  -     -     -     -   ما مت حويله إىل املرحلة الثالثة

  -     -     -     -   الديون املعدومة
دة / )نق  ص( انتج عنًز

 ( 214811454)   514731791  (  581165) ( 718971181) التغي  ي خماطر ا ألت ان  
   491148    -     -      491148  التس يالت اجلديدة خالل السنة
 ( 116421419)   -     -   ( 116421419) التس يالت املسددة خالل السنة

 (  2591146)   -     -   ( 2591146) تعديالت نتيجة تغي  سعار الصرف

   2415681149    815861115     795    1519811349  الرصيد ك ا  ي هناية الفرتة
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 مطلوابت أخرى -73
 :يتكون ه ا البند مما يلي

 كانون األول  03     0303حزيران  03     
  )مدققة( 9033     )غري مدققة(    
 ل.س.     ل.س.    

   63712411461    68111751128  فواألد مستحقة غي مدفوعة:
   1819551275    1318191544  إيرادات مقبوضة مقدماً 

   2216521281    3915881489  داألنون خمتلفون
   15111111111     2111258  رواتب مستحقة وغي مدفوعة

   719211733    911781291  اشرتاكات موسسة الت مينات ا جت اعية املستحقة
   24112971318    37816111677  ضراألب مقت عة علك رواتب و جور املوظفني

   4715211245    6417321536  ضراألب مقت عة علك الفواألد املدفوعة علك حساابت الزابألن
   34411111111    15415111111  مستحقات ملورد   صول اثبتة

  -     214351151  ضريبة طوابع للدفع
   11115851941    13516651695  شيكات برس  الدفع

   15112651411    1716531617  حوا ت وشيكات برس  الدفع
   7112151615    16918331278  شيكات مصد ة

   715131479    317221479  تقام ب ا ات صراف آيل
   7113271411    6811381595  موردون آخرون

  -     216211111  حساابت داألنة  خرس
   11716131817    16316841131  املدفوعة  ي اخلارج ضراألب مقت عة علك الفواألد

   1191514381758    1197711111953   
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 دائنةال فوائدال -38

 يتكون ه ا البند مما يلي:
  حزيران )غري مدققة( 03املنتهية يف الستة أشهر فرتة ل   
   0303     9033  
 .ل.س     .ل.س   

   8916941319    27314611413  حساابت جارية مدينة

    2619151623116ع    2147118861235   روض وسلف

  2174413471638    1171616191942   

   14612451471    18811681156   رصدة وإيداعات لدس مصارف 
  48715741857    66314961391  موجودات مالية ابلكلفة امل ف ة 

  85116641446    63318211327   

  3159611121184    2135114311269   

 
 دينةامل فوائدال -39

 مما يلي:يتكون ه ا البند 
  حزيران )غري مدققة( 03املنتهية يف الستة أشهر فرتة ل   
   0303     9033  

 ل.س     ل.س    
   6716511461    34815651899  وداألع مصارف
  :وداألع زابألن

   1511841192    5618581365  حساابت جارية 
   6811871427    9211491489  وداألع توفي 
   1125113121624    1131111761563  شعاروداألع ةجل وخاضعة ل 
   1144911841417    1133315741143   

   317361151    812211962  دمينات نقدية

   1181519711278    1141419611653   
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 اسرتداد خمصص خسائر ائتمانية متوقعة -03

 :يتكون ه ا البند مما يلي
  حزيران )غري مدققة( 03لفرتة الستة أشهر املنتهية يف        
       0303     9033  
 ل.س.     ل.س.       

  -     3114421941  مصرف سورية املركز مصروف خمصص  رصدة لدس 
   113331953  ( 11814861541)  مصروف خمصص  رصدة لدس املصارف
   116471811  ( 3315191341)  اسرتداد خمصص إيداعات لدس املصارف

   416621296    77817461911  اسرتداد خمصص استث ارات مالية ابلكلفة امل ف ة
    1621147    -    اسرتداد خمصص فواألد مستحقة القبض

 :مباشرةمصروف / )اسرتداد( خمصص تس يالت األت انية 
 ( 14414371728) ( 65417691765)  املرحلة اةوىل 
 ( 22213531195) ( 517131687)  املرحلة الثانية 
   31114621364    64111131851   املرحلة الثالثة 

 :مصروف / )اسرتداد( خمصص تس يالت األت انية غي مباشرة
 ( 1719891942) ( 2416171998)  املرحلة اةوىل 
 (  3511224)    211456   املرحلة الثانية 
   511131587  ( 118131761)  املرحلة الثالثة 

   -   ( 811621129)  مسرتدة ديون معدومة

     61313411927   (6118491842 ) 
 

 ةفالسهم األساسية واملخف حصة -30

  )غري مدققة( حزيران 03أشهر املنتهية يف  ستةلفرتة ال   مما يلي:يتكون ه ا البند 
   0303     9303  
  ل.س.     ل.س.   

   41711661991    48184711251637  صا ي ربح السنة

   5215111111    5215111111  س  املتوسط املرجح لعدد اة

   7195     931142   ية واملخفضةساسحصة الس   اة
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   0303  
 متوسط األسهم         

  املرجح ابلفرتة   الفرتة/يوم   عدد األسهم  
  5215111111  181   5215111111 عدد اةس   ابتداًء من بداية السنة املالية وحىت هناية الفرتة

  5215111111  181     2121حزيران  31 املتوسط املرجح لعدد اةس   ك ا  ي
 

   0339  
 متوسط األسهم         

  ابلفرتةاملرجح    الفرتة/يوم   عدد األسهم  
  5215111111  181   5215111111 عدد اةس   ابتداًء من بداية السنة املالية وحىت هناية الفرتة

  5215111111  181     2119حزيران  31 املتوسط املرجح لعدد اةس   ك ا  ي
 
 ما يوازي النقدو النقد   -00

 يت لف ه ا البند مما يلي:

  )غري مدققة( حزيران 03أشهر املنتهية يف  ستةلفرتة ال  
   0303     9033  
 ل.س.     ل.س.   

 نقد و رصدة لدس مصرف سورية املركز 
   17126418711747    68127319291844  (تستحق خالل ثالثة  ش ر) 

   28145315271242    73111211491911  (تستحق خالل ثالثة  ش ر) رصدة لدس مصارف 
 ( 22161412961671) ( 37184311711846) (تستحق خالل ثالثة  ش ر)ينعزل وداألع مصارف 

   113153219171898    23111411121318   



 

 - 42 - 

 ذات العالقةعمليات األطراف  -00

 يلي : يتكون ه ا البند مما
 بنود بيان الوضع املايل - 

 اجملموع كما يف   )غري مدققة( 0303حزيران  03 كما يف  
  كانون األول  03      أعضاء جملس       أكثرمسامهون ميتلكون   
   )مدققة( 9330   اجملموع   وكبار املوظفني دارةاإل   الشركات احلليفة    من األسهم %5من   

  ل.س.   ل.س   ل.س   ل.س   ل.س  
 احلساابت املدينة 

  9133113471616  15196213511137  -   1218911596  15194914611541  رصدة لدس املصارف
  7168217811541  22123216241141  -   -   22123216241141 وداألع ةجل لدس املصارف
  1514111381  813981998  -   -   813981998 فواألد مستحقة غي مقبوضة

 38119114831681  1218911596   -  38121313741276  17112915391538  
 ( 22811811818) ( 47211451186)  -   -  ( 47211451186) خمصص اخلساألر ا ألت انية املتو عة

 37171814381594  1218911596   -  37173113291191  16181113581721  
 احلساابت الداألنة 
  9215241452  25713131622  25713131622  -   -  وداألع الزابألن

   2551118   8621821   8621821  -   -  فواألد مستحقة وغي مدفوعة
  -   -  32581166144  32581166144  9217791461  

 

 بنود بيان الدخل -ب
 املنتهية  للفرتةاجملموع    )غري مدققة( 0303حزيران  03 للفرتة املنتهية يف  
  حزيران 03يف       أعضاء جملس       مسامهون ميتلكون أكثر  
   9033   اجملموع   وكبار املوظفني دارةاإل   الشركات احلليفة   من األسهم %5من   

  ل.س.   ل.س   ل.س   ل.س   ل.س  
  11112361392  11411611315  -   -   11411611315 فواألد داألنة

  111391218  217931747  217931747  -   -  فواألد مدينة  

ابستخداا  سعار و  احلليفة ض ن النشاطات ا عتيادية املس وحة لل صرفالشركات و من اةس    %5من  مسامهون ميتلكون  كثر اا املصرف بتعامالت مع 
 الفواألد التجاريةعو  الع الت

 )دو ر  ميكي(ع %1168)دو ر  ميكي(  ما  دىن معدل فبلغ  %1168 اةطراف ذات العال ةبلغ  علك معدل فاألدة علك الوداألع لدس 
 

 إن منافع الدارة التنفي ية العليا هي كالتايل:
  حزيران 03الستة أشهر املنتهية يف لفرتة     
  )غري مدققة( 9033      )غري مدققة( 0303    
  ل.س.     ل.س.    

 ( 3816131439) (  4717461162) رواتب ومكافآت 

 تعويضاتع     دارةيتقاضك  عضاء جملس ال و  دارة  يوجد  روض ممنوحة ةعضاء جملس ال
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 إدارة املخاطر -04

املخاطر،  ةيواجه مصرف فرنَسعبنك سورية من خالل ممارسة نشاطه املصر ي، عدداً من املخاطر الحت يقوا بتحديدها و ياس ا ومتابعت ا ض ن إطار لدار 
 ينسج  ومت لبات مصرف سورية املركز  و فضل املعايي وامل ارسات املصرفية  ي ه ا اخلصومع

 املخاطر و ياس ا ومتابعت ا ومرا بت ا بشكل مست رع ف  ه املخاطر  د يكون ضا دثياً سلبياً علك  داء املصرفتش ل ع لية إدارة املخاطر التعرف علك 
وال ملواج ة مواست راريته  ي حال است رارها وعدا معاجلت اع ك ا تش ل إدارة املخاطر كيفية إدارة وتوزيع ر س املال بشكل فّعال يض ن كفاية ه ه اة

 عتعّرض ضا املصرفاملخاطر الحت ي
 :إدارة املخاطر إسرتاتيجية
ت ض ن  األبقا نم والت كد ومتابعت ا ومرا بت ا و ياس ا الحت يتعرض ضا املصرف املخاطر وف   بتحديد إدارة املخاطر إسرتاتيجية تتلخص  احملددة املستًو
 عاملال ر س لكع والعاألد املخاطر بني اةمثل التوازنإىل  للوصول املخاطر لتقليص الالزمة الجراءات واختاذ واملقبولة

 حثيثة مواكبةو  صرف،امل ضا يتعرض الحت املخاطر ملواج ة اةموال ه ه كفاية يض ن فعال بشكل املال راس إدارة وتوزيعتتض ن السرتاتيجية  يضًا و 
 عوتعديل ا ومرا بت ا ت اومراجع ض ن ا و  هبا التعامل املس وح احلدود حديد، ابلضافة إىل وتركزاهتا واملالية التجارية ومنتجاته املصرف  ع ال لت ور

إدارة   ي املصرفية وامل ارسات املعايي و فضل ابزل جلنة وتوصيات املركز  سورية ومصرف والتسليف النقد جملس مت لبات مع السرتاتيجية ه ه وتنسج 
 .املصرفية املخاطر

ألت انية ا ستث ارية لتحقيق التوازن اةمثل ما بني العاألد علك ا ستث ار لصاحل املصرف وعامل املخاطر السياسات ا ك ا تسعك إدارة املخاطر من خالل 
 عالحت يتعرض ضا املصرف من خالل ه ه امل ارسات

 :إبدارة املخاطر اإلدارة واإلدارة العليا جملس مسؤوليات
 مسؤولية جملس اإلدارة يف إدارة املخاطر *

 :يلي ما عاتقه علك يقع حيثعاملصرف إدارة خماطر عن املصاحل و صحاب املسامهني  ماا اةول الدارة املسوول جملس يعترب
 عاملصرف  ي إدارة املخاطر مديرإىل  ابلضافة ،لدارة املخاطر مستقلة وحدة تشكيل 
   ت كافة علك وذلك  شكاضا بكافة إدارة املخاطر ثقافة وتعزيز ف  عاملصرف  ي العاملة املستًو
 عالتنفي يني الدارة غي جملس  عضاء من  عضاأل ا معظ  يكون إدارة املخاطر جلنة تشكيل علك الع ل 
 ت حديد  عهبا القبول و  ح ل ا لل صرف ميكن الحت املخاطر مستًو
 عإدارة املخاطر ع ل إجراءات دليل علك املصاد ة 
 عاملخاطرإدارة  جلنة  بل من املعدة  نواع ا بكافة املصرف لدارة خماطر العامة السياسة علك دورًً  املصاد ة 
 لل صرف الدارة العليا مسووليات علك الت كيد: 

  التكنولوجية اةنظ ةو  الكفء الكادر ،الجراءاتو  السياسات ،الع ليات ،التنظي ي اضيكل في ا مبا وكافية مالأل ة  ساسية بنيةدسيس وإجياد 
 عاعلي  املصاد  املخاطر وسياسات وحدود ينسج  مبا املخاطر(وضبط متابعة،  ياس، وحصر حديد)وابست رار تكفل الحت
  التعرضات الدارة عن جملسإىل  مباشرةتقارير  تقدمي علك الع ل م ام ا  حد يكون والحت لدارة املخاطر مستقلة حتية بنيةدسيس وإجياد 

 عاملوضوعة احلدود علك والتجاوزات
 بصالحيات تعلقي في ااةداء  تقيي  هبدف وذلك لل خاطر التعرضات حول وإدارة املخاطر الدارة العليا  بل من تعد دورية تقارير استالا 

 ععلي ا املوافق املخاطر
 الدارة  جملس علك ،ذلك علك عالوة عمستقلة تد يق و  مراجعة علك اب عت اد وذلك وإدارة املخاطر الدارة العليا فعالية ملدس الدورية املتابعة 

 دة بتحسني والكفيلة املناسبة التصحيحية الجراءات كافة ومتابعة اختاذ علك الع ل  املالحظات علك بناءً  كوذل إدارة املخاطر نظاا فعالية وًز
 عمل ام   ممارست   نتيجةب احلكومة مفوضية مرا يل وتقارير ،الداخلي التد يق وتقارير املصرف  ي إدارة املخاطر تقارير  ي الواردة والتوصيات
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 املخاطر إدارةمسؤولية جلنة  *

 داألرةلضافة إىل مدير اب مت تشكيل جلنة لدارة خماطر تض   عضاء غي تنفي يني من  عضاء جملس الدارة من ذو  اخلربة  ي إدارة املخاطر املصرفية،
 إدارة املخاطرع

لضافة اب املصرف لرس  وحديد سياسات إدارة املخاطر املرتب ة ابلنشا  القاأل  لل صرف،صل مع داألرة إدارة املخاطر  ي اتع ل اللجنة بشكل متو 
 إىل تلك املتعلقة ا  نشا   و منتج مصر ي جديدع

 تت كد اللجنة من  ياا الدارة العليا ابملعاجلة الفورية ة  جتاوزات يت  التقرير عن ا من  بل إدارة املخاطرع

 :إدارة املخاطر يف اإلدارة العليا مسؤولية *
 كعل الع لابلضافة إىل  ةمست ر  بشكل املصرف ضا يتعرض الحت املخاطر كافة لدارة ومتابعة الالزمة البىن كافة إجياد علك املصرف الدارة  ي تع ل
، والصالحيات امل اا فصل يض ن مبا، واضح بشكل والصالحيات املسووليات حديد علك تساعد تنظي ية وخم  ات، إجراءات، سياسات وضع
 صلاالتو   نوات حديد خالل من اثنية ج ة من الداخلي الضبط نظاا ويفعل ،ج ة من اة ساا خمتلف بني املصاحل  ي تعارض    لتجنب وذلك
 املخاطر اتيجيةإسرت  تنفي  علكك ا تع ل   املصرف ضا يتعرض  د الحت املخاطر  نواع كافة مواج ة  ي مباشر بشكل يساه  ال   مراة، الدار 
 عاحملددة املخاطر سقوف مع يتفق مبا ،الدارة جملس  بل من املعت دة

 املخاطر قياسأنظمة تقارير و 
ارة لر ابية إىل جلنة إدا تقوا داألرة إدارة املخاطر اداء م ام ا ابستقاللية، وهي اتبعة اع اضا للجنة إدارة املخاطر بشكل مباشرع ك ا تقوا إبعداد تقاريرها

 عاملخاطرة املنبثقة عن جملس الدارة وإىل الدارة التنفي ية
 حبيتهعر  نش ة مصرف "فرنسبنك سورية" حتو  عدد من املخاطر وض ا فدن إدارة املخاطر بشكل فعال تعترب اةساس  ي احملافظة علك متانة املصرف و إن 

شكل سليل علك  داء ب إن ع لية إدارة املخاطر تش ل التعرف، القياس، الدارة والر ابة املست رة علك املخاطر املالية وغي املالية الحت من امل كن  ن توثر
 املصرف ومسعته، إضافة إىل ض ان توزيع فعال لر س املال لتحقيق املعدل اةمثل للعواألد مقابل املخاطرع 

 صرف حت اةنواع الرأليسية التالية:تندرج خماطر امل
 خماطر ا ألت ان -

 خماطر السو  -

 خماطر السيولة -

 املخاطر التشغيلية -

 خماطر ا لتزاا -

 فضل و  إن إدارة املخاطر لدس املصرف تسي وفق مبادئ رأليسية وحاك ية خماطر تنسج  مع حج  نشاطاته وتعقيد ع لياته وتعلي ات السل ات الر ابية
ية هب ا اخلصومع تت ثل تلك املبادئ بشكل  ساسي بتوجي ات واسرتاتيجيات جملس الدارة  ي إدارة املخاطر وسياسات املخاطر امل ارسات الدول

 املعت دة من  بله إضافة إىل استقاللية داألرة إدارة املخاطرع 
 ا  ن فلسفة اع ال املصرف والتوسع  ي خدماته، ك ختضع سياسات إدارة املخاطر لدس املصرف للت وير املست ر لتواكب كافة املستجدات والن و  ي

ع من  بل و إدارة املخاطر لدس املصرف مبنية علك املعرفة واخلربة و درة الدارة ا شرافية علك احلك  علك اةمور ووجود دليل واضح للصالحيات موض
 جملس الدارةع

ادة ال رف اآلخر عن الوفاء ابلتزاماته جتاه املصرف مما يود  إىل حدوث خساألر، وع : تنش  املخاطر ا ألت انية عن ختلف  و عجزاملخاطر االئتمانية -أ
ً بناًء  .يت  متييز ثالث  نواع حت املخاطر ا ألت انية وهي خماطر تعثر ال رف املقابل، خماطر التسوية، وخماطر البلد يت  تقيي  خماطر ا ألت ان للع الء دوًر

 ع2119شبا   14/ اعن اتريخ 4علك معايي مالية وغي مالية وموشرات تصنيف الديون الواردة  ي القرار 
 إن العوامل اةساسية لدارة خماطر ا ألت ان بشكل فعال هي:
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 إجياد بيئة مناسبة لدارة املخاطر ا ألت انية -

 واضح وسلي  لل وافقات والصالحياتعالع ل ض ن إطار  -

 عاحملافظة علك إدارة إألت ان مالأل ة، وتوفي آليات و دوات للقياس والر ابة -

 عالت كد من وجود ضوابط كافية علك إجراءات إدارة املخاطر ا ألت انية -

ة( وجم وع التس يالت انية امل نوحه )فرد  و موسسولتحقيق ما ذكر يقوا املصرف بوضع سياسة األت انية واضحة تتض ن سقوف ملبالغ التس يالت ا ألت 
إضافة إىل  ،ا ألت انية لكل   اع وكل من قة جغرافيةع يع ل املصرف علك مرا بة خماطر ا ألت ان ويع ل ابست رار علك تقيي  الوضع ا ألت اين للع الء

 .حصول املصرف علك ض اانت مناسبة من الع الء

ليف والتعامل مع الع الء املت يزين من خالل الع ل علك ختفيض احت ا ت التعثر هبدف السي رة علك املخاطر حيرم املصرف علك جودة ع لية التس
ات ر ابية ءا ألت انية، وذلك إبجراء الدراسات ا ألت انية املع قة وحديد نقا  القوة والضعف ومدس  درة الع يل علك السدادع ك ا يت  اعت اد إجرا

الت امل نوحة مبا يكفل مصلحة املصرفع ك ا حيرم املصرف علك  ن تكون نسبة )املخاطر علك العاألد( هي ض ن النسب ومتابعة مست رة للتس ي
 عوالتشغيل ةاملثلك لل صرفع ه ا وصاد ت جلنة إدارة املخاطر املنبثقة عن جملس الدارة علك سياسات وإجراءات إدارة خماطر ا ألت ان والسو  والسيول

 نح:توصيات سياسة امل
ومن انحية  خرس، يتّ  تنفي  ع ليات ا ستعالمات  .know your customerيلتزا املسوولون عن منح ا ألت ان بت بيق مبد  "اعرف ع يلك" 

باع  فضل امل ارسات تا ألت انية من  بل اةطراف املرخص ضا  انوانً و صو ً القياا ب لك، مع مراعاة كافة القوانني واةنظ ة ذات العال ة  ي سورية، مع ا
 املصرفية  ي ه ا اجملالع 

حة  ي   اع الشركات و  اع الشركات املتوس ة والصغية احلج ، ابلضافة إىل  روض التجزألة و روض ك ا يت  متابعة القروض والتس يالت امل نو 
 عالسيارات والقروض السكنية

 :توصيات سياسة التصنيف االئتماين ومتابعة القروض املتعثرة
ك ا يت    ع2119 شبا  14لس النقد والتسليف بتاريخ /اعن( الصادر عن جم4يت  الت كد من ا لتزاا بت بيق مبادئ التصنيف ا ألت اين وفق القرار )

ت مع الع الء، مع اةخ  بعني ا عتبار إىل ضرورة  ياا املصرف مبباشرة الج ض ن املرحلة الثانية والثالثةالت كيد علك متابعة الديون  راءات إىل تسًو
 عاملصنفة ض ن املرحلة الثالثة القضاألية والتنفي  علك كافة الض اانت املتخ ة لقاء الديون غي املنتجة

 ىنعض من املخاطر احملت لة إىل احلد اةديتخفالك ا تع ل إدارة املصرف بشكل داأل  علك القياا بتنفي  التوصيات لض ان حقو  املصرف و 
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 توصيات حول تركز املخاطر االئتمانية:

نويع  ي التس يالت مبا يتوافق مع  فضل امل ارسات الدوليةع ك ا يع ل علك التيع ل املصرف علك احلد من الرتكيز  ي زابألن التسليف من حيث حج  
 احملفظة ا ألت انية من حيث النشا  ا  تصاد  والض اانت املقدمة مبا يتوافق مع الظروف الراهنةع

ً بتقيي  مدس  درة املصرف علك ا ست رار  ي الع ل حيث اعت دت الدارة بتق  تصادية واملالية يي  ا علك جم وعة من املوشرات ا ه ا وتقوا الدارة دوًر
لع ل، ويسعك لتحسني ابوالتشغيليةع وابلرغ  من حالة عدا ا ستقرار الحت متر هبا اجل  ورية العربية السورية، فدن املصرف ميتلك املوارد الكافية لالست رار 

 ع سورية ي وللق اعات ا  تصادية مصلحة لل صرفاةداء املصر ي ملا فيه من 
 تش ل إجراءات إدارة املخاطر ا ألت انية ما يلي:

 حتديد الرتكزات االئتمانية والسقوف: .3
 تتض ن السياسة ا ألت انية نسب حمددة وواضحة للحد ا  صك امل كن منحه ة  ع يل  و جم وعة مرتاب ة من الع الء وذلك حسب نسب الرتكزات

 ي، ك ا  ن ر املقرة من جملس النقد والتسليف ابلضافة إىل وضع سقوف للق اعات ا  تصادية  و املناطق اجلغرافية، ونوع التس يل وطبيعة املنتج املص
 هناك سقوفاً حلج  ا ألت ان امل كن منحه من  بل كل مستوس إدار ع

 . التصنيف االئتماين للعمالء: .0
مبوجب من جية احتساب لل خصصات تقوا علك مناذج اخلساألر ( IFRS 9) 9املعيار الدويل للتقارير املالية ر    بيق إّن فرنَسعبنك سورية ملتزا بت

طر املصارف ااملقدرة لل خاطر ا ألت انية الناجتة عن الشركات، واملوسسات املتوس ة والصغية احلج ، والتجزألة، ابلضافة علك املخاطر السيادية وخم
 املالية، وذلك بد ً عن من جية ا حتساب الحت كانت تقوا علك اخلساألر احملققة لل حفظة ا ألت انيةعوخماطر اةدوات 

 /اعن، وهي تش ل البنود التالية:4امللحقة ابلقرار ر    "9الدويل ر    املالية متوافقة مع تعلي ات معيار التقارير املوضوعة الجراءات إنّ 
 عSovereignات وبنوك ا املركزية التعرضات ا ألت انية جتاه احلكوم -1
 ع3التعرضات ا ألت انية جتاه البنوك واملوسسات املالية اخلاضعة ملت لبات ر س املال التنظي ي وفق ابزل  -2
(، 3ي وفق ابزل ا ألت انية للشركات املالية الحت   ختضع ملت لبات ر س املال التنظي  التعرضات ا ألت انية جتاه الشركات )مبا  ي ذلك التعرضات -3

 الحت تقس  احملفظة إىل مخس حمافظ فرعية تت ثل  ي:  
  متويل املشاريع(Project Finance)ع 
  متويل اةصول(Object Finance)ع 
  متويل البضاألع واملخزون واملدينني(Finance Commodities)ع 
  يل العقارات املنتجة للدخل متو(Income Producing Real Estate)ع 
 متويل العقارات التجارية ذات التغي العايل  ي اةسعار (High-Volatility Commercial Real Estate)ع 

 ع(Small and Medium Entities)التعرضات ا ألت انية اجتاه الشركات واملشاريع الصغية واملتوس ة   -4
 هي: ، وتقس  ه ه احملفظة اىل ثالث حمافظ فرعية(Retail Exposure)التجزألة  تعرضات -5

  القروض السكنية(Residential Mortgage Loans)ع 
  تس يالت التجزألة املتجددة(Revolving Retail Exposures)ع 
 حمفظة متويالت التجزألة اةخرسع 

، وإصدار التوصيات 9 تت ّثل مسوولية داألرة إدارة املخاطر ابختاذ الجراءات الالزمة لربط السياسات اخلاصة إبدارة خماطر ا ألت ان مع مت لبات املعيار ر  
اةخرس املسوولة  املالية والدواألرالالزمة لض ان سي وفعالية املن جيات واةنظ ة املستخدمة ومتابعة ت ويرها، ودمني ا تصال الالزا مع داألرة الدارة 

ملالية  ي ا عن اةنش ة التشغيلية، وذلك لض ان احلصول علك مدخالت ع لية لتقيي  اخلساألر ا ألت انية املتو عة بشكل مالأل ، ولبالغ داألرة الدارة
 الو ت املناسب وابلد ة امل لوبةع 



 

 - 47 - 

 بيق املعيار دس التزاا الدارة التنفي ية وساألر الدواألر املعنية ابلسياسات والجراءات املتعلقة بتتقوا داألرة التد يق الداخلي إبجراء تقيي  دور  مستقل مل
تو عة مل، وخاصة الجراءات املتعلقة بتصنيف املوجودات املالية وتبويب ا وا لتزاا بن اذج ا ع ال املعت دة، ومن جية حساب خساألر ا ألت ان ا9ر   

عالية سارة  ي حال التعثر، ابلضافة اىل  نظ ة الضبط الداخلي املتعلقة آبلية احتساب اخلساألر ا ألت انية املتو عة، وإىل اختبار فوالتعرض عند التعثر واخل
 اعهب نظاا التصنيف ا ألت اين الداخلي و نظ ة تقيي  و ياس اخلساألر ا ألت انية املتو عة وصالحية الن اذج واةنظ ة املستخدمة وتقيد املصرف

 ج ة: 9تزا جملس إدارة املصرف هبيكل حوك ة يتالءا مع ت بيق مت لبات املعيار ر   يل
األر ا ألت انية سالت كد من  ياا الدارة التنفي ية ابختاذ كافة الجراءات امل لوبة لتعزيز وت وير البىن التحتية الالزمة لتلبية مت لبات احتساب اخل -1

داخلية  و شراء  نظ ة من موردين خارجيني ةغراض تفعيل نظاا التصنيف ا ألت اين الداخلي واحتساب  مناذج املتو عة، مبا  ي ذلك بناء وت وير
 معامالت اخلساألر ا ألت انية املتو عة وفق املن جيات الحت يعت دها املصرف  ي ه ا اخلصومع

عن مالأل ة وحصافة ممارسات إدارة خماطر ا ألت ان  املصاد ة علك كافة السياسات والجراءات اضامة ذات الصلة، و ن يكون املسوول اةخي -2
 ي املصرف ومتانة وفعالّية بيئة الضبط الداخلي ذات العال ة لديه ومبا يض ن كفاية املووانت اخلاصة واحتساهبا مبا يتسق مع السياسات 

 ع9والجراءات الداخلية املعت دة ومت لبات ه ه التعلي ات واملعيار ر   
لوظاألف املستقلة بكل تد يق وتقيي  وخربة للت كد من صالحية وفعالية اةنظ ة والن اذج املستخدمة، ومدس ا لتزاا الت كد من  ياا ا -3

 ابلسياسات والجراءات املعت دةع
ت عن كثب وتقيي  النتاألج واملخرجات من خالل تفعيل دور جلنة إدارة املخاطر امل -4 نبثقة عنه ممارسة دوره ا شرا ي وا طالع علك كافة اجملًر

 ي ه ا اخلصوم، وك لك من خالل جلنة التد يق الحت متارس دورها  ي معاجلة خمرجات ع ليات التد يق الداخلي واخلارجي و ن تكون مسوولة 
 ع9عن التحقق من كفاية املووانت اخلاصة وفقاً ملت لبات ه ه التعلي ات واملعيار ر   

نة ا لتزاا ومكافحة غسل اةموال ومتويل الرهاب املنبثقني عن جملس إدارة املصرف ابلت كد من حسن ت بيق إدارة املخاطر وجلنة التد يق وجل وتقوا جلنة
، كّل حبسب اختصاصه وحبسب امل اا الر ابية للدواألر التابعة لتلك اللجان، وذلك ابلضافة اىل م ام   ابطالع جملس الدارة علك كافة 9املعيار ر   

  ممارسة دوره ا شرا يعاملع يات ملساعدته  ي
)اةسو ( وفق  11)اةفضل( إىل  1ك ا يقوا املصرف بتصنيف الع الء داخليًا ابعت اد نظاا تصنيف األت اين داخلي مكّون من عدة درجات من 
 خاطرع داألرة إدارة املمالألت   ا ألت انية والتزام   ابلسداد عرب استخداا معايي مالية وغي مالية حبيث يتّ  مراجعته وتقيي ه من خالل 

 درجات حوطيةع 7إىل  5درجات استث ارية، ومن  4إىل  1تعترب الدرجات من 
 ىل و إّن اخنفاض التقيي  الداخلي ثالث درجات )مثاًل، من الدرجة اةوىل إىل الدرجة الرابعة(، يوجب ختفيض التصنيف الر ايب من املرحلة اة

 الثالثةع إىل الثانية  و من املرحلة الثانية إىل
  الدرجات التحوطية( واخنفض درجة واحدة، يتّ  ختفيض تصنيفه الر ايب  7إىل الدرجة  5 ي حال كان التقيي  الداخلي للع يل من الدرجة(

 من املرحلة اةوىل إىل الثانية  و من املرحلة الثانية إىل الثالثةع
 يود  اىل ختفيض التصنيف الر ايب للع يل من املرحلة 5اىل  4درجة حوطية،    من  إّن اخنفاض التقيي  الداخلي من درجة استث ارية اىل ،

 اةوىل اىل الثانية  و من املرحلة الثانية اىل الثالثةع 
  ُيصّنف  ي املرحلة الثالثة )ديون متعثرة(ع 11 و  9 و  8 ي حال كان التقيي  الداخلي للع يل ، 

 :تعريف حالة التعثّر
قاً لل عايي فالحت يكون في ا الع يل عاجزاً عن الوفاء ابلتزاماته جتاه املصرف، إما نتيجة تدهور  ع اله  و لعدا رغبته  ي السدادع وبناًء عليه وو هي احلالة 

 :الدولية ذات الصلة، ميكن توصيف حالة التعثّر وفقاً لحدس احلا ت التالية
 .ه املصرف دون اختاذ  ية إجراءات حبقهعدا  درة  و رغبة الع يل  ي سداد التزاماته جتا (1
 .إعالن الع يل إفالسه  و وضعه حت التصفية (2
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 :يوا و كثر علك واحدة مما يلي 91مضي  (3
 .استحقا  الدين  و  حد   ساطه  و فواألده 113
 .انكشاف احلساابت اجلارية حت ال لب 213
 .انقضاء اتريخ جتديد التس يالت ا ألت انية املتجددة 313
 .ع امل البات النامجة عن احلساابت خارج امليزانية نيابة عن الع الء، دون  ن يت  سدادهادف 413
 .مجود احلساب اجلار  املدين 513
 . كثرمنه  و  %11جتاوز السقف امل نوح للحساب اجلار  املدين بنسبة  613

 .اجلدولة اةصوليةعدا التزاا الع يل بشرو  إعادة اضيكلة مرتني متتاليتني،  و بشرو  إعادة  (4
جاوز تعدا التزاا الع يل بشرو  التعرضات الحت مت حسني تصنيف ا ا ألت اين وإخراج ا من املرحلة الثالثة وذلك  ي حالة املستحقات الحت مل ت (5

 يواع 181مدة الت خر عن سدادها 
 ل التايل:وابلتايل، جيب  ن يت ابق التقيي  الداخلي والتصنيف ا ألت اين الر ايب حبسب اجلدو 

التقيي  الداخلي احملّدث للع يل  املرحلة
(override) 

 تصنيف
 مصرف سورية املركز 

 منتج
 اةوىل: خماطر األت انية منخفضة

 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1
1 

 2 الثانية: خماطر األت انية غي منخفضة
 3 11و 9و 8 الثالثة: متعثرة غي منتج

 
 وا فصاح عن ا للج ات الر ابية، بناًء علك املعادلة التالية:ويتّ  تكوين املخصصات الالزمة 

ECL = EAD* LGD * PD*DF 
 ECL Expected Credit Lossاخلساألر ا ألت انية املتو ّعة:  -
 EAD Exposure At Defaultالتعّرض عند السداد:  -
 LGD Loss Given Defaultاخلسارة عند التعثّر:  -
 PD Probability of Defaultإحت الية التعثّر:  -
 DF Discount Factorعامل اخلص :  -

 
 أساليب ختفيف املخاطر:  .0

 تعت د ع لية إدارة املخاطر  ي املصرف علك العديد من اةساليب من  جل ختفيف املخاطر من ا:
 ت رةعبصورة مسالض اانت وحسب  ابليت ا للتسييل ونسبة تغ يت ا لالألت ان امل نوح والحت يت  مرا بت ا وتقيي  ا  -
 إتباع نظاا اللجان  ي منح ا ألت ان وتعت د علك حج  حمفظة الع يل وا ستحقا  ودرجة خماطرة الع يلع -

ات علك ر إن التنويع  ي احملفظة هو مبد   ساسي  ي ختفيف خماطر ا ألت ان، حيث تتض ن خ ة املصرف السنوية التوزيع املست دف لالألت ان وا ستث ا
 سوا  خمتلفة مع الرتكيز علك الق اعات الواعدة، ك ا يوجد لدس املصرف نظاا لتصنيف خماطر الق اعات ا  تصاديةععدة   اعات و 
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 :املقبولة الضماانت
 عحمددة ومعايي  سس فقو  تقي  ا وإعادة وتقسي  ا  بوضا يت  والحت ا ألت ان، خماطر لتخفيف املقبولة الض اانت  نواع علك إدارة املخاطر جلنة صاد ت
 عوغيها والرواتب والسيارات املصرفية الكفا تو  النقدية والض اانت والسكن واملباين العقارات رهون:الض اانت  نواع و برز

 :املخاطر لقياس املتبعة الطرق
 :املخاطر  نواع من نوع كل حبسب التالية ال ر  من كل علك املخاطر ملواج ة اخلاصة اةموال احتساب عند إدارة املخاطر داألرة تعت د
 عا ألت ان خماطر ملواج ة اخلاصة اةموال  حتساب :املبس ة املعيارية ال ريقة
 ع السو  خماطر ملواج ة اخلاصة اةموال  حتساب :املعيار  املن ج
 ع التشغيل خماطر ملواج ة اخلاصة اةموال  حتساب :اةساسي املوشر  سلوب

 ومتابعته:دراسة االئتمان والرقابة عليه 
لتحديد  سلوب دراسة ا ألت ان واحملافظة علك حيادية وتكامل ع لية اختاذ القرارات والت كد من  يقوا املصرف بت وير السياسات والجراءات الالزمه

 ن وضع صالحيات ض ن خماطر ا ألت ان يت  تقيي  ا بد ة واملوافقة علي ا بشكل صحيح ومتابعة مرا بت ا ابست رارع إن الطار العاا للسياسة ا ألت انية تت
 حدود ا ألت ان و سلوب حديد درجة املخاطرع لل وافقة ا ألت انية، توضح 

س يالت وانت اء تتتوىل ع لية إدارة خماطر ا ألت ان وظيفة منفصلة لض ان التنفي  املناسب للع ليات ا ألت انية والر ابة الفعالة علك مدد ا ستحقا  لل
 صالحيات احلدود وتقيي  الض اانتع

 املخاطر السوقية: -ب

املخاطر السو ية تت  بشكل دور  عن طريق املرا بة املست رة للتقارير الداخلية واخلارجية ويت  الت كد من ا لتزاا ابلسقوف احملددة إن مرا بة مجيع  نواع 
 وفق  رارات جملس النقد والتسليف والسقوف الداخلية املعت دة من  بل جملس الدارةع

 نواع املخاطر السو ية الحت  د تنج  عن ع ليات املصرف، سواء  ي اةصول  و امل لوابت، حدد ع لية إدارة خماطر السو  كيفية التعامل مع مجيع 
و ات، ةوذلك عند تغي  سعار الفواألد  و  سعار الصرفع ه ا ابلضافة إىل الت كد من توفر سيولة وفق النسب املقبولة من كافة الع الت و ي كل ا

 ة ملستقبلية وتوفر الض اانت امل كن استع اضا عند احلاجةع ك ا متت املصاد ة علك خ ة ال وارئ ملواجحيث يقوا املصرف بتقدير التدفقات النقدية ا
 طار العاا للسياسة الحت تعت دها إدارة املصرف وجلنة إدارة املوجوداتخماطر السيولة من  بل جلنة إدارة املخاطر املنبثقة من جملس الدارة لتكون ال

 لقرارات ملواج ة    طارئ علك سيولة املصرفعوامل لوابت  ي اختاذ ا

 :خمففات خماطر السوق
ب  ن تتخ ك جييستخدا املصرف نظاماً داخلياً لتقدير خماطر السو  واحلدود القصوس للخساألر املتو عة، وفقاً لفرضيات متعلقة بتغيات السو  والحت   

 علعامليةو فضل امل ارسات ا احلدود املوضوعة من  بل اجل ات الر ابية
اطر السو  الحت من ف  ه تُعترب إحدس مصادر خم يتعرض املصرف ملخاطر ع ليات الق ع الناجتة عن دثي تقلبات  سعار الق ع علك وضعه املايل، د و 

قوا داألرة اخلزينة ابلتنسيق تاللية السورية الع لة الرأليسية للتعاملع وهبدف التخفيف من ه ه املخاطر  املصرف يعتربامل كن  ن يتعّرض ضا املصرف ك ا 
لت كد من عدا جتاوز ا املباشر مع داألرة احملاسبة والر ابة املالية مبرا بة مراكز الق ع اةجنبية الثالث )التشغيلي والبنيو  والمجايل( بشكل مست ر لض ان

ق ابعت اد التعلي ات اخلاصة مبراكز الق ع اةجنيلع ك ا ، املتعلّ 4/2/2118اتريخ  362احلدود املنصوم عن ا وفقاً لقرار جملس النقد والتسليف ر   
 عتقوا داألرة إدارة املخاطر من ض ن م ام ا مبتابعة مراكز الق ع ابلتعاون مع الداألرتني امل كورتني

 عه حصراً ن املصرف   يقوا بع ليات   ع ض ن مراكز الق ع اةجنيل ةغراض املضاربة، وإمنا ةغراض التداول حلساابت ع الأل ك ا 
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د سياسة عدا  ك ا يستث ر املصرف ابةدوات املالية بسياسة رشيدة من حيث العاألد املض ون، من دون التوّجه إىل اةدوات املالية عالية اخل ورةع ويعت
مردود  دوات مالية مشاهبة  يت ا معالرتّكز من حيث بلد املنش  والع لة وا ستحقا  والق اع ا  تصاد ع ويقوا مبتابعة مست رة  ستث اراته، ومقارنة رحب

 عض ن فئة اخل ورة ذاهتا

 :السيولة خماطر -ج

 تنتج خماطر السيولة عن عدا  درة املصرف علك توفي مصادر الت ويل الالزمة لتنفي  التزاماته عند استحقا  ا و/ و متويل ي سيا  نشاطه املصر ي،  د 
السيولة اسرتاتيجية لدارة موجوداته تقضي ابحملافظة الداأل ة علك نسب عالية من السيولة اجلاهزة  منو موجوداتهع ويعت د املصرف للو اية من خماطر

 عملواج ة    نقص  ي مصادر الت ويل املصرفية
دف احلد من هبويعترب املصرف وداألع الزابألن مصدر رأليسي للت ويل وعليه يعت د سياسة هتدف إىل حفيز الوداألع آلجال خمتلفة وتوسيع  اعدة الع الء 

 عخماطر الت ركز  ي الوداألعع وحيتفظ املصرف بشكل عاا بنسبة سيولة عالية حسباً ة  حركة سحوابت غي مسبو ة علك وداألع  
للحد ، و لويسعك املصرف علك تنويع مصادر الت ويل املتوفرة لديه  ي السو  املصرفية وآلجال خمتلفة، وذلك ملواج ة    نقص مفاجئ  ي مصادر الت وي

 عمن فجوات ا ستحقا  بني املوجودات وامل لوابت، وك لك للحد من خماطر الفاألدة
رار جملس  وتعت د إجراءات إدارة خماطر السيولة  ي املصرف علك  ياس ور ابة السيولة علك  ساس الظروف ال بيعية وا سثناأليةع ويت  احتساهبا وفق 

 را بة اليومية لوضعية السيولة وتقدير التدفقات النقدية املستقبلية وتوفر الض اانت امل كن تسييل ا عندع ك ا تت  امل4/ا ن/ب588النقد والتسليف ر   
 عاحلاجة

حتياطي إلزامي حيتفظ اب عل اً  ن املصرف عوبشكل عاا، حيتفظ املصرف مبوجودات ذات  ابلية عالية للتسييل  ي حال    نقص غي مرتقب  ي السيولة
سياسة توظيف السيولة املتوفرة لدس املصارف  ه علك، إضافة إىل اعت اد%11من ا، واحتياطي إلزامي علك ر س املال بنسبة  %5علك الوداألع بنسبة 

 عاملراسلة آلجال  صية و ي  دوات استث ارية  ابلة للبيع
 املخاطر التشغيلية: -د

( الحت يت  إرساضا إىل وحدة إدارة خماطر التشغيل Incident Reportingاحلوادث )تت  مرا بة خماطر التشغيل الحت يتعرض ضا املصرف من خالل تقارير 
(ع "Risk and Control Self Assessment "RCSAعند و وع    حدث تشغيلي، ومن خالل است ارة التقيي  ال ايت لل خاطر والضوابط )

وادث  و ل املصرّح عن ا، حبيث يتض ن التقرير ايضًا توصيات لتال ي ه ه احلتقوا وحدة إدارة خماطر التشغيل إبعداد تقارير دورية عن خماطر التشغي
تعاون خمتلف  بالتخفيف من  ثرها  ي املستقبلع ومن مث تت  متابعة تنفي  ه ه التوصيات من  بل داألرة إدارة املخاطرع إن احلّد من خماطر التشغيل يت ل

، وه ا بدوره يت لب بشكل  ساسي الع ل علك نشر ثقافة إدارة املخاطر التشغيلية علك خمتلف دواألر املصرف وفروعه مع وحدة إدارة خماطر التشغيل
 ع(2111دواألر وفروع املصرف )اةمر ال   مت الع ل عليه بشكل مكثف من  العاا 

ت رارية وسالمة الو ت املناسب" وض ان اسومن  ه  م اا داألرة إدارة املخاطر هو ختفيف  ثر املخاطر التشغيلية، ونشر ثقافة "التبليغ عن احلوادث  ي 
من انحية  خرس، مت الع ل علك حديث خ ة است رارية الع ل لكافة السيناريوهات احملت ل حدوث ا والحت ميكن  ن يتعرض ع املوظفني  ي مراكز ع ل  

 ي كل الدواألر  بتعيني مسوول بديل عن املسوول اةساسي ضا املصرف، حبيث مت توفي مو ع بديل ملو ع الع ل اةساسي لإلدارة العامةع ك ا مت القياا
 عاةساسية  ي الدارة العامة، ومت التدريب الالزا لل سوولني البد ء  ي حال غياب  حد املسوولني اةساسيني عن مركز الع ل

 :اختبارات اجلهد ملخاطر التشغيل
واحملددة ابةفراد والع ليات الداخلية والنظ   2طر حبسب التعريف املعت د  ي ابزل تعت د اختبارات اجل د ملخاطر التشغيل علك دراسة  سباب املخا

عات،  ع ال يواحلوادث اخلارجية، ابلضافة إىل املخاطر القانونية وخماطر الس عةع ك ا تعت د علك خ و  الع ل احملدد بع "متويل الشركات، جتارة ومب
ت، خدمات الوكالة، إدارة املوجودات، و ع ال الس سرة ابلتجزألة"ع ك ا يعت د  ي اختبارات التجزألة املصرفية،  ع ال مصرفية جتارية، امل دفوعات والتسًو

ع ماجل د علك  نواع املخاطر، وهي: احتيال من ج ة داخلية، احتيال من ج ة خارجية، ممارسة الع ل وسالمة مكان الع ل  ي املصرف، العال ات 
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يةع ملالية والع ليات اليومية، تعرض  صول املصرف للضرر، تو ف  و تع ل اةنظ ة ا لكرتونية، التنفي  والتسلي  واآللية الدار الع الء، الربامج املصرفية / ا
باب وعلك سويش ل اختبار اجل د ج وزية الضوابط املوضوعة )الو األية، التصحيحية، الكشفية، والردعية( علك املخاطر املصرح عن ا، وتوزيع ا علك اة

 عو  الع ل امل كورة آنفاً خ 
 :خمففات خماطر التشغيل

( الحت "Risk and Control Self Assessment "RCSAالجراء الدور   ست ارة التقيي  ال ايت لل خاطر والضوابط ) (1يعترب املصرف  ن )
املتابعة الد يقة من  بل داألرة إدارة املخاطر جل يع الدواألر والفروع ( إجراء 2جتري ا مجيع الدواألر والفروع إبشراف داألرة إدارة املخاطر، ابلضافة إىل )

( من  ه  العوامل املوثرة للتخفيف من حدوث املخاطر تشغيلية ومن آاثرها Incident Reportingهبدف البالغ الفور  عن احلوادث التشغيلية )
فعيل وتقوية بع داألرة إدارة املخاطر مجيع املخاطر املصرّح عن ا عرب تقدمي ا  رتاحات لتو ي املرحلة الحت تلي القياا ابلجراءين امل كورين، تتا السلبيةع

القرار  الضوابط املوجودة علك تلك املخاطر و/ و ا رتاح وضع ضوابط جديدة، للت كن من حديد املخاطر الناشئة و ياس ا وحليل ا هبدف الوصول إىل
  عالت مني علك املخاطراملناسب بش ن  بوضا  و إضافة ضوابط  و 

 :اهليكل التنظيمي لدائرة إدارة املخاطر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Functional Relationالوظيفية )اخلط املنّقط يبنّي العالقة 
 (Hierarchical Relationاخلط العريض يبنّي العالقة اهلرمية )

 
 
 
 
 
 
 

 عضاء من  عضاء جملس الدارة، و  يزيد عدد اةعضاء التنفي يني عن عضو واحد، ك ا  ن رأليس اللجنة من  تتكون جلنة إدارة املخاطر من اربعة
 اةعضاء املستقلنيع تعقد اللجنة اجت اعات فصلية علك اة ل وترفع تقاريرها إىل جملس الدارةع

 ألت ان خاطر، ك ا تقوا مبراجعة  داء الدارة التنفي ية  ي إدارة خماطر اوضعت اللجنة سياسة املخاطر مبا ينسج  مع  درة املصرف ومدس  بوله لتح ل امل
نفي ها من ت والسو  والسيولة والتشغيل وغيهاع وتقوا اللجنة مبراجعة اسرتاتيجيات وسياسات إدارة املخاطر  بل اعت ادها من  بل اجمللس، وتت كد من

  بل الدارة التنفي يةع

 جملس االدارة

 عاماملدير ال

 اللجان املنبثقة من
 جملس االدارة

 دائرة إدارة املخاطر

 وحدة خماطر االئتمان

 وحدة خماطر السوق

 وحدة خماطر التشغيل

 جلنة إدارة املخاطر
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عة املخاطر، واستقاللية موظفي ا عن اةنش ة الحت ينج  عن ا ح ل املصرف لل خاطر، وتقوا مبراجدارة وارد والنظ  الكافية لك ا تض ن اللجنة توافر امل
 املخاطرعإدارة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر الحت يتعرض ضا املصرف وحج  ا، و نش ة 

املخاطر، دارة إصوم املخاطر الحت يتعرض ضا املصرف والتغيات والت ورات الحت ت ر  علك اجمللس وتقدا إحصاأليات خبإىل  ترفع اللجنة تقارير دورية
 عاملخاطر ابملعايي املوضوعة من  بل جلنة ابزل، واملتعلقة مبخاطر ا ألت ان والسو  والسيولة والتشغيل وغيهاإدارة وترا ب مدس التزاا 

ملخاطر، من ا اللجنة التنفي ية وجلنحت ا ألت ان " " و"ب" وجلنة إدارة املوجودات وامل لوابت وجلنة ك ا  نش  املصرف جلان  خرس لل سامهة  ي إدارة ا
 التصنيفات، حيث  ن لكّل من ه ه اللجان دور موثّر  ي ع لية إدارة خماطر املصرف ا ألت انية والسو ية والتشغيليةع

 خماطر االلتزام: -ه
ع ل لك فقد  اا راجعهميلتزا املصرف ابلضوابط املوضوعة من  بل اجل ات الر ابية  ي سورية ملرا بة خماطر ا لتزاا، وابةسس الفضلك النابعة من خربة 

ة ا رهاب وتبييض حاملصرف إبنشاء داألرة مستقلة لدارة خماطر ا لتزاا ومكافحة ا رهاب وتبييض ا موال، حبيث تكون اتبعة للجنة ا لتزاا ومكاف
 عةداء نشاط ا الر ايب  ن تقوا ابلتنسيق مع إدارة املصرفو ا موال ض ن اضيكل التنظي ي لل صرف، 

ن ا لإلدارة التنفي ية، ع ةدوري اتمتابعة التعامي  والقرارات الصادرة عن مصرف سورية املركز  وجملس النقد والتسليف وإعداد ملّخص الداألرة من  ه  م ااو 
التنسيق مع داألرة التد يق و  ت كد من التزاا املصرف بت بيق القوانني واةنظ ة والتعامي ، وتقدمي تقارير دورية لإلدارة التنفي ية تبني التزاا املصرف هبا،وال

الت كد من ابلضافة إىل  ،يةتنفي الداخلي ملتابعة     صور  ي ت بيق القوانني واةنظ ة والتعامي  والسياسات والجراءات، وتوضيح املخالفات لإلدارة ال
الجراءات الكفيلة وضع السياسات و و  ،مدس التزاا املصرف بسياسات وإجراءات ا لتزاا مبا يض ن امتثاله جل يع القوانني واةنظ ة والتعلي ات الناف ة

اب ي الدواألر  عمابلكشف واحلّد من ع ليات غسل اةموال ومتويل الرهاب مبا يتوافق مع القوانني واةطر التشريعية الناظ ة ةع ال املصرف ابلتنسيق 
علك حنو  كافحة ع ليات غسل اةموال ومتويل الرهاببعة ملالتحّقق من حسن ت بيق ومن فعالية الجراءات واةنظ ة املتّ  ك لكوالفروع ذات الصلة، و 

اذج معرفة مندور  ومتكرر من  بل كافة املوظفني املعنيني، إضافة إىل التحقق من مدس ا لتزاا بدليل إجراءات مكافحة غسل اةموال ومتويل الرهاب و 
 عرافية املتعلقة مبكافحة غسل اةموال ومتويل الرهابالع الء وغيها من الن اذج اخلاصة ابملت لبات القانونية والتنظي ية والش

 :احلوكمة
دعني، ولت كينه من و يومن فرنَسعبنك سورية امهية احلوك ة إذ  هنا توفر  ساساً لن و وحسني  داأله وتدعي  الثقة  ي  نش ته ك تلٍق لموال املسامهني وامل

ر جملس    يساه   ي ض ان الن ّو ال تصاد  والستقرار  ي الق ر العريب السور  وعليه فقد  ر املسامهة بنجاح  ي ت وير اجل از املصر ي ككل، اةمر ال
 وممارسات يالدارة إعت اد دليل للحوك ة بشكل يتوافق مع كل من تعلي ات مصرف سورية املركز  وهيئة اةورا  واةسوا  املالية السورية و فضل معاي

 احلوك ة الدوليةع
من منظار مشويل، نظاماً لتوجيه املصرف وإدارتهع ويعاجل مف وم ا املتض ن  ي الدليل  واعد إدارة اةع ال الداخلية ك ا القوانني ذات ُتشّكل احلوك ة 

ية بكيف ةالصلة الحت ترسي وتعزز وح ي إدارة وملكية حقو  وواجبات مدراء املصرف وموظفيه والعال ة مع املسامهنيع من ه ه الناحية، تعىن احلوك 
 إدارة املصرف وتوجيه ع له ومرا بته وبكيفية مساءلة اةطراف املعنية بتوجيه الدارة ومرا بت اع

لحت من ش هنا اك ا توفر احلوك ة احلوافز الضرورية الحت متكن اجمللس والدارة التنفي ية من متابعة اةهداف الحت تصب  ي مصلحة املصرف واملسامهني و 
 الةع  ن تُيّسر املرا بة الفع

لس الدارة، جمل إن فرنَسعبنك سورية ملتزا ببنود دليل احلوك ة،  سي ا من انحية عدد  عضاء جملس الدارة واخلربات الالزمة، وعدد ا جت اعات السنوية
ها حسب اةصول، وهي إنشاءوفصل م اا رأليس جملس الدارة عن م اا املدير التنفي  ، وتكوين مجيع اللجان املنبثقة عنهع فج يع تلك اللجان  د مت 

لعدد امل لوب مستوفية كافة معايي الشفافية من حيث عدد اةعضاء املستقلني وعدد اةعضاء غي التنفي ينيع ك ا  ن مجيع تلك اللجان تقوا مب ام ا واب
 من ا جت اعات السنويةع

  



 

 - 53 - 

 ا فصاحات الك ية:

 :خماطر ا ألت ان -  
 ا ألت انية حسب درجة املخاطر: توزيع التعرضات (1

 وفق اجلدول التايل: حسب فئات التصنيف ا ألت اين الداخلي لل صرفوزع التعرضات ا ألت انية املباشرة تت
  )غري مدققة( 0303حزيران  03 املنتهية يف فرتةلل    
      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
  اخلسائر االئتمانية املتوقعة     اخلسائر االئتمانية املتوقعة   اخلسائر االئتمانية املتوقعة   اخلسائر االئتمانية املتوقعة   
   اجملموع     على مدى عمر الرصيد     على مدى عمر الرصيد     شهرا   30على مدى     
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  41191119671178    -     1161218911628    41128911751451  ملنخفضة املخاطرا 4-1الدرجات من 
  17117819321121    -     95813111569    16112116211451  حت املرا بة 7-5الدرجات من 

  41113161121    41113161121    -     -   دون املستوس 8الدرجة 
  39114761242    39114761242    -     -   مشكوك  ي حصيل ا  9الدرجة 
  15144411551246    15144411551246    -     -   ديون رديئة 11الدرجة 

  75121617361716    16123518371618    2157112131197    56141916951911  إمجايل التعرضات املباشرة
 ( 5195217191399) ( 5195217191399)   -     -   الفواألد املعلقة*

 ( 11163719461915) ( 7119112631622) ( 11412811192) ( 3134214121211) خمصص اخلساألر ا ألت انية املتو عة

  58162611711392    3119118541587    2146619221115    53116712931711  صا ي التعرضات ا ألت انية
 

  )مدققة( 0339كانون األول   03للسنة املنتهية يف    
      املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
  اخلسائر االئتمانية املتوقعة     اخلسائر االئتمانية املتوقعة   اخلسائر االئتمانية املتوقعة   اخلسائر االئتمانية املتوقعة   
   اجملموع     على مدى عمر الرصيد     على مدى عمر الرصيد     شهرا   30على مدى     
  ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.    

  27119819781772    -     -     27119819781772  املنخفضة املخاطر 4-1الدرجات من 
  12122115411921    -     2124612181971    9197413321949  حت املرا بة 7-5الدرجات من 

  32117181928    28517861578    3419321351    -   دون املستوس 8الدرجة 
  -     -     -     -   مشكوك  ي حصيل ا  9الدرجة 
  11182811361915    11182811361915    -     -   ديون رديئة 11الدرجة 

  51156813761525    11111319231483    2128111411321    37117313111721  إمجايل التعرضات املباشرة
 ( 4152711541653) ( 4152711541653)   -     -   املعلقة*الفواألد 

 ( 6131213771536) ( 4177118631959) ( 11919531965) ( 1142115591612) خمصص اخلساألر ا ألت انية املتو عة

  39173818441336    1181419141871    2117111871356    35175217521119  صا ي التعرضات ا ألت انية
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 وفق اجلدول التايل: حسب فئات التصنيف ا ألت اين الداخلي لل صرفوزع التعرضات ا ألت انية غي املباشرة تت
  )غري مدققة( 0303حزيران  03 للفرتة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  32113214111141    -     513571661    32112711521381  املنخفضة املخاطر 4-1الدرجات من 
  38117671372    -     211861511    37816811872  حت املرا بة 7-5الدرجات من 

  -     -     -     -   دون املستوس 8الدرجة 
  -     -     -     -   مشكوك  ي حصيل ا  9الدرجة 
  2112791251    2112791251    -     -   ديون رديئة 11الدرجة 

  32153314561663    2112791251    714441161    32151517331252  إمجايل التعرضات غي املباشرة
 (  811141191) ( 617721245) (  211251) ( 113111595) خمصص اخلساألر ا ألت انية املتو عة

  32152513521572    1315171115    714221911    32151414221657  غي املباشرةالتعرضات ا ألت انية صا ي 
 

  )مدققة( 0339كانون األول   03للسنة املنتهية يف    
  اجملموع     املرحلة الثالثة     املرحلة الثانية     املرحلة األوىل    
 ل.س.     .س.ل     .س.ل     .س.ل    

  11182117471821    -     -     11182117471821  املنخفضة املخاطر 4-1الدرجات من 
  1142217111745    -     5617771511    1136519331245  حت املرا بة 7-5الدرجات من 

  -     -     -     -   دون املستوس 8الدرجة 
  -     -     -     -   مشكوك  ي حصيل ا  9الدرجة 
  2113651751    2113651751    -     -   ديون رديئة 11الدرجة 

  12126318241316    2113651751    5617771511    12118616811166  إمجايل التعرضات غي املباشرة
 ( 2415681149) ( 815861115) (  795) ( 1519811349) خمصص اخلساألر ا ألت انية املتو عة

  12123912561167    1117791745    5617761715    12117116991717  غي املباشرةا ألت انية  صا ي التعرضات
 تسعني يواع نيعترب كامل الدين مستحقاً  ي حال استحقا   حد   ساطه، وابلنسبة للحساابت اجلارية املدينة إذا مت جتاوز السقف امل نوح لفرتة تزيد ع

الحت سبق و ن صنفت كتس يالت األت انية غي عاملة و خرجت من إطار التس يالت ا ألت انية غي العاملة مبوجب  : هي تلك الديونالديون اجملدولة
 ع2119 خالل عااو  2121من عاا  الثاينخالل الربع ديون جمدولة   يوجد لدس املصرف ومت تصنيف ا كديون حت املرا بة،  جدولة  صولية

إبعادة اضيكلة إعادة ترتيب وضع التس يالت ا ألت انية من حيث تعديل اة سا   و إطالة ع ر التس يالت ا ألت انية : يقصد الديون املعاد هيكلتها
لية  82319441596عاد هيكلت ا بلغ رصيد الديون املع  و دجيل بعض اة سا   و متديد فرتة الس اح ومت تصنيف ا كديون تت لب اهت امًا خاصاً 

 (ع2119لية سورية خالل عاا  68115211859)مقابل مبلغ  2121من عاا  ثاينالالربع خالل سورية 
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 الرتكز حسب الق اع ا  تصاد :( 2

 يوضح اجلدول التايل الرتكز  ي التعرضات ا ألت انية حسب الق اع ا  تصاد :
  )غري مدققة(0303حزيران  03 كما يف   
  اجملموع   أفراد وخدمات أخرى   صناعي   عقارات   جتارة   مايل   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  55131211911414  -   -   -   -   55131211911414  رصدة لدس بنوك مركزية 
  72162919211158  -   -   -   -   72162919211158  رصدة لدس مصارف

  6184614861961  -   -   -   -   6184614861961 ايداعات لدس مصارف
  58162611711392  7179314291225  5139911381782  2133816941179  43119419181216  -  التس يالت الألت انية املباشرة

  27111316171717  -   -   -   -   27111316171717 موجودات مالية ابلكلفة امل ف ة
  1162519531311  1118311781593   117111788   4571635  1111151316  42914891979 املوجودات اةخرس
  8154412781869  -   -   -   -   8154412781869 مصرف سورية املركز  وديعة جم دة لدس

  171187519741977  43111611231512  2133911511814  5141117511571  8197616171818  231169815181691  
 

  مدققة()9033 كانون األول 03كما يف    
  اجملموع   أفراد وخدمات أخرى   صناعي   عقارات   جتارة   مايل   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  21124915341111  -   -   -   -   21124915341111  رصدة لدس مصرف سورية املركز  
  32128814951426  -   -   -   -   32128814951426  رصدة لدس مصارف 
  2135419311254  -   -   -   -   2135419311254 إيداعات لدس مصارف

  39173818441336  7158617681824  6151316341768  2121919661727  23143814741117  -  صا ي التس يالت ا ألت انية املباشرة
  14171112431245  -   -   -   -   14171112431245 موجودات مالية ابلكلفة امل ف ة

  1141716641651  1119712111645   119791731   5151585   519611181  21211161611 موجودات  خرس
  3118919481913  -   -   -   -   3118919481913 وديعة جم دة لدس مصرف سورية املركز 

  73189611581439  23144414351197  2121114821312  6151516141499  8178319711469  114184116611816  
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 سعار صرف الع الت و سعار ا س  ع عن التقلبات  ي  سعار الفواألد و  خماطر السو  تنش  :خماطر السوق -ب

 ابعت اد سقوف لقي ة املخاطر املقبولة، ويت  مرا بة التغي  ي اةسعار ومقارنت ا ابلسقوف بشكل يوميع دارةيقوا جملس ال
 
 خماطر أسعار الفائدة: -(3

يتعرض املصعععععرف ملخاطر  .تنج  خماطر  سععععععار الفاألدة عن احت ال دثي التغيات  ي  سععععععار الفاألدة علك  رابح املصعععععرف  و علك  ي ة اةدوات املالية
لفواألد  ي فرتة ا سعار الفاألدة نتيجة لعدا توافق  و لوجود فجوة  ي مبالغ املوجودات وامل لوابت حسب اآلجال الزمنية املتعددة  و إعادة مراجعة  سعار 

 عن طريق مراجعة  سعار الفواألد علك املوجودات وامل لوابتع ه ه املخاطر دارةزمنية معينة ويقوا املصرف إب
من  املوجودات وامل لوابت بدراسععة خماطر  سعععار الفاألدة إدارةاملوجودات وامل لوابت حدود حلسععاسععية  سعععار الفاألدة وتقوا جلنة  إدارةتتضعع ن سععياسععة 

حلدود رنت ا اباخالل اجت اعاهتا الدورية ويت  دراسة الفجوات  ي استحقا ات املوجودات وامل لوابت ومدس دثرها اسعار الفاألدة الساألدة واملتو عة ومق
 املوافق علي ا وت بيق اسرتاتيجيات التحو  اذا لزا اةمرع

فجوات الفواألد بشكل  يت  مرا بةاملخاطر و  إدارةل اسرتاتيجيات السعار الفاألدة من خ و اخنفاض  ويت  احلد من  ية آاثر سلبية  د حدث نتيجة ارتفاع 
 فعمست ر ومقارنت ا مع الفجوات املوافق علي ا ض ن سياسات املصر 

 :التغري بسعر الفائدة - الوصف الكمي ملخاطر أسعار الفائدة

 %0أوال : زايدة معدل الفائدة 
  )غري مدققة( 0303حزيران  03 كما يف  
 حساسية حقوق   حساسية إيراد الفائدة        
  امللكية    )األرابح واخلسائر(   الفجوة الرتاكمية   العملة  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.     
   33816191811    45114931166    22157416531321   دو ر  مريكي 
 ( 13712911825) ( 18311551767) ( 9115217881359)   يورو 
 ( 39815981151) ( 53114641166) ( 26157312131321)   لية سورية 
   2191683     2921911    1416451531   جنيه اسرتليين 
   11117     11476     731791     خرس 

 
  )مدققة( 0339كانون األول   03كما يف   
 حساسية حقوق   حساسية إيراد الفائدة        
  امللكية    )األرابح واخلسائر(   الفجوة الرتاكمية   العملة  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.     
  12114111762    16115351683    8112617841171   دو ر  مريكي 
 ( 5319661813) ( 7119551737) ( 3159717861861)   يورو 
 ( 38212991377) ( 51917321513) ( 25148616251131)   لية سورية 
   541231     721318    316151411   جنيه اسرتليين 
    378     514     251211   فرنك سويسر  



 

 - 57 - 

 %0معدل الفائدة  نقصا : اثني
  )غري مدققة( 0303حزيران  03 كما يف  
 حساسية حقوق   حساسية إيراد الفائدة        
  امللكية    )األرابح واخلسائر(   الفجوة الرتاكمية   العملة  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.     
 ( 33816191811) ( 45114931166)   22157416531321   دو ر  مريكي 
  13712911825    18311551767  ( 9115217881359)   يورو 
   39815981151    53114641166  ( 26157312131321)   لية سورية 
 (  2191683) (  2921911)   1416451531   جنيه اسرتليين 
 (  11117) (  11476)    731791     خرس 

 
  )مدققة( 0339كانون األول   03كما يف   
 حساسية حقوق   حساسية إيراد الفائدة        
  امللكية    )األرابح واخلسائر(   الفجوة الرتاكمية   العملة  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.     
 ( 12114111762) ( 16115351683)   8112617841171   دو ر  مريكي 
   5319661813    7119551737  ( 3159717861861)   يورو 
   38212991377    51917321513  ( 25148616251131)   لية سورية 
 (  541231) (  721318)   316151411   جنيه اسرتليين 
 (  378) (  514)    251211   فرنك سويسر  

 خماطر العمالت  -(0
 تت ثل خماطر الع الت بتغي  ي ة اةدوات املالية بسبب التغيات  ي  سعار صرف الع الت اةجنبيةع

ت  الت كد من املصرف بوضع حدود ملراكز الع الت، ويت  مرا بة املركز بشكل يومي لي إدارةيعترب املصرف اللية السورية الع لة الرأليسية له، ويقوا جملس 
ت احملددةع  عدا جتاوز املستًو

 رفال حدوث تغي معقول  ي  سعار الصيقوا املصرف إبعداد حليل احلساسية ملرا بة  ثر التغيات علك صا ي اةرابح واخلساألر  ي ح
 ( يف سعر الصرف:%33زايدة )

  )غري مدققة( 0303حزيران  03 كما يف  
 األثر على      األثر على األرابح           
  امللكية حقوق   واخلسائر   القطعمركز    العملة  

 ل.س.   ل.س.   ل.س.     
  7139711411136    7139711411136    73197114111361    ع بنيو -دو ر  مريكي 
 ( 1114271446) ( 1319131261) ( 13911321616)   ع تشغيلي-دو ر  مريكي 
   311771747    412361996    4213691959    يورو 
  111351421    115131895    1511381946   جنيه اسرتليين 
   51534     71379     731789   فرنك سويسر  
   1251754     1671672    116761719     خرس 
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 ( يف سعر الصرف:%33زايدة )
  )مدققة( 0339كانون األول   03كما يف   

 األثر على      األثر على األرابح           
  امللكية حقوق   واخلسائر   مركز القطع   العملة  

 ل.س.   ل.س.   ل.س.     
   2156717971366    2156717971366    25167719731661    ع بنيو -دو ر  مريكي 
 ( 313971437) ( 415291916) ( 4512991157)   ع تشغيلي-دو ر  مريكي 
   712551165    916731553    9617351532    يورو 
   3231151     4311735    413171352   جنيه اسرتليين 
   11892     21522     251219   فرنك سويسر  
   431652     581213     5821125     خرس 

 
 :( يف سعر الصرف%33نقص )

  )غري مدققة( 0303حزيران  03 كما يف  
 األثر على      األثر على األرابح           
  امللكية حقوق   واخلسائر   مركز القطع   العملة  

 ل.س.   ل.س.   ل.س.     
 ( 7139711411136) ( 7139711411136)   73197114111361    ع بنيو -دو ر  مريكي 
   1114271446    1319131261  ( 13911321616)   ع تشغيلي-دو ر  مريكي 
  ( 311771747) ( 412361996)   4213691959    يورو 
  ( 111351421) ( 115131895)   1511381946   جنيه اسرتليين 
 (  51534) (  71379)    731789   فرنك سويسر  
  ( 1251754) ( 1671672)   116761719     خرس 



 

 - 59 - 

 ( يف سعر الصرف:%33نقص )
  )مدققة( 0339كانون األول   03كما يف   

 األثر على      األثر على األرابح           
  امللكية حقوق   واخلسائر   مركز القطع   العملة  
 ل.س.   ل.س.   ل.س.     
 ( 2156717971366) ( 2156717971366)   25167719731661    ع بنيو - مريكي دو ر 
  313971437    415291916  ( 4512991157)   ع تشغيلي-دو ر  مريكي 
 ( 712551165) ( 916731553)   9617351532    يورو 
 ( 3231151) ( 4311735)   413171352   جنيه اسرتليين 
 (  11892) (  21522)    251219   فرنك سويسر  
 (  431652) (  581213)    5821125     خرس 

تنشععع  خماطر السعععيولة من عدا  درة املصعععرف علك توفي الت ويل الالزا لت دية التزاماته  ي تواريخ اسعععتحقا  ا  و متويل نشعععاطاته  : خماطر الســـيولة -ج
 بدون ح ل تكاليف مرتفعة  و حدوث خساألرع

 خماطر السيولة ما يلي: إدارةتتض ن اجراءات 
 تنويع مصادر الت ويل  -

 حليل آجال استحقا ات املوجودات وامل لوابت ومرا بت ا -

 تغيات حدث علك موجوداته وم لوابته بشكل يوميع    يقوا املصرف بدراسة سيولة موجوداته وم لوابته إضافة إىل

 :السيولة ملخاطر الضغط اختبارات لتنفيذ املطبقة السيناريوهات

 املاضي،  ي حدثت هاتسيناريو  يعت د اةول  ساسيني نوعني إىل تقس  خماطر عوامل تتض ن والحت سيناريوهات حليل علك اجل د اختبارات تعت د
 عوحده املصرف وليس عاا بشكل السو  هبا يت ثر  د حمت لة ولكن استثناألية  حداث علك يعت د والثاين

 :السيولة خماطر ملواجهة الطوارئ خطة

  زمات ملواج ة طوارئ خ ة لوضع املصرف حاجة وعلك ،2114 يلول  19 بتاريخ الصادر 4ب/من/74 ر   والتسليف النقد جملس  رار علك بناءً 
 الصافية السيولة ونسبة، %31 عن الع الء لكافة الصافية السيولة نسبة تنخفض    ن علك السيولة خماطر ملواج ة ال وارئ خ ة وضع مت السيولة
 من اخل ة علك املصاد ة ومتتع 2119تشرين الثاين 22 بتاريخ الصادر 588 ر   والتسليف النقد جملس  رار  ي جاء ك ا %21 عن السورية ابللية
 عاملخاطر إدارة جلنة  بل

 السيولة  زمات لبدء كرةبامل الن ارات إىل ابلضافة ،وحديث ا ومراجعت ا علي ا املصاد ة عن املسوولة واجل اتعمن ا املنتظرة اةهداف كافة اخل ة وتش ل
 عت بيق ا عن املسوولة ابجل ات املنوطة واةدوار
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 التحليل القطاعي  -50

 :  اعات  ع ال املصرف ع معلومات عن 
 الرأليسية التالية: ع الاةمن خالل   اعات ةغراض إدارية يت  تنظي  املصرف 

  عاةفرادحساابت  -
  عحساابت املوسسات -
  عاخلزينة -

  :في ا يلي معلومات عن   اعات  ع ال املصرف
  )غري مدققة( 0303حزيران  03 للفرتة املنتهية يف   
  اجملموع   أخرى   اخلزينة   املؤسسات   األفراد   البيان  
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.     
  51142711211713  -   51128212371578  1111511581293  12916251842  إمجايل الدخل التشغيلي 
 اسرتداد خمصص 

 ( 61313411927)  -  ( 66111211831)  3813851256  813951647  اخلساألر ا ألت انية املتو عة  
  51181316811786  -   49162211151748  1115315431549  13811211489  نتاألج  ع ال الق اع 
 ( 8411898191812) ( 2841118981918)  -   -   -  مصاريف غي موزعة علك الق اعات 
  48191417621512  -   -   -   -   الربح  بل الضريبة 
 ( 6717361865)  -   -   -   -   مصروف ضريبة الدخل 
  48184711251637  -   -   -   -   صا ي ربح الفرتة 

  1174514951131  1174514951131  -   -   -   ر مساليةمصاريف 
 ( 9811231185) ( 9811231185)  -   -   -   است الكات واطفاءات

 
  )غري مدققة( 0303حزيران  03 كما يف   
  اجملموع   أخرى   اخلزينة   املؤسسات   األفراد   البيان  
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.     

  254193517351219  -   196131916641827  55169415911956  2193114781436  الق اعموجودات 
  12126711841871  12126711841871  -   -   -  موجودات غي موزعة علك الق اعات 
  267121218211191  12126711841871  196131916641827  55169415911956  2193114781436  جمموع املوجودات 
 ( 195181118961388)  -  ( 47184311711846) ( 48159414681617) ( 99137412551925)  م لوابت الق اع 
 ( 1194819411323) ( 1194819411323)  -   -   -  علك الق اعاتم لوابت غي موزعة  
 ( 197176118371711) ( 1194819411323) ( 47184311711846) ( 48159414681617) ( 99137412551925)  جمموع املطلوابت 



 

 - 61 - 

  )غري مدققة( 0339حزيران  03 للفرتة املنتهية يف   
  اجملموع   أخرى   اخلزينة   املؤسسات   األفراد   البيان  
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.     
  1152815421465  -   81811851445  61518571813  11414991217  إمجايل الدخل التشغيلي 

 اسرتداد خمصص)تشكيل( / 
  6118491842  -  ( 718571168)  8118881831 ( 1211811821)  اخلساألر ا ألت انية املتو عة  
  1159113921317  -   81113281277  69717461643  9213171387  نتاألج  ع ال الق اع 
 ( 1114112271498) ( 1498111411227)  -   -   -  مصاريف غي موزعة علك الق اعات 
  54911641819  -   -   -   -   الربح  بل الضريبة 
 ( 13119971819)  -   -   -   -   مصروف ضريبة الدخل 
  41711661991  -   -   -   -   صا ي ربح الفرتة 

  1172217531394  1172217531394  -   -   -   ر مساليةمصاريف 
 ( 6415951516) ( 6415951516)  -   -   -   است الكات واطفاءات

 
  )مدققة( 0339كانون األول   03كما يف   
  اجملموع   أخرى   اخلزينة   املؤسسات   األفراد   البيان  
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.     

  122137111631212  -   82163212181856  36192817431185  2181111111261   موجودات الق اع
  11143719141177  11143719141177  -   -   -  موجودات غي موزعة علك الق اعات 

  132181819771279  11143719141177  82163212181856  36192817431185  2181111111261  جمموع املوجودات 
 ( 111116513711964)  -  ( 29154319911214) ( 29181815371915) ( 51181218411855)  م لوابت الق اع 
 ( 2114816491573) ( 2114816491573)  -   -   -  علك الق اعاتم لوابت غي موزعة  

 ( 112121411211537) ( 2114816491573) ( 29154319911214) ( 29181815371915) ( 51181218411855)  جمموع املطلوابت 
 
 التوزيع اجلغرا ي:ع معلومات ب

 :حسب الق اع اجلغرا ي املصرفيرادات إفي ا يلي توزيع 
   )غري مدققة( 0303حزيران  03 كما يف   
  اجملموع     خارج سورية     داخل سورية   
   ل.س.     ل.س.     ل.س.   

  51142711211713    75112581584    51167517631129  إمجايل الدخل التشغيلي
   1174514951131    -     1174514951131  مصروفات ر مسالية

 
   )غري مدققة( 0339حزيران  03 كما يف   
  اجملموع     خارج سورية     داخل سورية   
   ل.س.     ل.س.     ل.س.   

  1152815421465    58816171332    93919351133  إمجايل الدخل التشغيلي
   1172217531394    -     1172217531394  مصروفات ر مسالية
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 رأس املال إدارة -60

س مال مناسب ملواج ة املخاطر الحت تالزا  نش ته املختلفةع يت  مرا بة مدس كفاية راس املال من خالل النسب الصادرة مبوجب  حيافظ املصرف علك ر 
 التسليفع و  مقررات ابزل الدولية والحت يت  تبني ا من خالل جملس النقد

حسب  %12) التسليفو  حسب تعلي ات جملس النقد %8س املال والبالغة  يلتزا املصرف ابحملافظة علك معد ت تفو  احلد ا دىن ملت لبات كفاية ر 
 ك ا يراعي كافة النسب املتعلقة ابلرتكزات ا ألت انية والحت تستخدا راس املال التنظي ي ك وشر لتلك الرتكزاتع جلنة ابزل الدولية(،

 س ماله وجير  تعديالت عليه  ي ضوء التغيات الحت ت ر  علك الظروف ا  تصادية ووصف املخاطر  ي  نش تهع ر املصرف هيكلية ر يدي
  يتض ن ه ا البند ما يلي:

 كانون األول  03يف  كما     حزيران  03 يف كما     
  )مدققة(9033     )غري مدققة( 0303     
 ل.س.     ل.س.     

  املال اةساسي:ر س 
   5125111111111    5125111111111  ر س املال املكتتب به واملدفوع  
   23319681769    23319681769  احتياطي  انوين 
   23319681769    23319681769  احتياطي خام 
   22156118621795    22156118621795   رابح مدورة غي حمققة 
   -     48129314361711  * مركز الق ع البنيو  غي احملققةفرو ات انجتة عن تقيي   

 ينعزل من ا:
 (  7168318431591 ) (  7168318431591 ) اخلسارة املرتاك ة احملققة 
 (  24519411639 ) (  24919151482 ) موجودات غي مل وسة 
 (  5718491378 ) (  5718491378 )  صول مست لكة إىل ما بعد انت اء الفرتة احملددة  انونياً  

   21129111651725    68158116381582  صا ي ر س املال اةساسي
 يضاف ر س املال املساعد:

 املووانت املكونة لقاء خساألر األت انية متو عة للتعرضات 
   98418671149    2112913291764  ** املصنفة ض ن املرحلتني اةوىل والثانية 

   21127611321874    71161919681346  جم وع ر س املال التنظي ي )اةموال اخلاصة(
   78132312551119    161115611921193  خماطر ا ألت ان وخماطر املوجودات اةخرس املرجحة ابملخاطر 
   46611161831    1129112891116  خماطر حساابت خارج امليزانية املرجحة ابملخاطر 
   11116511128    13911321616  السو  خماطر 
   2138712821964    2138712821964  املخاطر التشغيلية 

   81127813151142    164187216961669  جم وع املوجودات وا لتزامات خارج امليزانية املرجحة ابملخاطر
   %26118     %42183   نسبة كفاية ر س املال )%(

   %24197     %41161   (%اةساسي )ر س املال  كفايةنسبة  
   %98152     %98176   نسبة ر س املال اةساسي إىل إمجايل حقو  املسامهني )%(
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 23/ م الصادر بتاريخ 3213/16والتع ي  ر    2121شبا   26/م الصادر بتاريخ 1216/16مبوجب تع ي  مصرف سوًر املركز  ر    *
 2121/لع  لعاا 251مركز الق ع البنيو  غي احملققة الناجتة عن تغي سعر الصرف وفق  حكاا القرار ر    مت إدراج فرو ات تقيي  2121حزيران 

  ي احتساب اةموال اخلاصة الصافيةع
ة ض ن ف/ا ن( يت  ا عرتاف ابملخصصات املكونة لقاء اخلساألر ا ألت انية املتو عة للتعرضات املصن4مبوجب  رار جملس النقد والتسليف ر   )  **

د ياملرحلتني اةوىل والثانية ض ن اةموال املساندة، وذلك علك    يتجاوز تلك املخصصات املعرتف هبا ض ن ه ه اةموال، مضافًا إلي ا رص
  علي اتمن املوجودات املرجحة مبخاطر ا ألت ان احملتسبة وفقاً لت %1125حساب ا حتياطي العاا ملخاطر الت ويل ) ي حال وجوده(، ما نسبته 

 كفاية اةموال اخلاصةع
 وال   تض ن تعديل املادة الثامنة من  رار جملس النقد والتسليف 2114شبا   26( اتريخ 4/ا ن/ب1188صدر  رار جملس النقد والتسليف ر   )

راض موال اخلاصة اةساسية ةغحبيث يت  إدراج فرو ات تقيي  مركز الق ع البنيو  غي احملققة ض ن اة 2118شبا   4( اتريخ 1/ا ن/ب362ر   )
 ع2117( الصادر عاا 4/ا ن/ب253احتساب كفاية ر س املال وفق مت لبات  رار جملس النقد والتسليف ر   )

 
 (امليزانية) ارتباطات والتزامات حمتملة -70

 :يتكون ه ا البند ممايلي
 كانون األول  03     0303حزيران  03    
   )مدققة( 9033     )غري مدققة(    
 ل.س.     ل.س.   

  ارتباطات والتزامات ائتمانية -أ
   7714971451    45517351275  كفا ت دفع
   1198518211361    4146511421536  حسن تنفي كفا ت 
   14514131151    4113511111   ولية كفا ت

   2121817211861    4196211271811  جم وع الكفا ت املع اة للزابألن
   8113211851213    22181316791584  سقوف تس يالت األت انية مباشرة غي مستغلة

   1192311181243    4176716491268  سقوف تس يالت األت انية غي مباشرة غي مستغلة
   12126318241316    32153314561663  ا رتباطات وا لتزامات امل نوحة للزابألن

   413611111    1215611111  كفا ت مع اة جل ات  خرس
    32154611161663    12126811841316   
 التزامات تعاقدية -ب

 ع2119وعاا 2121من عاا  خالل الربع الثاين  يوجد لدس املصرف التزامات تعا دية 
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  COVID)-(19 أثر انتشار فريوس كوروان -08

، حيث سبب ه ا احلدث اض راابت واسعة (COVID-19)جاألحة فيوس كوروان  وبسبب است رار ،املعلومات املالية املرحلية املوجزة حقاً لتاريخ إعداد 
 ذلك علك اةنش ة بت ثي الن ا  لألع ال، وانعكس سلبًا علك النشا  ا  تصاد  ملعظ  الشركات واملنشآت، بناًء علك تقيي  الدارة،   ميكن التتبو

املعلومات إصدار  كالتشغيلية لل صرف  ي حالة عدا اليقني ا  تصاد  املست رة، وابلتايل   ميكن تقدير  ي ة ه ا اةثر بشكل موثو   ي اتريخ املوافقة عل
 عاملالية املرحلية املوجزة

 املوكدة علك تلك يبعض اةصول وا لتزامات يت لب تقديرًا آلاثر اةحداث املستقبلية غ ي احلالة الراهنة  نتشار الفيوس، فدن حديد املبالغ الدفرتية ل
ة خالل الفرتات الالحقة من احملت ل  ن تت لب النتاألج الحت ختتلف عن ا فرتاضات احلالي اةصول وا لتزامات  ي هناية فرتة التقرير والحت  د يسبب ا ه ا الوابءع

فرتات ، تعدياًل ذا  مهية نسبية علك املبلغ الدفرت  لألصل  و ا لتزاا املت ثر وسيت  الفصاح عن ه ه الت ثيات  ي الة املرحلية املوجزةاملعلومات املاليلعداد 
  تقيي  ا لت ثي ه ا احلدث علك ع ليات املصرف واختاذ الجراءات املناسبةع  ن تستك ل الدارةالالحقة بعد 
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، حيث  ن ةنظراً ل بيعة اةع ال يعترب التقاضي شاألع  ي الق اع املصر ي، لدس البنك سياسات وإجراءات  نشئت للتعامل مع مثل ه ه الدعاوس القضاألي
ي ا إجراءات ف البنك تقوا ابختاذ كل مايلزا لتحصيل  موال البنكع ل لك يكون اللجوء إىل القضاء ضرورة تستدعي ا بعض احلا ت الحت استنف ت إدارة

 اا بعض  سالتوصل إىل حل تفاوضي، وعليه فدن البنك   اا العديد من الدعاوس القضاألية علك بعض املدينني هبدف حصيل الديون املتعثرةع من ج ة  خر 
 املدينني برفع دعاوس ختاص   خرس ةسباب خمتلفةع

الدعاوس  باع ا لتقيي  تلك القضاً، يقوا البنك ب لب استشارة فنية و انونية حول وضع ي كال احلالتني فدن لدس البنك جم وعة من الجراءات الحت يت  إت
 ه املايلعز القضاألية، وإذا وجد تو ع خلسارة ميكن حديد  ي ت ا، يقوا البنك ابلتعديالت الالزمة لتعكس اآلاثر السلبية للدعاوس القضاألية علك مرك
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